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O Jornal de Coruche traz a Coruche, o prestigiado médico psiquiatra e escritor, Prof. Daniel Sampaio, com o
apoio da Câmara Municipal de Coruche.
Daniel Sampaio, virá a Coruche para conhecer a nossa
terra e apresentar o seu mais recente livro “Lavrar o
Mar”, no auditório do Museu Municipal de Coruche,
pelas 17 horas, onde os adolescentes, os pais e educadores e toda a população, poderão trocar impressões com ele, durante uma conferência subordinada
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EDITORIAL

Subscrição Pública já começou!
Os cidadãos abaixo identificados, vêm por este meio assinar a
Subscrição Pública, a favor da justa reposição da estátua do Sr. Major
Luíz Alberto de Oliveira, pelo Bem que fez a Coruche em vida e depois
da morte, para o local de onde foi injustamente arrancada em 1975.
este o texto que consta
nos diversos cadernos
de assinatura da Subscrição Pública (disponíveis a
partir deste mês, em todos os
locais assinalados e referidos
na tabela anexa) a favor da
reposição da estátua do Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira,
um dos filhos mais ilustres de
Coruche e que, sem qualquer
dúvida ou contestação, mais bem
fez a Coruche e às suas gentes.
Foi esta a razão que levou a
população a pagar e a erigir em
1959, uma estátua com o seu
busto num vasto pedestal, na
praça em frente aos paços do
Concelho e ao pelourinho.
Nada há a apontar a esta
eminente personalidade do século XX! Tudo fazia por Coruche e por todos os de Coruche.
De origem humilde, cedo se
destacou na vida académica,
ingressou na academia militar,
deu aulas de esgrima a reis,
militar de excelência, foi herói
da 1.ª Guerra Mundial incorporando o Corpo Expedicionário
Português, foi Governador Civil de Coimbra, Comandante
de Caçadores 5, foi Ministro da
Guerra introduzindo mudanças

É

e preparando as Forças Armadas para a modernidade.
Pelos cargos que foi ocupando, pelo prestígio e respeito
adquiridos e pelas influências
que naturalmente movia, tudo
fez para que em Coruche acontecesse o desenvolvimento, lutando para que se fizessem as
pontes do Monte da Barca a
Coruche, que ainda hoje usamos. Foi devido a ele, que a
nossa vila passou, entre outros
melhoramentos, a ter electrificação pública, telefones, água
canalizada, esgotos, escolas,
arruamentos empedrados, mais
estradas e o crescimento da vila
para o actual Bairro Novo, que
tinha o seu nome.
Também como Ministro da
Guerra, não concordando com
algumas orientações do governo
relativas à sua pasta, foi forçado a demitir-se. Existem também registos históricos, já publicados no n.º 4 deste Jornal, que
mostram o prestígio que granjeava no Exército e em Portugal, e, a disponibilidade que
demonstrou ao presidente da
República de então, Marechal
Carmona, para caso ele entendesse, provocar uma mudança
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de governação. Como não foi
aceite, portou-se como um
excelente oficial do exército se
deve comportar, com lealdade
e obediência à hierarquia.
Esta atitude afastou-o de
voos mais altos, mas não o impediu de se dedicar totalmente à
sua terra e às suas gentes e de
continuar até ao fim da sua
vida a ajudar a população e os
diversos executivos camarários
a fazer bem à sua terra, sem
nunca ter querido lugares políticos ou públicos.
Instituiu bolsas de estudo
anuais para os melhores alunos
da escola que quisessem continuar os seus estudos, prémio
este que continuou a ser entregue todos os anos, mesmo
depois da sua morte, por sua
mulher Sr.ª D.ª Fátima Tamagnini de Sousa Barbosa, e,
mesmo depois da sua estátua
ter sido vil e cobardemente
arrancada por gente ignorante
e desclassificada.
Hoje, todos nós, podemos e
devemos repor a justiça e a
verdade, assinando a favor da
reposição da sua estátua. Ela lá
foi colocada para homenagear
este grande Homem e os seus
grandiosos feitos, mas também
para inspirar os filhos vindouros da nossa terra, a fazer o Bem
a Coruche e às nossas gentes.
São modelos de conduta
cívica e moral que devem ser

seguidos e por isso se deve
preservar a sua memória e não
destruí-la. Como se vê, arrancá-la não apagou a sua memória e os seus feitos, e, isso porque o Bem não se esquece, mesmo muitos anos depois.
Que vontade poderão ter as
pessoas de Coruche em fazer o
Bem, se depois a recompensa é
o arrastar da sua estátua pelas
ruas, na maior das humilhações
que se podem fazer depois da
morte? Penso em tantas boas
pessoas que, felizmente ainda
vivas e entre nós, tanto fazem
pela nossa terra. Se não pensarão que também um dia lhes
podem dar um nome de uma
rua ou até ter um busto e depois as arrancam e destroem?
Terão alguma vontade de ajudar quem depois as agride?
Acho que continuarão a
fazer o bem! Sabem porquê?
Porque não foram as gentes de
Coruche que arrancaram a
estátua do nosso Major. Foi
gente de fora, ordens políticas
e militares insubordinados,
maus portugueses que nada
sabiam, acompanhados de alguns do concelho, marionetas
nas mãos daqueles.
A vasta maioria da população queria a sua estátua e
ficou chocada, envergonhada
pelo que se fez. Acontece que o
PREC não permitia que as pessoas se manifestassem sem cor-

rerem o risco de represálias.
Hoje temos a oportunidade de
fazer justiça e elucidar os que
nunca ouviram falar do Major,
quem foi e o que fez, e, inspirarnos a todos, Coruchenses, a
também praticar o bem pelas
nossas gentes e pela nossa terra!
Que fique bem claro que
esta iniciativa do Jornal de Coruche, não é uma acção politica, pois nada tem de politico!
É sim, um movimento sincero e genuíno dirigido a todos,
para que a justiça, a verdade e
os valores do bem fazer sejam
repostos, e, que a vila de Coruche recupere a dignidade que a
caracteriza ao longo dos seus
800 anos de existência, envolvendo todos, de todos os quadrantes políticos, sociais e profissionais!
Por isso, a todos apelo para
que assinem a Subscrição Pública, nos locais referidos, bastando colocar o nome de modo
legível, o número do bilhete de
identidade e a assinatura, não
sendo necessário entregar qualquer dinheiro, pois o que se
pretende é a recolha das assinaturas, para serem depois entregues à Câmara Municipal de
Coruche e se providencie no
sentido da reposição da estátua.
Pelo Bem de Portugal e de
Coruche!
Abel Matos Santos

Subscrição Pública já começou! Assine nos locais indicados!
CORUCHE
1. Agência do Crédito Agrícola de Coruche
2. Talho no Mercado Municipal - de M.ª Claudina
Bizarro
3. Clube Artístico Comercial Coruchense, Rua de
Santarém, 80
4. Farmácia da Misericórdia. Largo de São Pedro, 2
5. Farmácia Higiene. Rua da Misericórdia, 10
6. Farmácia Frazão. Rua Direita, 64
7. Farmácia Almeida. Rua da Misericórdia, 16
8. Papelaria Central, de Castelo & Santos. Rua de
Santarém, 76
9. Papelaria Cinderela, de Cidália Felizardo.
Rua dos Guerreiros, 55 B
10. Papelaria Aguarela, de Graça e Silva, lda. Rua da
Misericórdia, 43. 2100-134 Coruche
11. Cabra Cega - Loja 1 - Praça da Liberdade, 9
12. Cabra Cega - loja 2. Urb. das Baleias - Junto ao
Lidl
13. Tabacaria/papelaria de Luís Veríssimo, no Centro
Comercial Horta da Nora, loja B 18, na Rua de
Olivença
14. Tabacaria de Manuel Sacramento Lopes, no
Intermarché
15. Livraria Maia, de Francisco José Rosado - Praça
da Liberdade, 50 - R/c
16. Minimercado Ferreira - R. de Santo António, 2
17. Pastelaria Grão de Café - Rua de Santarém

18. Supermercado Frescos & Companhia, de Hélio
Feliciano Santos - Sto. Antonino
19. Posto de Combustível Galp Jomoval,
Av. Luís de Camões
LAMAROSA
20. Farmácia São José, Rua Júlio Dinis, 3 B
FAJARDA
21. Posto de Combustível Repsol da Fajarda
COUÇO
22. Drogaria Higiene, de Vasco Teles, Rua do
Comércio.
BISCAINHO
23. Bombas de Combustível Repsol - EN 119
24. Filial da Agência do Crédito Agrícola de
Coruche
MONTINHOS DOS PEGOS
25. Tasca Moca, de Carlos Cabecinhas - EN 251
REBOCHO
26. Café Cem Horas
27. Café Tota
SALGUEIRINHA
28. Café Amorim
LISBOA
29. Papelaria do C. Com. Aqua Roma - Av. de Roma
Ou faça download no site do Jornal de Coruche em
www.ojornaldecoruche.com da folha para assinar.
Depois de assinada, envie para a nossa morada.
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Repôr a verdade, fazer justiça!
Sr.ª D.ª Fátima Tamagnini de Sousa Barbosa e seu marido, Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira

Foto gentilmente cedida pela Ex.ma Sr.ª D.ª Maria do Castelo Lopes Santos,
afilhada da mulher do Senhor Major Luíz Alberto de Oliveira
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A Festa do Sacramento
Dr. Domingos da Costa Xavier *

toiros, ganaderos e intervenientes, que actuaram generosamente, e, dispensamo-nos da severidade que é licita em corridas
formais, em que o factor económico importa.
É óbvio que se não pode
pedir a um ganadero que ofereça o melhor que tem em casa e
guarde para lidar um marreco
ou um “mogón” que por azar
anda a engordar. Posta esta permissa, estamos conversados.
António Telles abriu praça
para dar lide a um exemplar de
ferro Silva e, conntinuando a
exibir todo o talento que lhe
assinalamos ao longo da temporada, resolveu a contenda a contento, entusiasmando as bancadas e triunfando, o que se regista, bem por encima das vicissitudes da lide.
Do alto e peso dos seus 69
anos, António Sacramento fez
questão de colocar o toiro para a
pega, e se o pensou melhor o
fez, não se lhe secando a boca
por ai além que quem sabe nunca esquece. Colocado o toiro,
coube a Ricardo Silva a primei-

Os Deuses conciliaram-se
para que António Sacramento
tivesse uma festa artística bonita, e o seu festival ocorrido no
dia 14 de Outubro (a este propósito, no número anterior aqui
falámos que ocorreria a 15, por
ser a informação não desmentida posteriormente, que nos foi
transmitida pessoalmente pelo
toureiro… Que fique esclarecido
e claro!) sob um sol de Outono
que parecia de Verão. Foi de
facto uma coisa bonita de se ver!
Para a circunstância, António Sacramento soube arregimentar um cartelazo, já que
fizeram em Coruche as cortesias
António Ribeiro Telles, Luís
Rouxinol e Manuel Telles Bastos com o Grupo de Forcados
Amadores de Coruche, para
depois se encarregarem da função a cavalo, e, o maestro Victor
Mendes, Nuno “Velásquez” e o
novilheiro Nuno Casquinha, para darem aos oponentes lide a pé.
Sendo que ao que nos constou, o gado a lidar foi oferecido,
o que importa salientar é o alto
espírito solidário da gente de

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

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

Especialidade Carne na Brasa
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OPINIÃO

Os pais dos toureiros

ra pega e honrou o grupo.
Seguiu-se na ordem de lide
Luís Rouxinol, e é claro que
frente a um exemplar de Conde
Cabral que serviu o que baste,
voltou a demonstrar porque
nesta temporada pautou por êxitos quase todas as suas actuações. Serviu aos presentes a sua
ementa completa rematando
com ferro de violino, ferro de
palmo e o já clássico par de ferros a duas mãos, que como se
sabe executa na perfeição e vai
sendo tempo de o fazer sem o truque das rédeas atadas à cintura.
Trabalhador que é, com os
cavalos bem postos e sem lhe
faltarem pernas (se algum mal
tem é na clavícula de que ao que
me dizem às vezes se ressente…) não se entende qual a razão porque não executa a sorte
com verdade absoluta como o
fizeram João Núncio, Manuel
Conde ou Gregório Moreno
Pidal, para que me fique com
estes exemplos. Vale?
Pegou o toiro Hugo Graça,
tendo atrás de si um grupo coeso
e um novo rabejador eficaz, o
que se regista.
As lides a cavalo terminaram
com a presença de Manuel
Ribeiro Telles Bastos e confesso
que merece a pena a deslocação
às praças só para que apreciemos a sua monte. Está a cavalo como poucos (de todas as
gerações…) e apesar do seu sorriso alegre e quase ingénuo,
estamos em crer que se desenvolver um pouco mais de franca
empatia com os públicos, está
destinado ao lugar cimeiro que
merece. Neste festival enfrentou
um exemplar de Lopes Branco
que tinha de lidar e asseadíssimo deixou constância do seu
estar. Luís Gonçalves, pelo grupo e por Coruche esteve bem ao
pegar com decisão.
Decorrido o intervalo, instituição na corrida portuguesa
que poucos têm a coragem de
eliminar, como se a bexiga dos
portugueses tivesse metade do
tamanho da dos espanhóis, surgiu na arena um nervoso exemplar de Cunhal Patrício que se

destinava a Victor Mendes.
Mostrou-se algo descoordenado, mal cumpriu no excelente
quite que o matador lhe ministrou e, de forma inexplicável
soou o cornetim para a sua
devolução, num erro evidente
do meu colega João Nobre que
o Director Pedro Maria Gomes
sancionou. Os toiros, que nem
varas têm em Portugal para que
descongestionem, não raro
necessitam de uma ou duas corridas para que se situem em
ponto de lide, e, tem que haver
critério ajuizado na sua avaliação, para que se não caia no
ridículo, e se tiverem paciência
de me ler até ao fim lá iremos.
Seguiu o turno e frente a
outro de Cunhal Patrício, o
matador de toiros Nuno “Velásquez” deixou provado e à evidência merecer bem mais que o
seu título profissional seja quase
alcunha. O Nuno merece corridas numerosas em Espanha, em
que exerça o seu mister e não
passar ao lado de uma carreira.
Quantos toscos andam por Espanha e França a ocupar o seu
lugar de direito? Amante que
sou do toureio de arte, foi bonito
verificar que a cabeça lhe funcionou na cara do toiro e que lhe
sacou tudo o que havia para
sacar, para disfrute do público e
gozo pessoal, que deve saber
muito bem a quem se põe por
diante o fazer muito bem feito.
Desejo-lhe toda a sorte do
mundo e força para que não
desista, pensando por exemplo
em Rincón ou em Salvador Cortés, que se pensavam arrumados
e que por querer e poder deram
o salto para a primeira fila, na
certeza de que quando há arte e
valor é o toiro na arena que põe
as coisas em tempero.
A lidar o último da ordem
Nuno Casquinha, mostrou estar
toureado para o novilheiro que
é, e frente ao bravo pupilo de
Teixeira deu passes até se
cansar, entusiasmou o pagode e
desenhou uma “trincheirilla” de
lei que ainda recordo, sendo
certo que melhor estaria se ao
invés do oficio tivesse também

exibido mais sentimento, risco
que não pode correr se almeja
um lugar sério na festa.
Que se lembre que um
“chaval” como Talavante com
quem já compartiu “escalafón”
chegou onde chegou porque
face aos toiros se coloca e arrima no sítio em que na gíria se
diz que se ganha dinheiro!
Depois, o caso (ou casos) do
festival. Saiu à praça um exemplar de Lopes Branco, que me
pareceu bravíssimo e disso deu
prova mesmo inutilizado, que
desgraçadamente partiu uma
mão logo de saída. Estava o
baile armado. O veterinário e o
director ordenaram e bem a sua
devolução, e, informado o matador Victor Mendes que o seu
exemplar da ordem estava a
exibir condições de lide nos curros, para respeitar o público,
dispôs-se a tourear. A direcção
da corrida entendeu retirar-se,
visto ter dado por terminada a
sua função.
A banda ficou sem saber
quem lhe dava ordens, e esquecendo-se que estava a actuar
num festival em que o espírito é
de pura festa, não se portou bem
silenciando o bandarilhar das figuras e expôs-se à bronca, e, isto
é que é importante, Mendes,
anos a fio primeiríssima figura,
com a humildade de um novilheiro principiante, pôs-se por
diante de um animal que deixou
provado ter condições de lide e
até uns gatitos na barriga que com
classe e valor teve que tragar.
Que se agradeça a grandeza
do gesto ao Maestro (toureio é
grandeza!) e que lhe sigam de
futuro o exemplo as figuritas de
papel, que não raro nem se apercebem que quase só deixam
para a história a data da alternativa, mas que abrem a boca a
ponto de que lhe vejamos o
número do calçado. Pela lição,
obrigado Victor Mendes, e, pelo
evento, obrigado Sacramento,
que a festa até foi mui gira.
____
* Médico veterinário e
escriba taurino
Fotos: Joaquim Mesquita

Faz tempo, desloquei-me à
Feira Taurina de Huelva com o
meu amigo maestro Amadeu
dos Anjos, com a única e exclusiva finalidade de presenciar a
actuação de José Maria Manzanares (filho), sendo que até nos
foi agradável constatar que o
moço conseguiu triunfar.
Passado o evento, encontramo-nos, Amadeu e eu com Manzanares (pai) no bar do hotel em
que o jovem se havia vestido de
toureiro, e, desbocado que sou,
permiti-me em charla corrente
recordar ao de Alicante uma
frase já estafada devida a Paco
Camino, que a seu tempo afirmou metaforicamente que “os
toureiros deviam ser órfãos”, tal
a confusão que fazia a quem
tinha de tourear aquele “ponto
teatral” da voz paterna quando
estavam por diante.
Manzanares que tinha estado
em tal pele durante as actuações
de seu filho, sei-o agora, não
gostou do que eu disse e volvidos anos, lembrou a Amadeu o
civilizado acidente, dizendo até
a propósito de um redondo triunfo do filho a Amadeu, que me
dissesse que eu não tinha razão,
quiçá em termos pouco joviais,
situando-me quase na pele do
inimigo.
Primeiro a situação divertiu-me, sobretudo porque um figurão como Manzanares tomou
em devida nota o que lhe disse
em conversa banal, e é lógico
que quando falo detesto (em
qualquer circunstância…) ser
gratuito. Depois, por reconhecer
que o que de boa fé exclamei
deu que pensar, ao ponto de que
volvidos anos mandou cobrar o
proferido.
Em verdade, creio, que dará
por demais que fazer ao actuante a presença do toiro, e quase
será despiciendo que lhe gritem,
não raro aflito que está para dar

a volta à papeleta. Se é compreensível que se grite a um toureiro que dê sítio, que modifique
as alturas, ou que até, corra a
mão, deverá ser dramático que o
queiram obrigar a efectuar uma
faena ditada!!!
À parte tudo isto, ainda existem as questões secundárias que
mais complicam todo este problema. Vejamos o que se passou
recentemente com o prometedor
novilheiro sevilhano Daniel Luque. Apoderado pelo matador
de toiros retirado Tomás Campuzano, no dia 28 de Setembro,
seu pai partiu o quadro.
Chegados a uma localidade
em que o jovem tinha de tourear,
pura e simplesmente resolveu, à
margem da opinião de Campuzano, esse sim deveria por direito pronunciar-se, tentar impor
trocas e baldrocas de novilhos, a
ponto de que o apoderado rescindisse de imediato as suas funções, o novilheiro tivesse apresentado uma forçada parte médica e caísse do cartel, deixando
um posto vago para que o seu
substituto triunfasse forte, bem
assim como os outros alternantes, a deixar provado que o
curro servia e que o pai do toureiro não tinha razão.
Caso é que se pergunte se a
frase figurada de Paco Camino é
destituída de sentido? Calhando
por estas e outras é que um figurão que agora se assume de apoderado e mentor de outro figurão no activo mandou o pai, que
sempre víamos instalado no
“callejón” bem perto do burladero de quadrilhas, a assistir
“tranquilamente” à corrida instalado nos “tendidos”.
Por aqui me fico, não vá
acontecer que um outro qualquer pai de toureiro também me
interprete mal. Coisas …
____
Domingos da Costa Xavier

Afición é Paixão!
Hemingway

__________________________________
Todas as formas de poder reservam
para si o monopólio do exercício
público da violência.
……
O poder só tolera a violência desde
que a controle.
Fernando Teixeira
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De chapéu de chuva!
De há muito que é sabido
que pesem os altos e baixos, a
afición coruchense configura o
que de melhor existe neste país.
No dia 24 de Setembro, por ocasião da tradicional feira de São
Miguel, numa “Corrida Concurso de Ganadarias do Sorraia”,
assim o demonstrou.
Sendo costume que se brinque com o adiamento de corridas “por chuva na bilheteira”, o
público de Coruche apesar dos
intensos chuviscos acorreu e por
vezes de chapéu de chuva aberto presenciou o acontecido, e
não saiu da praça defraudado.
Em verdade os exemplares
corucheros a concurso, de forma
geral cumpriram e foi-nos possível presenciar os bons modos
dos artistas anunciados em cartaz que por ordem de antiguidade desfilaram na arena.
Tocou a Joaquim Bastinhas
um exemplar de ferro Lopes
Branco, que lhe possibilitou que
exibisse o seu toureio, o que o
de Elvas fez com agrado do conclave. Este toiro foi pegado pelo
Grupo de Forcados Amadores
de Alcochete, com Ruben Duarte como solista.

Saiu depois ao “albero” o
toiro com ferro António José
Teixeira, que proporcionou a
António Ribeiro Telles uma lide
superior, em pletora de arte que
se encontra o da Torrinha.
Entendeu o oponente e esteve com ele como devia, o que
é de louvar, sobretudo porque
tal toiro veio a ser premiado
com o troféu em disputa para a
bravura. Pedro Crispim do Gru-

po de Forcados Amadores de
Coruche creditou-se com um
pegão à frente de um grupo coeso e determinado. Tocou a João
Salgueiro enfrentar o exemplar
com ferro de David Ribeiro
Telles e o da Azervada mostrou o
quanto tem estado acertado na
presente temporada e esforçadamente triunfou. José Manuel
Vinagre, por Alcochete, executou
a pega que ao grupo competia.

A Sónia Matias, coube lidar
o exemplar com ferro Silva, que
se viria a revelar o ganhador do
prémio em disputa para a apresentação, e, a este propósito que
vos diga que foi uma delícia ver
em praça a pequenita Sofia, neta
da casa, recebendo o troféu,
certeza de que a ganadaria tem
presente e tem futuro. Sónia não
se encontrou por ai além frente a
este toiro, mas com asseio
cumpriu a ferragem. Rui Godinho, o popular “Peitaças”, por
Coruche, creditou-se com o
pegão da tarde, tal o valor e querer com que lhe esteve à frente
Um insonso exemplar de
Cunhal Patrício foi a matéria
prima com que o novel cavaleiro Manuel Telles Bastos teve
que se haver, e, convenhamos
que com dignidade extrema fez

o que pôde e agradou. Vasco
Pinto, por Alcochete, após várias tentativas muito duras
acabou por consumar uma pega
que se mostrou já longe do seu
habitual melhor.
A fechar praça um sobrero
Silva que substituiu o anunciado
toiro Murça. Lidou-o Marcos
Tenório, cavaleiro praticante
que é filho de Bastinhas, mas
que evidencia uma personalidade toureira muito própria.
Assume uma postura clássica,
não dá passo a concessões e
facilidades e revela que quer
fazer bem feito, razão pela qual
se vê com muito agrado.
José Tomaz (Faísca), por
Coruche, creditou-se com uma
pega belíssima, sendo que com
o seu estar possibilitou ao grupo
que despachasse os seus toiros à
primeira.
Não houve protestos aos

prémios anunciados nesta corrida concurso de ganadarias, mas
deixem-se que de novo aqui expresse o que de há muito venho
dizendo sobre este tipo de eventos. Será possível ter certezas
sobre a bravura de um toiro que
anda de cabeça no ar atrás das
sedas dos cavalos? Será possível que se aprecie a apresentação de um animal que surge na
arena de fundas nos cornos?
As respostas, a meu ver, são
evidentes! Porque se não ficam
as organizações por atribuir
nestes eventos um prémio ao
“melhor toiro”. O conceito possibilita atribuições muito mais
honestas e não engana ninguém,
sobretudo os premiados.
Assim o penso e sem que me
ouçam há muito que o digo.
____
Domingos da Costa Xavier
Fotos: Joaquim Mesquita
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Abono da Capital encerrou com António Telles,
José Luís Gonçalves, Rouxinol e Castella
O cavaleiro António Ribeiro
Telles e o matador José Luís
Gonçalves alternaram com Luís
Rouxinol e Sebastián Castella,
na corrida de encerramento do
abono de 2006, que se realizou a
21 de Setembro, no Campo Pequeno.
Pegou o Grupo de Forcados
Amadores de Lisboa, capitaneado por José Luís Gomes, tendo
sido lidado um curro de sete
toiros, da ganadaria de Pontes
Dias, numa corrida em que se
comemoraram os trinta anos de
publicação da revista Nova
Gente, tendo tido a antecedê-la,
a exibição da Gala Equestre da
Escola do Mestre Luís Valença.
António Ribeiro Telles integrou-se neste cartel depois do
êxito retumbante alcançado na
corrida de dia 7 de Setembro, na
qual tomou alternativa o seu
sobrinho Manuel Ribeiro Telles
Bastos. Nas quatro actuações
que já tivera esta temporada em
Lisboa, António Telles trouxe ao
Campo Pequeno a expressão
mais pura do classicismo do toureio a cavalo. Nele se concentraram o virtuosismo da equitação,
que seu pai tão bem lho transmitiu e que aperfeiçoou com uma
das maiores figuras de sempre
da equitação mundial, Mestre
Nuno de Oliveira. Foi ver derramar a técnica do toureio, o con-

hecimento do cavalo e do toiro,
a atitude fidalga na arena, coexistindo com a simplicidade do
homem e a classe do artista que
se faz entender pelo aficionado
e pelo leigo.
José Luís Gonçalves, nasceu
para o toureio num concurso à
procura de novos valores promovido pela empresa do Campo
Pequeno, praça em que prestou
prova para praticante a 30 de
Junho de 1982. A 19 de Março
de 1994, em Badajoz, recebeu a
Alternativa, das mãos Juan Mora, com o testemunho de Juan
Serrano “Finito de Córdoba”,
tendo cortado uma orelha e lidaram-se toiros de Cebada Gago.
No Campo Pequeno, esteve
bem, com muita classe, tendo
dado volta nas duas lides. Conhecido pela intensidade estética do seu toureio, tem alternado
nas últimas temporadas com os
nomes mais importantes da
moderna geração de matadores
de toiros espanhóis, em competição com os quais deixou
constância da sua arte e valentia.
Ao actuar também pela quinta vez nesta temporada no
Campo Pequeno Luís Rouxinol,
consagrou-se, definitivamente,
como primeiríssima figura do
toureio a cavalo. Os êxitos na
presente temporada têm-se sucedido praticamente ao ritmo de

cada actuação. É impressionante
o número de prémios que ganhou nesta temporada. Saiu em
ombros pela porta grande do
Campo Pequeno, na corrida de 3
de Agosto. Trabalho, persistência e fé têm sido os valores que
vêem norteando a sua trajectória
artística iniciada com apenas 8
anos de idade. Desde a alternativa, há 19 anos em Santarém, que
vem construindo uma trajectória
profissional que o guindam, ao
estatuto de figura indiscutível.
Desde que, em 12 de Agosto
de 2000, Enrique Ponce lhe concedeu a alternativa, na sua cidade natal (Béziers, França),
Sebastián Castella toureou quase 400 corridas de toiros por
todo o mundo taurino, obtendo
sonantes triunfos. Figura de máximo cartel em toda a América
Latina, iniciou 2006 como triunfador absoluto na Colômbia,
senda que prosseguiu nas principais praças de Espanha e
França.
Na feira de Sevilha cortou
duas orelhas a um toiro. Em
Madrid, a 12 de Maio e em
Junho, na Feira de Santo Isidro,
cortou uma orelha em cada
tarde. Em Nimes, a 2 de Junho,
teve uma tarde de três orelhas.
Em Pamplona, a 11 de Julho, na
feira de San Fermín, volta a triunfar, com o corte de uma orel-

Curiosidades do Campo Pequeno

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

Sabia que a administração do Campo Pequeno,
instituiu o toque do Hino Nacional, pela banda, no
final de cada corrida que ai se realize!?
Bem haja com esta atitude! Assim o público o entenda
e o respeite da forma como deve ser respeitado.
Assim o fazem as autoridades, como se pode ver
nesta foto.
Viva Portugal!

ha, mas paga tributo em sangue,
ao sofrer uma grave cornada
que o manteve afastado das arenas por duas semanas.
Julho e Agosto são igualmente meses de triunfos, em
praças espanholas e francesas,
sobretudo nas de primeira categoria, onde soma orelhas e saídas em ombros a um ritmo
impressionante, sagrando-se triunfador absoluto da feira de
Bilbao, entre outras. A 3 de Setembro, mais um triunfo memorável, na cidade francesa de
Bayonne, ao cortar três orelhas
e um rabo, o segundo da história
desta praça, alternando com
Julián Lopez “El Juli” e “Morante de la Puebla”. Mas rega de
novo o triunfo com sangue, ao
sofrer uma grave cornada de
duas trajectórias, na coxa direita. No sábado seguinte, em
Valladolid, com as feridas ainda
mal saradas, novo triunfo, ao
cortar as orelhas ao seu segundo
toiro, retomando assim o tom
triunfal do ano de 2006. Desde
os seus tempos de novilheiro é
apontado como um toureiro
para “altos voos”, o que aliás,
vem confirmando à medida que
o seu toureio amadurece, razão
pela qual está já considerado a
maior sensação desta temporada.
Ao Grupo de Forcados Amadores de Lisboa, capitaneado

por José Luís Gomes, que participou na corrida de reinauguração do Campo Pequeno, coube o privilégio de integrar o cartel de encerramento do abono de
2006. Na corrida de 18 de Maio,
o cabo do grupo protagonizou
um dos momentos mais altos da
noite ao pegar o terceiro toiro da
ordem, um momento que alguns
críticos definiram como um verdadeiro manual da arte de pegar
de caras. Valor, camaradagem e
valentia são três das qualidades
que identificam este grupo, fundado há 63 anos pelo inesquecível Nuno da Salvação Barreto.
A ganadaria de Manuel
Agostinho Pontes Dias foi iniciada em 1972, com vacas de
Guilherme de Almeida Barroso,
provenientes dos irmãos Alves
(Soler-Pedrisa) e sementais de
João Reis Malta (Soler e Barreiros). Numa fase posterior,
foram introduzidos sementais
de Cunha e Carmo, Brito de
Paes e Oliveira Irmãos. Procedente de Guilherme Almeida
Barroso, o seu encaste actual
radica em Soler e Pinto Barreiros. Pasta na Herdade da Pelica,
no concelho de Portalegre e tem
como antiguidade, 15 de Agosto
de 1974.
____
Paulo Pereira – SRUCP

Actuações de João
Ribeiro Telles Jr.

MGP

MGP

João Telles, Jr. actuou no
Domingo, 8 de Outubro, em
Medina de Pomar (Burgos) e triunfou com o corte de 2 orelhas
no primeiro toiro que lidou, e foi
ovacionado após a prematura
morte do segundo, antecipada
por se ter inutilizado durante a
lide. João alternou com o espanhol Sérgio Vegas na lide de astados de António Bañuelos.

João Ribeiro Telles não participou a 13 de Outubro, no festival que se realizou em El Rocío,
Huelva, tal como tinha sido
anunciado, por ter sido afectado
por um problema de saúde. João
Ribeiro Telles terminou assim,
prematuramente a sua temporada
2006 no dia 8 de Outubro em
Medina del Pomar e não a 13
como estava previsto.
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Gonçalves e Rouxinol
– Encerramento de Oiro!

A monumental do Campo
Pequeno encerrou a temporada
do seu renascimento no dia 21
de Setembro com uma corrida
mista denominada “Nova Gente”, revista semanal de prestígio
que de quando em vez faz o seu
aparecimento na festa cativando
mais uns quantos leitores.
António Ribeiro Telles e
Luís Rouxinol compunham a
componente marialva da corrida
enquanto na arte de Montes,
José Luís Gonçalves e o francês
Sebastian Castella que debutava
em Lisboa, Forcados Amadores
de Lisboa e um curro de toiros
de Pontes Dias, regulares de
apresentação e distintos de comportamento, o primeiro saiu sem
força e de deficiente locomoção,
devia ter sido devolvido mas a
dupla directiva, como o público
impávido e sereno não se manifestou, eles também não se
preocuparam e acabaram por, a
sua ineficácia, prejudicar a lide
de António Telles; o segundo e
quarto foram cumpridores com
destaque para este último com
raça e pronto de investida, os
restantes, terceiro, quinto e
sexto não ajudaram em nada os
seus lidadores.
José Luís Gonçalves foi o
grande protagonista do primeiro
grande triunfo da noite com a
faena ao seu primeiro. José Luís

brilhou ao seu melhor nível ao
executar uma faena toda ela recheada de classe, entrega, domínio e arte, muita arte derramou na arena onde hà vinte anos
havia despontado para o toureio.
Aquelas tandas de “derechazos”
e naturais, longas e profundas,
rematadas com sentimento e
transmissão, a muleta a roçar o
“albero”, correndo a mão com
suavidade e mando, o redondo
pleno com que encerrou o seu
labor, arrebatou o desejo dos
aficionados portugueses que
tiveram a sorte de assistir a uma
faena redonda do angolano.
José Luís esteve um toureiro
pleno de arte e valor a um passo
de abrir a porta grande, se bem
que se desconhece o gosto pelo
toureio a pé da mente decisiva
do acto. Diante do quinto, José
Luís Gonçalves voltou a arrimar-se com ganas mas faltou
qualidades ao inimigo para lhe
corresponder, ficou-se pela sua
boa intenção despertando o
interesse dos aficionados. Em
ambos recriou-se em belos lances de capote, em especial as
verónicas e chicuelinas ministradas ao seu primeiro. Destaque para os excelentes tércios
de bandarilhas da sua quadrilha,
Pedro Gonçalves, João Pedro e
Pedro Paulino.
Luís Rouxinol voltou a pisar

reportagem fotografica
Jornal de Coruche/MGP

o campo pequeno para alcançar
mais um importante triunfo
nesta sua “cumbre” temporada
de 2006. Luís iniciou superiormente a lide com três compridos
poderosos e três curtos de execução superior, de frente, com
emoção e bem rematados, um
violino por dentro apertadíssimo a fazer levantar as bancadas,
um palmo e rematou com um
bom par de bandarilhas a provocar grande euforia fazendo levantar novamente o público.
António Ribeiro Telles arrimou-se de inicio numa sorte de

gaiola emendada em redondo
com poder, logo aí se notou a
inferioridade dos membros posteriores do toiro, vindo a acentuar-se demasiado e como a noite
era apenas para uma lide, ficou
amputada a hipótese de brilhar.
Dos compridos destaque para o
terceiro, uma tira perfeita e
cingida. Nos curtos deu primazia às sortes frontais, com algumas passagens em falso por lhe
faltar toiro no momento da
reunião.
Sebastian Castella, era a
grande atracção do cartel, não

Joaquim Mesquita *

desiludiu, pelo contrário, tudo
fez para brilhar, apenas não teve
a sorte por ele no sorteio e tocou-lhe dois toiros sem recorrido aos quais ministrou faenas de
entrega, em especial no último,
deixando constância dum valor
tremendo e oficio determinante,
com pundonor, mostrando que
pode fazer tremer o menos
insensível dos aficionados com
a quietude, o sitio e a classe do
seu toureio, mas aquela não foi a
sua noite. À sua volta desenvolveu-se o marketing principal
da corrida, a expectativa era
grande para o ver na primeira
praça do país, mas no fim o
público saiu a falar de José Luís
e Rouxinol, de Castella ficou a
intenção e a ilusão do seu regresso com a sorte por seu lado.
Os Amadores de Lisboa
entraram no cartel provavelmente por ostentarem o nome
da capital, decerto que a sua
última actuação naquela praça
não lhe reservou lugar a um
regresso tão próximo. O cabo,
José Luís Gomes voltou a brilhar diante dum toiro nobre e
pouco violento de investida e
Francisco Mira encerrou à
segunda.
A dupla Manuel Jacinto, Dr.
Matias Guilherme não teve uma
noite difícil, apenas pecou por
deixar lidar o primeiro toiro.
Para se dirigir no Campo Pequeno não basta ter mão dura na
logística também se tem de
tomar decisões que, ao deixarem-se passar, prejudica o êxito
aos toureiros. Casa quase cheia
no encerramento desta primeira
temporada de abono do renovado Campo Pequeno.
____
* Crítico Taurino

FICHA TÉCNICA CAMPO PEQUENO (artigo pág. 12)
Promotor
Projecto de Arquitectura
Projecto da Cobertura da Praça de Touros
Projecto de Estabilidade
Projectos de especialidade
Arquitectura de Interiores
Comercialização
Design e Publicidade
Estacionamento
Lazer
Cinema
Restauração:
20 restaurantes e 3 cafetarias
Área Comercial: 7000m2 (abl)

Retalho Alimentar

Soc. de Renovação Urbana do Campo Pequeno, SA [SRUCP]
Arq. José Brusky, Arq. Pedro Fidalgo, Arqª. Filomena Vicente,
Arq. Lourenço Vicente
Arq. João Goes Ferreira, Arq. Gonçalo Teixeira,
Eng.º Tiago Abecassis
Eng. José Câmara; Eng. Ricardo Luís
Eng. Cidade Moura, Eng. José Correia, Eng. José Marques,
Eng. Hélder de Sousa, Eng. José Valente. Eng.ª Susana Maduro
Graça Goes Ferreira, Graça Mora
Colliers P&I
DCE – Design, Comunicação e Expressão
1.250 lugares em 3 pisos
11.200 m2 na sala de espectáculos
8 salas
Restaurantes temáticos, tradicionais, fast food, bares,
cafetarias, geladarias e esplanadas
Artigos de desporto, jogos, livros, música e presentes, banca,
agências de viagem, comunicações, para-farmácia, ourivesaria,
moda, decoração, sapataria, estética e perfumaria, puericultura,
papelaria, cabeleireiro
Supermercado e outras lojas especializadas
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Notícias da
AMVAT
A Associação de Médicos
Veterinários com actividade
taurina, continua, como aliás é
seu dever estatutário, a promover a valorização dos seus
associados.
Assim, com a mecenática parceria da “Pfizer Saúde
Animal”, no passado mês de
Setembro aconteceu um seminário em que os colegas José
San-Miguel, Javier Blanco e
Luís Quevedo, abordaram temas interessantes, tais como
“Programas profilácticos contra as principais viroses”,

“Querato-conjuntivite infecciosa e suas abordagens terapêuticas” e “Práticas anestésicas e controlo de doping”.
Como é bom de julgar,
matérias do maior interesse
para os médicos veterinários, a
quem (entre outras coisas…)
cabe a responsabilidade de que
em praça surjam animais em
perfeito estado hígido, o que é
por demais evidente, interessa
numa festa em que o toiro é o
primeiro dos protagonistas.
____
Domingos da Costa Xavier

Isabel Ramos na RVS

A título de exemplo
Não é a primeira vez que
abordo o seu comportamento
no que se refere à forma eficaz
como divulga o seu trabalho
taurino. Enquanto relações públicas de Rui Bento Vasquez,
com este no seu activo, só nos
faltava receber na caixa do correio notícia de que o toureiro
havia espirrado.
Tudo o que era inerente à
actividade do Rui nos chegava

em tempo útil e a partir de Vilar
Formoso, onde António Morgado Reside.
Apodera agora Morgado, o
cavaleiro escalabitano José
Manuel Duarte e habituado a
fazer bem feito, ai está de novo
a exibir a diferença e a dar-nos
conta do saldo da temporada
do seu apoderando.
Exemplo para os comensais
habituais do “mundilho”, ga-

Actuações do Cavaleiro
Tauromáquico
José Manuel Duarte,
na temporada de 2006

A cavaleira tauromáquica Isabel Ramos, estará em directo
no próximo dia 7 de
Novembro, 3.ª feira,
das 21h às 22h, no
prestigiado programa
taurino da Rádio Voz
do Sorraia de Coruche,
conduzido por Joaquim Mesquita e poderá ser ouvido em
94.7 FM ou em

naderos incluídos, que por
regra negligenciam informar o
que se passa com os assuntos
que governam.
Aqui fica o saldo da temporada de Duarte, prova de
respeito pelo seu apoderado, e, a
título de exemplo para todos os
outros que ainda cuidam que
nas suas redacções as notícias
caem do céu.
Domingos da Costa Xavier

ABRIL
15 - Amareleja
30 - Soito - Inauguração da praça
MAIO
7 - Vila Franca de Xira
28 - Stevenson - EUA
JUNHO
4 - Sobral de Monte Agraço
9 - Barquinha
10 - Santarém
JULHO
7 - Alcochete
17 - Gustine - EUA
AGOSTO
4 - Terrugem
6 - Nave de Haver
11 - Alpalhão
15 - Cazalegas - ESP
19 - Nazaré
21 - Samora Correia
27 - Póvoa do Varzim
SETEMBRO
1 - Chamusca
2 - Alcorcon - ESP
3 - Tomar
9 - Nazaré
10 - São Mancos
11 - Sobral de Monte Agraço
16 - Lucillos - ESP
30 - Vila Franca de Xira

www.radiosorraia.com

Todo o dia… todos os dias consigo

Revista Equitação, atribui
Troféus Nacionais 2006
Os vencedores escolhidos foram;
Francisco Picão Caldeira – Troféu Carreira
António Ribeiro Telles – Troféu Tauromaquia
José Manuel de Mello – Troféu Criação Nacional
Herdade das Figueiras e Selecção Nacional
de Raides 2006 – Troféu Competição
Guarda Nacional Republicana – Troféu Mérito

www.radiosorraia.com

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565

No decorrer da Feira de São
Martinho da Golegã, a Revista
Equitação, dirigida por Francisco Cancella de Abreu e com
a responsabilidade editorial de
Eduardo de Carvalho, decidiu
realizar a cerimónia de entrega
da VII Edição dos Troféus
Nacionais 2006, no próximo dia
10 de Novembro pelas 21,30
horas, no Largo do Arneiro.
O júri foi constituído por

elementos do Conselho Editorial, que reuniu no passado
dia 28 de Setembro no Hotel
Marriott, em Lisboa, para deliberar sobre os vencedores
deste ano.
O Jornal de Coruche felicita os premiados, em particular
o nosso conterrâneo, e a Revista Equitação pela meritória
iniciativa.
AMS
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O Suicídio
Este problema é bastante
maior do que as estatísticas
sugerem, visto que muitos
suicídios são disfarçados (ex.:
acidentes), não sendo reconhecidos. Pensa-se que ocorrem
entre oito a dez tentativas de
suicídio por cada tentativa concluída. A dimensão do problema está bem ilustrada em
investigações com estudantes
universitários, afirmando que
26% dos alunos pensaram suicidar-se nos 12 meses precedentes, 2% tentaram-no e 10%
tentaram suicídio em algum
momento do passado.

DIFERENÇAS DE
GÉNERO E IDADE
As mulheres são três vezes
mais propensas a tentarem o
suicídio do que os homens,
mas os homens são três vezes
mais propensos a serem bem
sucedidos nas suas tentativas.
A razão para esta discrepância
não é clara, mas pode ser pelo
facto de as mulheres deprimirem mais e isso desempenhar
um papel importante no suicídio. A maior taxa de sucesso
nos homens, pode dever-se a
usarem técnicas mais violentas
de se matarem (pistolas, saltar
de edifícios) em contraste com
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

(Parte I)

as mulheres (overdoses, cortar
pulsos), que utilizam técnicas
menos violentas e com maior
probabilidade de recuperação.
Em relação à idade, a prevalência do suicídio aumenta
com a idade, sendo nos EUA o
maior aumento entre os 65 e 84
anos de idade e para os sujeitos
acima dos 65 anos a taxa de
suicídio é o dobro da média
nacional. Os sujeitos mais velhos, são geralmente mais bem
sucedidos nas suas tentativas
de suicídio do que os mais
novos, provavelmente porque
têm mais conhecimento da
forma de se suicidarem e tendem a estar mais resolutos em
relação ao acto, acrescentando
ainda o facto de resistirem
menos às “agressões” infligidas pelo acto suicida.
Alguns estudos apontam
que a taxa de suicídios em adolescentes triplicou nos últimos
trinta anos. O termo epidemia
foi usado para referir o problema nos adolescentes. Contudo,
este aumento nas estatísticas
pode dever-se ao facto de os
médicos estarem mais sensibilizados para declarar a morte
de um jovem com uma arma de
fogo ou envenenamento como
suicídio e não acidente.

A forma deliberada de acabar com a vida, o acto suicida,
é uma das principais causas de morte nos EUA e a
segunda principal causa de morte entre jovens adultos.
Isto reflecte o facto das atitudes influírem na nossa forma
de relatar o ocorrido e à medida
que as atitudes mudam vamos
podendo admitir e tentar solucionar um problema que é real e
que nos afecta a todos.

SUICÍDIOS ENCOBERTOS E GESTOS DE
SUICÍDIOS
Existem muitas formas dissimuladas de suicídio, que podem não ser detectadas, podemos chamar-lhes de suicídios
encobertos. Ocorrem quando
os indivíduos não querem que
outros saibam, por vergonha
ou por causa dos seguros de
vida não pagarem em caso de
suicídio. Os acidentes de viação são uma das formas de suicídio encoberto, podendo muitas vezes as pessoas enfeixarem-se em paredes ou despistarem-se propositadamente,
sendo esses acontecimentos a
maioria das vezes referenciados como acidentes.
Em oposição a este tipo de
comportamento estão os gestos
suicidas, nos quais os sujeitos
adoptam comportamentos suicidas óbvios, mas na realidade
não desejam morrer. É o caso
de pessoas que tomam excesso

de comprimidos, mas não o
suficiente para morrerem, ou
corte dos pulsos sem a profundidade necessária para levar à
morte. Geralmente, este tipo de
gesto suicida é feito de forma a
que os autores sejam descobertos e assim sejam assistidos ou
utilizam sinais exteriores como
os pulsos ligados, reflectem
um pedido de ajuda e uma
chamada de atenção. Muitas
destas pessoas são tímidas, não
sabem como pedir ajuda ou já
a pediram e foram ignoradas. È
uma forma indirecta de pedir
auxílio.
Para outros indivíduos, são
tentativas de manipular ou controlar os outros. É o caso de uma
pessoa abandonada pelo marido
ou amante, que utiliza o acto
suicida como forma de recuperar a pessoa que a deixou.
Contudo, mesmo quando
está claro que a tentativa foi
apenas um gesto suicida, devese dar importância ao acontecimento. Não importa qual o
motivo, um gesto suicida é um
reflexo de um problema grave
e deve ser acompanhado, já
que o indivíduo a praticá-lo
pode ter êxito em suicidar-se
ou ficar com danos graves
resultantes de tais actos.

SINAIS E
CARACTERÍSTICAS
Normalmente, a decisão de
cometer suicídio não é rápida e
a pessoa que pensa nisso dá
alguns sinais do acto que pretende cometer. De acordo com
vários estudos, cerca de 60 a
70% das vítimas disseram
abertamente que se queriam
suicidar, as chamadas ameaças
directas. Cerca de 20 a 25%
haviam falado sobre o assunto
suicídio, as denominadas indicações indirectas.
As notas que os suicidas
deixam são principalmente factuais, pedindo desculpa pelo
acto, apresentando as razões,
despedindo-se dos entes queridos e distribuindo os bens pessoais.
Em termos emocionais,
51% apresentavam expressões
de gratidão e preocupação com
amigos, 25% eram neutras e
24% continham expressões hostis e de negativismo.
Os comentários sobre o suicídio devem sempre ser levados
a sério.
(continua no próximo número)
* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde
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Daniel Sampaio lança novo livro e vem a Coruche
– O Jornal de Coruche traz o autor para uma Conferência e apresentação do seu novo livro
11 – Novembro – 17 horas – Museu Municipal – Entrada Livre
Daniel Sampaio publica com
regularidade desde 1978, e os seus
livros centram-se sobretudo nas
dificuldades dos pais e professores
na relação com os adolescentes.
De entre os seus títulos, destacam-se Ninguém Morre Sozinho,
Inventem-se Novos Pais, A Arte da
Fuga, Tudo o que Temos cá Dentro e Vagabundos de Nós, todos
publicados na Editorial Caminho.
Tem colaborado em vários programas de rádio e televisão e é
cronista semanal na Revista XIS,
do jornal Público. À versão teatral
de Vagabundos de Nós, levada à
cena em 2004, no Teatro Maria
Matos, foi atribuído o Prémio
Marcelino Mesquita da Sociedade
Portuguesa de Escritores e Artistas
Médicos.
Daniel Sampaio, é médico
psiquiatra e Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina
de Lisboa. Fez a sua formação com
Maurizio Andolfi e Carl Whitaker
e foi um dos introdutores da
Terapia Familiar em Portugal.

Doze anos depois da publicação do seu conhecido livro
Inventem-se Novos Pais, Daniel
Sampaio actualiza as questões de
relacionamento entre pais e filhos
adolescentes. Lavrar o Mar propõe um novo olhar sobre o quotidiano das famílias: é tempo de
responsabilizar os jovens pelos
seus comportamentos, é o momento para deixarmos de os considerar
seres imaturos a quem não podemos pedir contas.

Nesta obra, salienta-se a decisiva importância de uma infância organizada à volta do amor
e da disciplina, como garante de
uma adolescência saudável; estimulam-se novas formas de diálogo
entre pais e filhos, sem esquecer
que a decisiva palavra tem de
caber aos mais velhos; e são dados
numerosos exemplos de possíveis
conflitos quotidianos como os
horários, os dinheiros, os prémios
e os castigos, a internet, o sexo, o
álcool e as drogas.
Em correspondência com Eulália Barros, o tema da escola é
revisitado e são apontadas novas
linhas de reflexão sobre o ensino e
a aprendizagem.
Escrito de forma clara e acessível, mas sedimentado numa
vasta experiência do autor no trabalho com adolescentes, Lavrar o
Mar é uma obra indispensável a
pais e educadores e um oportuno
momento de reflexão para os mais
jovens.

SAÚDE PÚBLICA

Luta contra a obesidade infanto-juvenil
Rastreio de Obesidade Infanto-Juvenil – Todos Diferentes, Todos Saudáveis
Um conjunto de acções de
sensibilização e de luta contra
a obesidade infanto-juvenil,
decorreram, durante o mês de
Outubro, em várias cidades de
norte a sul do país, no âmbito
de um protocolo entre a Direcção Geral de Saúde e a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, com a colaboração da
ADEXO – Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal, da DECO – Assoc. Portuguesa para a Defesa do Consumidor, do NDCA – Núcleo das
Doenças do Comportamento
Alimentar, da SPEO – Sociedade
Portuguesa de Estudo da
Obesidade, e da SPP – Sociedade
Portuguesa de Pediatria
As acções, coordenadas pela Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa em articulação com
a Comissão de Coordenação
do Programa Nacional de controlo da Obesidade, decorreram em tendas, instaladas nas
praças das cidades, onde técnicos especializados fizeram a
avaliação do índice de massa
corporal das crianças e dos jovens, dando conselhos e orientação, para respectivo Centro
de Saúde, médico assistente,

ou consulta de obesidade.
O Rastreio de Obesidade
Infanto-Juvenil sob o tema
“Todos Diferentes, Todos Saudáveis”, realizou-se em 9 cidades do país. Nos dias 14 e 15
de Outubro pelas cidades de
Braga, Porto, Aveiro, Coimbra
e Castelo Branco. Nos dias 21
e 22 de Outubro realizou-se em
Lisboa e Setúbal, e nos dias 28
e 29 de Outubro em Faro, Évora, Beja, Portalegre.

PARA OS JOVENS
O teu peso é saudável?
O médico disse-te que precisas de perder peso?
Estás decidido a mudar?
A decisão é tua!
Muda o teu estilo de vida!
A dieta e o exercício físico têm
de andar de mãos dadas para
que tenhas sucesso.
Não alinhes em dietas desequilibradas. Come pelo menos
6 vezes por dia.
Pequeno-almoço
Meio da manhã
Almoço
Lanche
Jantar
Ceia

Leite e iogurtes, fruta e
vegetais devem fazer parte da
tua alimentação. Também é
importante que bebas água.
Pratica exercício físico em
qualquer lugar... nem sempre é
preciso ir ao ginásio!
Prefere as escadas, andar
menos de autocarro, caminhar
ao fim de semana, ajudar nas
tarefas de casa, dançar.
Não queiras perder peso
muito depressa e sobretudo
não desanimes.
Devagar se vai ao longe,
como diz o ditado.
É importante conheceres-te
bem e perceber o que é que
funciona melhor contigo. Também se aprende com os insucessos!
Não copies a dieta do teu
amigo. Fala com o médico.
Somos todos diferentes uns
dos outros! Uns são baixos,
outros altos, uns morenos, outros loiros, uns mais redondinhos, outros mais magros.
Não é preciso que toda a
gente tenha peso pela mesma
medida.
Mas é preciso que todos
tenham pesos saudáveis.

SE TENS PESO A MAIS... ATENÇÃO AOS SINAIS!
ENCARNADO – PÁRA E ESPERA... Não podes avançar!*
Batatas fritas
Refrigerantes
Molhos gordos
Gorduras
Petiscos fora das
refeições
Enchidos
Salgadinhos

Gelados
Chocolate
Sobremesas
Doces
Bolos
Aperitivos
Fritos

* Podes abrir quatro excepções em cada ano: o dia dos teus anos,
o natal e mais duas datas à tua escolha.
Quando já tiveres de novo um peso saudável, uma vez por semana podes avançar, mas apenas com UMA destas coisas!
AMARELO – PÁRA E PENSA... Podes comer, mas com
“conta, peso e medida”
Quando tiveres um peso saudável, podes comer de tudo isso de
forma equilibrada.
Pão
Massas
Arroz
Batatas
Bolachas
Tostas

Cereais s/chocolate
Manteiga/margarina vegetal
Queijo
Leite meio-gordo
Iogurtes

Todas as frutas
Carne
Ovos
Feijão
Grão
Sumos naturais

VERDE – AVANÇA SEM MEDO! Podes comer à vontade.
Cenoura
Alface
Tomate

Todas as verduras
Peixe
Água
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Preservar a História

Reportagem

Conheça melhor o novo Campo Pequeno

O

edifício da Praça de Touros do Campo
Pequeno foi inaugurado em 1892, sendo
autor do projecto o Arq. António José Dias da
Silva (1848-1912), no local onde já desde o século
XVIII se realizavam corridas de touros. O edifício
insere-se no estilo neo-árabe, com cúpulas semelhantes às das mesquitas (Fig. 1). Com uma área de
5.000m2 e um redondel de 80m de diâmetro, foi
concebido com capacidade inicial para 8.438 espectadores.

a retirar da superfície o parqueamento de carros que
envolvia o monumento e que afectava a sua grandiosidade.
A Sociedade de Recuperação Urbana do Campo
Pequeno, SRUCP, desenvolveu então um estudo a
partir dos princípios programáticos referidos e que
incluía ainda uma zona comercial, que permitiria
libertar alguns meios financeiros necessários à obra,
bem como a manutenção posterior do edifício.
O projecto de arquitectura foi da responsabilidade do Arq. José Bruschy, com a colaboração dos
Arqs. Pedro Fidalgo, Filomena Vicente e Lourenço
Vicente. Como objectivo, foi delineado à partida que
o espaço da zona de construção subterrânea deveria
conservar todo o jardim envolvente, sem corte nem
danificação de nenhuma das árvores de grande porte
aí existentes (Fig. 2).

Fig.1 - Pintura da Praça de Touros do Campo Pequeno
no início do Séc. XX (autor desconhecido)

Fig.2 - Esquema geral em planta e corte do empreendimento

No início dos anos 90, a Câmara Municipal de
Lisboa, em conjunto com a Casa Pia, proprietária do
imóvel, definiram um programa para a sua recuperação, que se encontrava em progressivo estado de
degradação, nomeadamente ao nível dos blocos de
revestimento da fachada, acessos interiores e outros
elementos estruturais e não estruturais. Pretendia-se
reabilitar e modernizar este espaço, de modo a permitir uma utilização polivalente ao longo de todo o
ano, possibilitando a realização de diferentes tipos de
espectáculos e complementando essa actividade com
um parque de estacionamento subterrâneo, de modo

Pretenderam, ainda, que o espaço a intervir na
envolvência do edifício se situasse o mais próximo
deste, de forma a interligar os espaços, maximizando
a sua valência, e que o centro comercial enterrado
fosse agradável e apelativo à visita, em particular, no
que respeita à sua funcionalidade e entrada de luz
natural (Fig. 3).
Destas linhas gerais de concepção resultou um
projecto baseado numa intervenção em coroa circular em torno da Praça, até ao limite do jardim, com
aproveitamento das zonas não arborizadas alinhadas
com os torreões. Esta zona exterior inclui três níveis
de estacionamento (níveis -4 a -2) e um primeiro piso

Fig. 3 - Perspectiva dos acessos ao interior da zona comercial
Entrada principal e acessos circulares

também enterrado, destinado a actividades comerciais e lúdicas, com ligação ao interior da Praça através
de 5 túneis sob o edifício existente, a um espaço
escavado sobre a actual arena, destinado à restauração (Fig. 2).
No piso térreo da praça foi realizada uma intervenção de reabilitação e modernização dos espaços,
com ligação em vários pontos à zona comercial.
Neste contexto foi executado um nível de mezanine,
tirando partindo do elevado pé direito aí existente, e
feita, ainda, uma intervenção mais profunda ao nível
dos acessos e outros espaços nos torreões.
O actual Projecto Campo Pequeno, levado a cabo
pela Sociedade de Renovação Urbana do Campo
Pequeno – SRUCP –, teve como principal objectivo
a recuperação deste monumento histórico nacional, a
par com a requalificação urbanística da zona da
cidade onde está implantado.
O novo Campo Pequeno veio dotar a central da
cidade de Lisboa, com um peça de equipamento
urbano que retira a circulação e o estacionamento
automóvel de superfície em torno do monumento,
devolvendo ao edifício a dignidade que merece e
disponibilizando aos habitantes da cidade uma área
de lazer, conforto e segurança que há muito se havia
perdido.
Globalmente, o empreendimento do Campo Pequeno tem duas componentes fundamentais: a recuperação do edifício existente complementada pelo
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> Conheça melhor o novo Campo Pequeno
no foi tudo menos a abertura ao público de um empreendimento imobiliário. Foi;
• A concretização de um grande projecto de mecenato
• A recuperação de um histórico e emblemático
monumento nacional
• O renascer de uma actividade cultural com
raízes seculares nas tradições nacionais
• A devolução à cidade de Lisboa de uma das
suas principais salas de cultura

elemento novo que é a cobertura, e a obra nova, em
subsolo, no anel circundante da Praça de Touros e
que integra a sala de espectáculos (antiga praça de
touros), 60 lojas, 20 restaurantes, 8 cinemas, supermercado e 1250 lugares de estacionamento.
À superfície a oferta é variada com esplanadas e
jogos de água, restituindo, àquela zona nobre da
cidade, dignidade, animação e comodidade.

Reportagem

uma atmosfera de grande claridade e transparência,
através da criação de uma estrutura central retráctil
que é complementada por um “anel” fixo, correspondendo este conjunto a uma área de 800m2 em
vidro com 36 metros de diâmetro.
O perfil da cobertura não ultrapassa a linha visual definida pelo ponto de observador localizado na
perpendicular das ruas adjacentes. Assim a percepção do edifício mantém-se semelhante ao anteriormente existente.
A funcionalidade que esta cobertura confere permite a realização de quase todos os tipos de eventos
e cria em Portugal um espaço único com estas características.
A área retráctil é totalmente translúcida e constituída por 8 triângulos, suportada por uma estrutura
metálica. O seu accionamento é efectuado através de
correntes movidas por motores eléctricos, solução
semelhante ao utilizado para o accionamento dos
vários palcos do “Grant Teatre del Liceu” em
Barcelona, obra do Arq. Ignasi de Solá-Morales.
Outro aspecto consiste nas medidas de compensação acústica necessárias para a utilização da praça
em diversos espectáculos. Assim, foi tido em conta a
emissão de som produzido no interior da praça para

Fazer sempre melhor

O Legado histórico da Tauromaquia
O projecto do Campo Pequeno não é apenas a
recuperação de um edifício e de uma zona urbana;
ele tem também como objectivo a redinamização de
um importante sector da cultura e tradição nacionais
– a tauromaquia – por sua vez suporte de um não
menos importante sector económico, sustentáculo de
uma significativa área geográfica e económica do
país – a criação de gado bravo e equestre.
Em Portugal existe um enorme segmento de população de profissionais e aficionados da tauromaquia,
que ansiosa e impacientemente aguardaram a reinauguração da Praça do Campo Pequeno, que é a catedral do toureio em Portugal.
Infelizmente, a longa ausência das corridas de
touros no Campo Pequeno reflectiu-se num significativo abrandamento da actividade da tauromaquia: menor afluência de público às outras praças,
pouco ou nenhum surgimento de novos artistas nacionais e cada vez maior desvio dos consagrados
para o estrangeiro, com acentuada preocupação e
dificuldades económicas na maioria das ganadarias
nacionais.
Assim, a inauguração do Projecto Campo Peque-

O uso da Praça de Touros do Campo Pequeno, tal
como foi feito no passado, era limitativo e não
aproveitava completamente uma sala de espectáculos de características particulares em Lisboa, quer
pelo seu enquadramento quer pela sua dimensão,
com lotação aproximada de 8000 pessoas. Ter um
recinto desta natureza, com custos de manutenção
elevados e uma ocupação sazonal apenas pelas lides
tauromáquicas não se mostrava de todo sustentável.
Aliás, na vizinha Espanha, onde as praças ainda
enchem, verifica-se precisamente a tendência de as
fechar, de modo a garantir níveis de conforto actualmente exigidos, assim como dotá-las de uma maior
polivalência na sua utilização.

Dr. Paulo Pereira, que nos concedeu esta amável visita

o exterior, bem como o ruído produzido no exterior
da praça (aviões, efeito de tamborilamento da chuva,
ruído produzido pelo trânsito) para garantir um perfeito isolamento acústico.
Foi criada ainda uma galeria técnica ao nível da
cobertura onde poderão ser instaladas as unidades de
tratamento de ar necessárias ao acondicionamento
térmico e renovação de ar do recinto. De destacar
que esta cobertura, fruto da capacidade criativa da
equipe que a projectou, é uma grande obra de engenharia e a primeira de abrir e fechar em Portugal.

A Tradição de bem receber
A cobertura da Praça de Touros do Campo Pequeno surge na sequência da reabilitação do edifício e
traduz-se num restauro profundo da Praça e na criação de uma área comercial e de restauração, parque
de estacionamento e sala de espectáculos.
Outro factor a destacar, prende-se com o facto da
cobertura funcionar como elemento protector relativamente à degradação do edifício. Depois de um
investimento de grande dimensão na sua recuperação, único em toda a sua existência, tornava-se obrigatório garantir a sua melhor conservação, facto que
não ocorreria se a mesma se mantivesse em contacto directo com o exterior.

A Cobertura: Conceito arquitectónico
A solução para a cobertura da Praça de Touros do
Campo Pequeno, caracteriza-se por ser uma estrutura visualmente ligeira composta por uma parte fixa,
sobre as bancadas e outra retráctil, correspondente
sensivelmente à área da arena.
Apesar da existência da cobertura, ela garante

A tauromaquia em Portugal tem uma tradição
secular, sendo no passado considerada e utilizada
como uma escola de guerra, daí ter sido sempre
apadrinhada por reis e fidalgos.
O particular interesse dispensado por Reis e por
Presidentes da República à tauromaquia em geral, e
à Praça de Touros do Campo Pequeno em particular,
ressalta da dignidade conferida ao Camarote Real,
hoje Presidencial, tanto no projecto original da
Praça, como agora nas obras de recuperação.
Assim, atendendo às exigências políticas e
diplomáticas dos dias de hoje, decorrentes da função
de Presidente da República e à necessidade frequente
de receber e presentear um seu congénere com um
espectáculo de cultura bem portuguesa, o Salão
Nobre da Praça, que dá acesso ao Camarote Presidencial, foi também dotado de um gabinete, onde o
Presidente da República poderá receber os seus convidados.
Fontes:
SRUCP – Dr. Paulo Pereira e
Ordem dos Engenheiros Portugueses
Fotos: Manuel Pinto
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FAJARDA

Encontro de Reformados

Eram em número de 300 as
pessoas, entre idosos e convidados (membros da Assembleia de Freguesia e Associações) que foram ao encontro de
reformados da Fajarda, organizado pela Junta de Freguesia
local.
O dia 16 de Setembro amanheceu bem solarengo, logo
fazia prever uma bela jornada
de convívio entre os presentes.
Pela hora de almoço, o pavilhão da Junta de Freguesia
estava já com as mesas postas
para receber o bom repasto que
se adivinhava. Sopa de pedra e
caldo verde, novilho estufado
com arroz, arroz doce e fruta.
Era esta a ementa, confeccio-

nada pelas mãos habilidosas
das cozinheiras da Câmara
Municipal de Coruche.
Ilídio Serrador, Presidente da
Junta de Freguesia e anfitrião do

encontro recebeu Dionísio
Mendes, edil Coruchense, que
fez questão de estar presente.
Depois do almoço ambos
tomaram “cafezinho” com os

idosos, no bar do Parque de
Merendas.
Ilídio Serrador estava bastante satisfeito e em declarações ao “O Jornal de Coruche”
referiu que “a Junta é para
servir todos os Fajardenses,
principalmente os mais idosos,
e não para ser servida”.
Até à hora do lanche “ajantarado”, a tarde foi passada a
ouvir música, de acordeão,
pois então, tocada pelas mãos
sábias de Domingos Mendes e
seu filho Miguel, mais conhecidos por “Duo Pinguinhas”.
A terminar o dia de festa, a
actuação do Rancho Folclórico
da Fajarda.

Irmandade Nossa Senhora do
Castelo festeja 350 anos!

A Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo, comemora,
no dia 10 de Março de 2007, os
350 anos da publicação dos
primeiros estatutos. Para assinalar esta data, uma série de
efemérides estão previstas acontecer nesta comunidade, tão
devota de Nossa Senhora do
Castelo.
Um dos projectos em curso é
a edição de um livro dedicado a

este culto ao longo de todos
estes anos. Mas o mais interessante neste projecto é que a
autoria do mesmo é a de todos
os Coruchenses que estejam
interessados em participar do
projecto fornecendo histórias,
fotografias e quaisquer documentos referentes à “tão nossa”
Nossa Senhora do Castelo.
Por isso, fazemos desde já
um apelo a todos aqueles homens e mulheres de boa vontade,
devotos de Nossa Senhora do
Castelo, Coruchenses natos ou
adoptados por esta vila à beira
rio plantada.
Abram as gavetas, arcas,
baús ou caixas de velhas recordações e boas memórias e aju-

dem a escrever o livro de todos
nós, desta nossa comunidade.
Todos os documentos, fotos e
outros, serão fotografados, fotocopiados e devolvidos aos donos.
Com a colaboração de todos
faremos um livro inesquecível
que conte a nossa história através da devoção que todos temos
a Nossa Senhora do Castelo, das
raízes que nos ligam a esta terra
e que nos unem como comunidade.
Contamos consigo para este
grande projecto!
Para mais informações por
favor contacte a Irmandade pelos telefones: 919371348 – Rita
Telles Branco e 917614453 –
Gonçalo Potier Dias

Joaquim Ernesto, membro
da Associação de Solidariedade Social da Fajarda, promotora da construção do Centro
de Dia, fez questão de mostrar
aos idosos o andamento das
obras do referido Centro.
O Jornal de Coruche, falou
ainda com António Joaquim
Paulo, que vive na Rua do Padeiro e que nos disse ser o segun-

do ano que vem ao encontro de
reformados porque, infelizmente, a sua saúde não lhe permite vir mais vezes mas adorou
a iniciativa da Junta, salientando
ainda que o almoço estava
óptimo e muito bem feito.
Fernanda Balhé

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

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.

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

Assine o Jornal de Coruche
R. Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche
www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93
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Idosos em Segurança

Todos temos, homens e mulheres,
não importando a idade, direito à segurança e a uma vida tranquila. A Guarda
Nacional Republicana trabalha para
que, também, os mais velhos vivam
esse direito.
A GNR, desenvolve a actividade
policial tão perto quanto possível das
populações, a visibilidade e a sua efectiva capacidade para resolver os problemas concretos dos cidadãos, correspondendo ao que hoje se designa por
Policiamento de Proximidade.

A GNR de Coruche, realizou diversas acções, sobretudo junto da 3ª idade
nos Centros de Dia da Branca, Biscainho
e Lamarosa. O objectivo foi esclarecer
as dúvidas sobre a fraude e a actividade
dos burlões, junto da população idosa, as
principais vítimas do sistema.
Informe-se junto dos Postos Territoriais da GNR da sua área de residência
como pode colaborar e beneficiar do
Programa “Apoio 65 – Idosos em Segurança”.
João Louro

•
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COUÇO

Artistas locais
Expõem trabalhos

Realizou-se na vila do Couço, no passado mês de Setembro, uma exposição
de trabalhos de artistas locais, abarcando
variadas áreas das artes. Da pintura artística e decorativa até aos trabalhos manuais, dando forma às madeiras e raízes. A
exposição foi à escala da “Nação”, promovida pela Junta de Freguesia Local.
Na foto o artista autodidacta local,
José Gomes, o homem que um dia sonhou e viveu Lisboa mas que, agora reformado, se refugiou na calma da charneca

vivida no lugar da Escusa, onde, diz,
nem sequer ouve barulho de motores que
lhe assolaram ouvidos durante uma vida
na cidade grande.
Uma personagem cheia de vigor e de
arte, ao lado do seu magnífico quadro,
representando gansos voando. Um artista
nato para o desenho animalista. Um
autodidacta que tem por profissão a
nobre arte da Marcenaria.
____
João Costa Pereira

José J. Roque
Gabinete Técnico de Arquitectura e Engenharia

Analisa Época Balnear 2006
O Balanço final da Época
Balnear 2006, realizado de 1 de
Junho a 17 de Setembro de
2006, nas Praias Fluviais de
Coruche (Agolada e Monte da
Barca), Piscina Municipal de
Coruche, Piscina Municipal de
Almeirim e Complexo Aquático
de Santarém, aponta para 610
ocorrências, das quais 50 graves. Destas ocorrências graves,
21 foram salvamentos aquáticos. Não se registaram ocorrências fatais, muito por via da enorme prevenção e actuação das
equipas de salvamento. Em comparação com as Épocas Balneares de 2004 e 2005 temos: (ver
gráfico)
Assim denota-se uma subida
considerável das ocorrências
ligeiras, muito pelo aumento de
pequenos cortes e feridas devido ao pavimento, mas a também
considerável descida de ocorrências graves e salvamentos,
devido ao excelente trabalho de

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

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Tlm. 966 588 060
prevenção das equipas de salvamento.
Dos 21 salvamentos, não foi
necessário a aplicação de manobras de reanimação a qualquer
vítima, tendo-se registado principalmente situações de salvamentos por exaustão da vítima.
As restantes 28 ocorrências graves foram causadas por trauma
craniano e cervical, onde já foram necessárias aplicar algumas
manobras de reanimação, existindo várias situações onde a vítima se encontrava em situação
de inconsciência.

Nesta época balnear foram
envolvidos 7 Nadadores Salvadores Coordenadores, 31 Nadadores Salvadores e 7 Socorristas.
Durante o Inverno a BÚZIOS
continuará a realizar a vigilância
dos espaços interiores, da Piscina Municipal de Coruche,
Piscina Municipal de Santarém
(Sacapeito) e Complexo Aquático de Santarém, contando com
4 Nadadores Salvadores Coordenadores e 10 Nadadores Salvadores.

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

Serralharia e Caixilharia de Ferro e Alumínio
Tel. e Fax. 243 678 807
Carlos - Tlm. 963 936 555
João - Tlm. 962 758 239
Rua António Ferreira Roquete • 2100-503 Fajarda
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Cartas ao Director
Ex.mo Senhor Director do Jornal de Coruche
Respeitosos cumprimentos

O Paraíso de África

Pedindo-vos desculpa pelo espaço que vou retirar ao Jornal de Coruche pelo artigo que junto, e, caso tenha alguma aceitação a sua publicação, agradeço e peço
não seja cortada qualquer frase.
Com os desejos de progresso para o Jornal de Coruche, Abraça-os
Alberto Francisco
Torres Vedras, 5-10-2006

Aves de Rapina, Vigaristas do Povo,
Traidores de Portugal
Quando em 1984 escrevi um artigo, relativo ao mesmo assunto, e que se
refere à chegada ao nosso país de duas personagens que classifiquei de Aves de
Rapina, Vigaristas do Povo e Traidores de Portugal, tive o azar de o não ver
publicado no jornal “O Badaladas” de Torres Vedras.
Convencido fiquei que, aquela apoteótica demonstração de fidelidade aos
seus donos, havia de ser bem paga, por nós, e, não só.
Contaminadas de um vírus peçonhento, tiveram a sorte de escapar à inspecção veterinária, e assim, rapidamente chegarem às suas ambiciosas e maldosas
intenções. Nos poleiros, chilreando as suas melodias de agoiro, repararam que lá
em baixo se encontravam, cheias de pó, umas toneladas de ouro, milhares em
divisas externas e oito milhões no Banco do Ultramar.
Como a herança era pesada e não tendo tempo a perder, chamaram os trabalhadores de limpeza das propriedades alheias, para no mais curto espaço de
tempo, limparem do pó, aquele vil metal, que, o honesto e extraordinário chefe
Dr. António de Oliveira Salazar, soube amealhar e conservar, mesmo com o sacrifício do seu povo.
Desconfiados, que o povo deles é quem mais ordena, quiseram apreciar o trabalho de limpeza feito pelos camaradas de punho cerrado, reparando com espanto
que daquelas toneladas, mais de metade foram consumidas com o tempo.
Que me desculpem, os políticos tachistas e os politiqueiros de caserna,
porque de português só aprendi o que naquela época era facultado às classes
menos privilegiadas. Às outras, segundo a propaganda divulgada pelos revolucionários dos direitos e das liberdades, davam-se os cursos superiores.
Logo por sorte, saiu a uma daquelas aves, um curso daqueles, permitindo
estudá-lo no forte de Peniche. Lamentável foi que o tal grande estadista Salazar,
que invejosos e traiçoeiros denegriam, não tivesse o coração para lhes mandar
ministrar os cursos que os carrascos do Staline e Fidel de Castro sabiam e sabem
dar, a traidores daquele quilate.
O outro, a quem a bandeira nacional servia de capacho, ainda teve o descaramento de se querer infiltrar novamente na presidência da República, para
perseguir os ricos que não gramava … e que, à custa de farsantes iguais, conseguiu o património que, dizem ter…
Assim, tal como ontem, hoje e sempre, afirmarei que foram e são vigaristas
do povo e traidores de Portugal.
Um revoltado dos politiqueiros
Alberto Francisco
Torres Vedras, 5-10-2006.

Esteves &
Esteves, Lda.
FÁBRICA DE TIJOLO

Quando há 75 anos deixei a minha pérola do
Ribatejo, onde a mocidade de então não sabia, nem queria saber, o que era política, vim radicar-me em Torres
Vedras onde comecei a ouvir falar em bolchevismo,
depois comunismo, e agora mais modernizado CDU.
Desinteressado, mas atento, tinha dificuldade em
perceber o que apregoavam e o que faziam os políticos.
Resolvi, já com os meus 50 e tais, aparecer nos comícios de todos os partidos, para tirar conclusões.
Eram de tal ordem “empolgantes”, que me desiludiram, tornando-me um
revoltado de parte dos políticos que ouvi e conheci naqueles momentos. Entre
eles, dois me marcaram pela negativa, porque além das mãos fechadas no ar, gritando pelos direitos, liberdades e igualdade entre os homens, nunca responderam
às perguntas que lhes foram feitas. E a talhe de foice, sem martelo, lembrei-me
de um artigo publicado no “Jornal Barricada” de 1900 e tal, onde os messias do
partido comunista sul africano, distribuíram pelos pretos, panfletos que merecem
a nossa atenção:
Salários mais elevados – pão grátis – transportes públicos gratuitos – ensino
gratuito – serviços médicos gratuitos – férias gratuitas – refeições no trabalho
grátis – casas sem pagamento de rendas.
Sabendo que no nosso concelho ainda há freguesias dominadas pela CDU, e
até já foi desgovernado por ela, gostaria de saber delas, se já viveram ou vivem
naquele paraíso, com aquelas regalias oferecidas aos pretos, ou se continuam de
punhos no ar a gritar por direitos, liberdades e igualdades, enganando os brancos.
Os pretos, esses coitados, resignados, vão cantando a marcha “Angola é
nossa”, dirigida pelo maestro José Eduardo dos Santos, no poder há 27 anos, que
os vai vendo morrer de fome, mas cheios de boas regalias.
Um abraço a todos os meus conterrâneos e amigos
Alberto Francisco
Exmo. Senhor Director de O Jornal de Coruche

Repôr a Estátua, Repôr a Verdade!
Concordando com a sua iniciativa sobre o tema em assunto, não por razões
de política/ideologia, mas porque entendo que não devemos renegar os nossos
antepassados, quando figuras públicas e, ainda por cima, um Benfeitor para o
concelho de Coruche – em termos colectivos e, ao que me dizem em termos individuais, para os cidadãos que a ele recorriam –, solicito-lhe que me considere seu
subscritor.
Coruchense, há dezenas de anos vivendo em Lisboa, embora nunca tenha conhecido pessoalmente o Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira, nunca deixei de
repudiar essa, e outras, atitudes extremistas, pelo que considero louvável, e sempre oportuna, a vossa iniciativa.
Os melhores cumprimentos
Páscoa Martins

A Rotunda do Monte da Barca
já está em construção!
Será que o monumento ao Campino do Sorraia nasce lá?

Telef. 243 660 051 • 243 660 065
BAIRRO DA AREIA • 2100-018 CORUCHE

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

Foi em Agosto que um grupo
de coruchenses lançou o desafio
à edilidade local, veiculada
através da “mão” do vereador
Francisco Oliveira, para ser
construído um monumento ao
Campino do Sorraia numa das
novas rotundas construídas em
Coruche, a exemplo de outras

localidades no país.
Agora que a tão desejada
rotunda do Monte da Barca está
a ser construída, decidimos
saber como estava esta sugestão
junto do citado vereador. Ficamos a saber que está a diligenciar no sentido de saber que tipo
de ornamentação e arranjo está

prevista para aquela rotunda,
que é da responsabilidade das
Estradas de Portugal e que essa
ideia está a ser avaliada e tida
em consideração pelo executivo
camarário, nomeadamente pelo
Presidente da Câmara, responsável por esta área.
A ver vamos, se essa tão
justa homenagem aos Campinos
do Sorraia se materializa! De
lembrar que o Jornal de Coruche, instituiu um prémio para o
Campino do Sorraia, que Paulo
Tomáz está a desenvolver para
ser atribuído pela primeira vez
no ano que vem.
AMS
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ETNOGRAFIA

É um crime ignorar
ou alienar a “tradição”
Temos plena consciência de
que a todos os níveis sectoriais
o nosso país atravessa uma
grave crise que não pode ser
ignorada e se expressa na
triste realidade de ser na Europa aquele que maiores desigualdades sociais apresenta.
Mas o que muito me preocupa no momento, e não estou
louco, é a indiferença quase
criminosa com que se encara a
“cultura tradicional”, a nossa
“memória”, as “raízes” que nos
caracterizam e dizem quem
somos.
E, não obstante o trabalho
relevante que vem sendo
desenvolvido pelo INATEL,
assim como o apoio que as

autarquias vão concedendo, é
urgente e fundamental que o
Ministério da Cultura não a
ignore, que o Ministério da
Educação a integre na escola,
que o problema não é apenas
de dinheiro, mas essencialmente de conhecimento.
A maioria dos grupos que
de etnografia e folclore se
intitulam, são uma negação do
mesmo. Têm, é certo, razão
para existir, mas têm espaço
próprio, com todo o respeito
não podem coabitar com os
que são representativos.
E têm todos a sua quota
parte de culpa na maneira
como TODOS são encarados,
já que no nosso país não há

uma Cultura da Tradição.
Depois, e por muito que
algumas entidades venham
fazendo de positivo, são graves
os problemas económicos com
que de uma maneira geral os
grupos se debatem, especialmente os que remuneram os
músicos. Que os trajos correctamente confeccionados (artesanalmente), mesmo numa zona pobre custam muito dinheiro. E quando existe uma
escola, é um permanente “gastar”.
Vamos, pois, ter plena consciência da importância da
“Cultura das Tradições”, separem-se as águas, apoie-se em
face da qualidade que se tem

ou se pretende ter. Que um
povo sem memória não
existe!
Que eu me recorde e até
este momento, nenhum governo do nosso país se preocupou
com a nossa identidade cultural, que brota da nossa
ruralidade, de montes e vales,
de vilas e aldeias.
Que me lembre, em nenhum
grande debate onde se falasse
de Cultura, a Etnografia e o
Folclore foram referidos.
Aliás, e porque as televisões não mostram a riqueza
que neste campo temos, desconhecemos o país que somos.
Aliás, chegamos ao ponto
de para alguns intelectuais e

Lino Mendes *

altas figuras da nossa praça,
Folclore ser sinónimo de coisa
de somenos, de sem importância.
A verdade é que não há nenhum dicionário que isso diga,
e para a Sociedade de Língua
Portuguesa só um analfabeto
assim pode pensar.
Com todo o respeito pelas
pessoas em si, não nos podemos calar!
Porque é um crime de lesa
cultura ignorar ou alienar
(coincidentemente) a “Tradição”.
____
* Agente Cultural

Jornadas Internacionais de Cozinha

Escola Profissional de Salvaterra
de Magos representa a Região
Os Chefes de Cozinha e professores José Pereirinha e Noélia Costa, da Escola Profissional
de Salvaterra de Magos, vão representar os sabores tradicionais do Ribatejo num evento de
carácter transnacional a decorrer em Siena, de 7 a 15 de Novembro.

“Il gusto d’imparare”
(O gosto de aprender), foi esta
a designação escolhida para o
encontro que irá reunir chefes
de cozinha italianos, franceses
e portugueses, numa iniciativa
de transferência de conhecimentos e experiências e, sobretudo, de diferentes sabores e
técnicas de cozinhar.
O evento é desenvolvido no
âmbito do PROTUR, em parceria com o distrito de Santarém, região de Toscana e região PACA, e visa implementar
estratégias de formação para os
profissionais do sector do turismo, em especial para os que
desenvolvem as suas actividades em territórios considerados periféricos em relação à
capital do seu país, como sucede com as três regiões referidas. A liderança do projecto
está nas mãos da Confesercenti
Siena, um organismo italiano
de apoio à actividade comercial e turística.

Participam directamente no
projecto PROTUR entidades
com competências no sector do
turismo, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar
(através do curso de Gestão
Turística e Cultural) e, neste
evento particular, da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos, convidada para representar a Região nas Jornadas
com os cursos técnicos de Cozinha e Restaurante/Bar. Participam ainda a CESCOT, entidade formativa italiana; a Enoteca Italiana, organismo de
promoção territorial; e a Université Européenne des Senteurs & Saveurs de Provence.
Assim, no dia 14 de Novembro, os Chefes de Cozinha e
professores José Pererinha e
Noélia Costa, terão a oportunidade de ensinar algumas
receitas tipicamente portuguesas perante uma plateia de
cozinheiros e técnicos de restauração italianos.

Uma experiência que não é
nova para a Escola Profissional
de Salvaterra de Magos, esclarece Salomé Rafael, directora
deste estabelecimento de ensino profissional. “Esta escola,
sobretudo na área da hotelaria
e restauração, tem feito parte
de alguns consórcios na União
Europeia que fazem com que
tenhamos já bastante experiência em colóquios e workshops
transnacionais. É sempre gratificante podermos dar a conhecer aquilo que de melhor se
faz no nosso país e na nossa
região ao nível da gastronomia
tradicional”.
Para as jornadas “Il gusto
d’imparare” a Escola Profissional de Salvaterra de Magos
quer levar não somente receitas, mas um pouco daquilo que
marca a qualidade do seu ensino.
“Os dois professores que
vão representar a escola vão
confeccionar pratos tipicamente portugueses, nalguns

casos receitas desta região. A
nossa melhor doçaria também
será abordada. Mas a Escola
quer também divulgar as metodologias de ensino e de
aprendizagem que aqui são
aplicadas, quer do ponto de
vista teórico, quer do ponto de
vista prático. Dar a conhecer
como funcionamos e os nossos
equipamentos, nomeadamente
as nossas cozinhas e restaurante pedagógicos, é também
um contributo importante para
este projecto”.
Para além da intervenção
dos participantes portugueses,
as Jornadas incluem uma apresentação da gastronomia francesa pelo Chefe de Cozinha
Gérard Vives, da Université
Européenne des Senteurs &
Saveurs.
No dia 15 de Novembro,
terá lugar uma mesa redonda
onde diversos estabelecimentos de ensino das três regiões
parceiras poderão partilhar

ideias sobre a preparação dos
jovens alunos para o mundo do
trabalho, em particular no sector da restauração e hotelaria.
Nesta iniciativa, o distrito de
Santarém estará representado
pelo Prof. Reis Ferreira, do
Instituto Politécnico de Tomar.
____
Nersant
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Finalmente destruiram-na!

A propósito da demolição da casa Paiva Raposo, e, dos artigos e
opiniões expressos neste Jornal, veio a Câmara Municipal de
Coruche, através do seu Gabinete de Imprensa, solicitar a publicação da seguinte nota de esclarecimento.
Por este motivo entende a Direcção deste Jornal, tecer algumas
considerações sobre a mesma, que aqui também se publicam.

Nota de Esclarecimento
A demolição da Casa Paiva Raposo,
na rua de Santarém, parece ter levantado
uma série de dúvidas e interrogações a
alguns cronistas e colaboradores do
Jornal de Coruche, e, consequentemente
a muitos dos leitores. Para que as incongruências e imprecisões não se sobreponham à verdade, e, para que o rigor
jornalístico seja respeitado, cabe a Câmara Municipal de Coruche informar e
esclarecer:
1. A Casa Paiva Raposo não estava
classificada como património de interesse
para o Centro Histórico de Coruche.
2. A Câmara Municipal de Coruche
está atenta à conservação dos edifícios
classificados e desenvolve uma política
pró-activa junto dos proprietários, na
defesa do património do Centro Histórico
de Coruche.
3. Existe legislação para estes casos
relacionados com demolições, legislação
que a Câmara Municipal de Coruche
respeita, pedindo sempre que necessário,
parecer às entidades competentes
(CCDR-LVT).
4. Era legalmente impossível a
Câmara Municipal de Coruche evitar a
demolição da casa Paiva Raposo, o proprietário tem direitos adquiridos e desde
que cumpra todas as normativas da
CCDR-LVT e regras do Regulamento
Municipal do Centro Histórico de da
Vila de Coruche, pode construir um
novo edifício naquele terreno.
5. A Câmara Municipal de Coruche,
através do Gabinete de Protecção Civil,
colocará sempre e em qualquer circunstância como prioridade, a segurança da
população. O adiantado estado de degradação do referido edifício, era para qualquer leigo em matéria de segurança, uma
forte e real ameaça para os muitos transeuntes que diariamente circulam na rua
de Santarém.
6. A mesma preocupação com a
segurança pública, levou anteriormente à
demolição de outro edifício na rua Direita.
7. A Câmara Municipal de Coruche

lamenta que esta política de reabilitação
do Centro Histórico da Vila de Coruche
não tenha sido posta em prática há mais
anos atrás, pois a avançada degradação
de alguns edifícios não ocorreu instantaneamente.
8. A Câmara Municipal de Coruche
tem procurado nestes últimos anos
reabilitar o Centro Histórico da Vila de
Coruche.
8.1. Proibiu definitivamente o estacionamento no Largo Pelourinho
8.2. Conseguiu que o abandonado
edifício em frente dos antigos Correios
fosse finalmente concluído.
8.3. Esta actualmente a concluir o
processo para demolição do inacabado
edifício junto Porto João Ferreira.
8.4. O levantamento de todos os edifícios degradados do Centro Histórico
está feito e todos os proprietários tem
vindo a ser notificados para que realizem
as respectivas obras de conservação.
8.5. Está em marcha o Projecto
URBE (Organização Não Governamental
para o Ambiente) que pretende revitalizar o Centro Histórico. Em breve será
criado um percurso pedonal que fará a
ligação do Centro Histórico à zona ribeirinha e será também posto em prática um
conjunto de medidas que visam reanimar
o comércio local e estimular a reocupação do Centro Histórico da Vila de Coruche.
Gabinete de Imprensa, Relações Públicas e Imagem da Câmara Municipal
de Coruche
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Nota do Director
Se pairava sobre alguém, dúvidas
sobre a transparência intelectual e moral
deste Jornal, elas começam a ficar dissipadas com a publicação desta nota de
esclarecimento que a Câmara Municipal
de Coruche fez chegar à Direcção deste
Jornal para publicação.
Naturalmente ao abrigo da lei da imprensa e do direito de resposta, podia
publicá-la sem lhe dar esta importância.
Mas não é com esse espírito que o faço!
Publico-a com a convicção de que a
diferença de opiniões é salutar e desejável para o avanço da nossa terra, desde
que todos se guiem pela elevação e pelos
valores do bem fazer.
A edilidade terá as suas razões e justificações para permitir a demolição da
Casa Paiva Raposo na Rua de Santarém,
mas cabe a este Jornal esclarecer o seguinte;
O Jornal de Coruche, segue uma
política de rigor e seriedade, não tomando posições ou lançando noticias
assentes em dúvidas ou incongruências, muito menos imprecisões, mas
sim em factos e certezas, como foi o
que fez sobre esta matéria, para assegurar o rigor jornalístico, que todos
desejamos.
O Jornal de Coruche investigou, contactando especialistas como o Arq. Gonçalo Ribeiro Telles, uma das maiores
personalidades na área e profundamente
conhecedor destes assuntos, bem como o
Arq. Jorge de Brito e Abreu, outro especialista em património histórico da
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e ainda o Historiador
João Alarcão Carvalho Branco, especialista em genealogia e património. Ouviu
ainda a Câmara Municipal de Coruche,
através dos seus responsáveis, caso do
Vereador da área e do Presidente da edilidade. Perante isto, é no mínimo insensato pensar que se pode opinar sem procurar saber!
Acredito firmemente nas boas intenções do executivo da Câmara Municipal
de Coruche, mas também acho que a
recolha de informações e conhecimento
junto dos especialistas é fundamental
para tomar decisões acertadas que preservem tudo aquilo que temos de melhor
e que faz parte do nosso património.
Ainda por cima temos dos melhores
especialistas no país entre os nossos conterrâneos! Não será sábio consultá-los e
ouvi-los?
Posto isto, e seguindo o mesmo critério de auscultação dos especialistas
referidos, e, seguindo alguns dos pontos
enumerados na nota de esclarecimento,
tenho os seguintes comentários a fazer.
1 – Se não estava classificada devia
estar. O Plano Director Municipal (PDM)
devia ter classificado a casa como
Edifício de Interesse Municipal. Se nunca a CMC o fez, revela desconhecimento
da importância do valor do edifício.
Além do mais a casa surge numa via
confinante com sitio classificado e assinalada como edifício de acompanhamento, no Decreto Lei 28/79 de 10 de
Abril, publicado na I Série do DR, n.º 84,
na página 587 e que pode ser consultada
na Internet em www.dre.pt. Esta situação
já lhe dava alguma protecção ao abrigo

do referido decreto.
2 – É bom aproveitar a revisão do
PDM, para classificar o que deve ser
classificado e que para isso se abra um
debate público. A propósito, qual o ponto
de situação sobre a revisão do PDM de
Coruche?
3 – Além da CCDR-LVT existem outros organismos nacionais com maior
relevância e conhecimento para se pronunciarem e que poderiam ter sido ouvidos, mesmo sem a lei obrigar a isso.
4 – Se o proprietário tem direitos
adquiridos, foram dados pela CMC, que
está sempre em altura, até porque com
certeza o PDM está em revisão, de corrigir os erros possivelmente cometidos.
5 – Para acautelar a segurança, qualquer leigo sabe que bastaria colocar um
tapume e proceder à consolidação do
edifício, aliás prática vulgar hoje em dia.
Além de que a casa ainda mantinha uma
solidez estrutural que se comprovou na
dificuldade da sua demolição.
6 – Reconhece-se e deseja-se a preocupação com a segurança pública, mas o
referido edifício na Rua Direita, não
tinha o mesmo valor arquitectónico.
7 – Lamenta-se que estas politicas de
preservação do património não tenham
sido feitas previamente, devendo ser implementadas quanto antes, como é exigível.
8 – A politica de preservação do
património anunciada e que se saúda,
não condiz com a demolição de edifícios
com a relevância e importância da Casa
Paiva Raposo, onde tudo indica pernoitou SAR o Rei D. Miguel a caminho
de Evoramonte, foi residência do Capitão Mor de Coruche e também viveu a
família Pinheiro Borges, do actor Chaby
Pinheiro.

E O FUTURO?
Agora que a casa já não existe, algo irá
ser construido naquele local. A responsabilidade total do que ali for construído é
da Câmara de Coruche, e, poderá ficar
como a “obra do regime”, tal é o espaço
daquele terreno na zona nobre da vila.
É a edilidade que aprovará o projecto
ou lhe exigirá alterações. Esperemos que
não surja ali um “mono” de betão, alto e
desproporcionado, sem respeitar a identidade cultural e arquitectónica da vila.
É fundamental que seja respeitada a
legislação existente, nomeadamente o
referido decreto lei 28/79, que diz que,
em caso de demolição e reconstrução, e
passo a citar;
“a) O número de pisos não poderá ser
superior a 2, ou excepcionalmente 3, desde que a cércea do edifício não desiquilibre o conjunto urbano onde se insere.
b) Nas paredes exteriores só poderá
ser utilizada a cor branca
c) Quando o uso do edifício ou de
algum dos seus pisos se destinar a uma
actividade comercial, procurar-se-á que
o dimensionamento e os materiais a
empregar nos vãos abertos (portas ou
janelas), não choquem com as características tipológicas da zona”.
Perante tudo isto, volto a referir, se
não teria sido muito melhor e cordato, se
a fachada tivesse sido mantida!?
A Bem de Coruche
Abel Matos Santos
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CONHCER CORUCHE

1 – A Antiga Charneca e o Montado
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles

O concelho de Coruche
abrange duas paisagens distintas; a Charneca e a Lezíria do
Sorraia.
A charneca é historicamente
um carvalhal de vegetação silvestre em que as árvores dominantes são o Sobreiro, o Carvalho-cerquinho e a Azinheira.
É a esta charneca que se
refere Gil Vicente na farsa “O
Juiz da Beira”;
“…
Quem quiser vir arrendar
As charnecas de Coruche
…
São terras novas guardadas
Que nunca foram lavradas
Oh que matas para pão
Que vales para açafrão
E canas assucaradas”

Na charneca a cana era abundante e o ermo ocuparia grandes
áreas de território.
A charneca, desde a romanização, foi sendo, episodicamente, cultivada por cereais nas
clareiras abertas pelo fogo e que,
após as colheitas, eram pastadas
até se recuperar o matagal inicial que repunha a fertilidade do
solo.
O montado, que era e é,
substancialmente, uma pastagem mas também um recurso
donde se extrai lenha, carvão,
madeira, mel, tuberas, bolotas e
que ainda possibilita a existência das espécies cinegéticas que
ia inicialmente conquistando o
ermo, vai também substituir gradualmente os espaços da agricultura itinerante de sequeiro,

alargando-se pelas áreas mais
planas, com menor perigo de
erosão.
As culturas anuais de sequeiro passaram gradualmente a
ocupar apenas os solos mais
férteis e desceram para os aluviões dos vales, uma vez desbravada a vegetação húmida e
selvagem que os revestia e tornava impenetráveis, o montado
estendeu-se para novas áreas
antes periodicamente ocupadas
pela arcaica cultura de sequeiro
justificando a procura crescente
de cortiça e o rendimento seguro
da montanheira de porco que
passaram a ser os factores mais
importantes da economia do
montado.
No montado tem vindo a ser
fomentada a plantação de povoamentos monoespecíficos de
eucalipto e de pinhal bravo
depois de ter sido excessivamente lavrado para permitir a
realização de searas.
O processo acarreta a erosão
do solo nas áreas mais declivosas e a abertura de barrocas
mais ou menos profundas nas
linhas de escoamento das chuvadas mais fortes.
O desaparecimento da pastagem do montado e a sua substi-

tuição pelos povoamentos monoespecíficos, atrás citados, é
uma das causas da grande
dimensão dos fogos que devastam o território, bem como o
desaparecimento da agricultura
compartimentada de hortas,
pomares, vinhas e ferragiais dos
vales interiores da charneca,
indispensável para o equilíbrio e
regularização do regime hídrico
e como aceiros de limitação dos
eventuais fogos.
Esta charneca humanizada e
cultivada estende-se para norte e
para sul da várzea aluvionar do
rio Sorraia a que a linguagem
costumeira da região denomina
de “campo” ou “ribeira”, conforme se afasta ou contacta com
os povoados.
A vila de Coruche nasceu e
desenvolveu-se, durante séculos, na base da encosta abrupta
que limita, a norte, a várzea do
Sorraia, sob a protecção do
“Castelo”, situado num alto
dominante daquela encosta, lugar por certo, considerado sagrado nos tempos pré-históricos e
onde se ergue hoje a ermida de
Nossa Senhora do Castelo.
A encosta que, a norte, separa a péri-planície miocénica da
lezíria do Sorraia, é atravessada

Legenda do desenho
1 – Antiga Charneca. Montado
2 – Castelo
3 – Escosta. Barrocas
4 – Vila
5 – Rio
6 – Campo. Lesíria

perpendicularmente por barrocas, mais ou menos profundas,
por onde se precipitam as águas
provenientes das linhas de água
da plataforma miocénica.
É, portanto, um elemento
fisiográfico de extrema fragilidade não devendo dar lugar à
construção de edifícios, exigindo um adequado revestimento
vegetal e a correcção, com materiais naturais, das barrocas das
barrocas por onde se faz o escoamento das águas pluviais que
atravessam a vila e se dirigem
para o rio.
Só uma estrutura que defenda na encosta a Vila das águas
interiores e as integre no sistema
fluvial poderá evitar inundações
e lençóis de lama.
____
Gonçalo Ribeiro Telles, Arq.
No próximo número:
2 – O “Campo” e a Vila

P OESIA

ANÚNCIO

VENDA DE PINHAS
MANSAS
A Santa Casa da Misericórdia de Coruche recebe propostas para
venda das pinhas mansas das suas propriedades:

Em troca de tudo
A alegria transbordante que os faz saltear
No instante em que vão drogar
Eles não sabem nem querem saber
A quem vão entregar a droga
Em troca de muito dinheiro
Eles prometem-lhes tudo
Mas não lhe dão nada

Manuel Libério

MONTE DA BARCA e MONTINHO DO BRITO
As propostas deverão ser entregues em carta fechada,
uma para cada propriedade, na Secretaria da Santa Casa,
no largo de S. Pedro nº 4 – 1º Andar em Coruche,
até às 17 horas do dia 15 de Novembro de 2006.
A abertura das propostas será feita e comunicada posteriormente.
A Santa Casa da Misericórdia reserva-se o direito de não aceitar
qualquer das propostas caso o seu valor não seja do interesse
desta Instituição.
Coruche, 26 de Outubro de 2006.
A Mesa Administrativa

Trocam-lhe a boa saúde
Por urna vida desgraçada
É este o viver dos traficantes
Que se deliciam com o dinheiro
E os desgraçados caem na rua
Ou dormem em qualquer canto

ESPINGARDARIA

BOGA

De: Rosa Maria de Oliveira e M. Oliveira

ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E TODO O TERRENO
Aberto aos sábados e dias úteis até às 22 horas
Telefs. 243 724 241 • 243 724 039
LAMAROSA – 2100 CORUCHE
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Nota: No Número anterior, iniciámos nesta rúbrica “Os problemas resolvidos” que por lapso publicámos como “não resolvidos”

Os problemas resolvidos (parte 5ª)
Inserção de Portugal no Mundo – A Situação Política e a Actuação Diplomática
de Portugal do Pós-Guerra face aos desenvolvimentos europeus
Os Mitos divulgados e as Realidades dos factos
1. A Situação política interna de Portugal no pós-guerra
Finda a segunda guerra
mundial a vida dos portugueses
retornava lentamente à normalidade. Portugal saiu do conflito
numa situação privilegiada.
Não tinha sofrido a guerra
no seu território, não tinha perdido qualquer parcela do mesmo, tanto na Europa como em
África e na Ásia, não tinha havido mortes de portugueses em
combate, via reforçada a importância estratégica das suas posições territoriais, mantivera as
amizades com os seus tradicionais aliados e ganhara outras.
Desenvolvera alguns sectores industriais e alargara as
suas exportações, fazendo face
às solicitações dos intervenientes da guerra, e os preços
dos seus produtos nos mercados
internacionais subiram. No entanto, havia escassez de produtos,
nalguns segmentos de mercado,
e os preços subiam internamente
sem igual contrapartida dos
salários, continuando o Governo
a prosseguir numa linha de actuação política anti-inflacionista.
Sentiam-se dificuldades económicas e problemas sociais. Portugal dispunha de reservas de
ouro e divisas muito amplas.
Mas a crise mundial não permitia a sua utilização significativa.
No campo político interno
vivia-se alguma agitação. Os
sobreviventes da democracia
parlamentar da 1ª República, os
monárquicos e alguns republicanos e católicos defendiam a
instauração de uma democracia
do tipo anglo-saxónico.
Os grupos de extrema esquerda, os comunistas e os socialistas, que tinham ficado
momentaneamente desorientados com a colaboração nazisoviética do início da 2.ª grande
guerra, viam num eventual
apoio, a prestar pela União Soviética, um caminho para a
tomada do poder em Portugal.
A colaboração NAZICOMUNISTA ficou assinalada
pelo Pacto Ribentropp-Molotov
– Pacto entre os Nazis e os
Comunistas.- Por este Pacto a
URSS de Estaline ficaria com
metade da Polónia e com a Bessarábia e a Alemanha de Hitler
ficaria com a outra metade da
Polónia, além de se comprometerem em não se agredirem
mutuamente, o que foi quebrado
pela Alemanha de Hitler.
Vários grupos tomam posições tais como a União Patriótica e Democrática Portuguesa
presidida pelo Dr. José Domingues dos Santos de que eram
membros, entre outros, o Dr.
Emídio Guerreiro, Israel Anahory
– movimento que chega a apelar
para o Primeiro Ministro Inglês,
Clement Attlee, para os ajudar a
derrubar o regime e pedindo-lhe
que os recebesse. Esta diligên-

cia, no entanto, não teve qualquer acolhimento por parte do
governo britânico.
Um outro movimento – o
Conselho Nacional da Unidade
Anti-Fascista tenta também entrar em contacto com o governo
britânico, através de António
Sérgio, que escreveu ao embaixador britânico em Lisboa uma
carta a pedir que o Reino Unido
interviesse junto das Forças
Armadas portuguesas, para derrubar o regime. O Foreign Office
arquivou a carta sem qualquer
comentário.
O Grande Oriente Lusitano
Unido escreveu ao Presidente
Harry Truman, dos EUA, a queixar-se do regime. Outros movimentos, mais ou menos numerosos, fizeram diligências junto
de governos estrangeiros para
que estes os ajudassem a derrubar o regime político vigente
desde 1926. Não obtiveram qualquer sucesso ou apoio por parte
de Washington e Londres.
Estes Governos não queriam que se instalasse, na Europa
Ocidental, um foco de instabilidade. A Inglaterra, através do
seu Embaixador em Lisboa, Sir
Owen O’Malley, tinha já reconhecido oficial e publicamente o
papel importante da colaboração
portuguesa durante a guerra.
Estaline, como era natural
dada a luta, política e ideológica,
internacional da altura, deu
apoio à esquerda portuguesa e
determinou que o governo português passasse a ser atacado.
As acusações produzidas iam no
sentido de não haver liberdade
de imprensa em Portugal, nem
liberdade de reunião, nem liberdade de organização de Partidos
Políticos.
Haviam sido marcadas para 21 de Outubro de 1945
eleições locais e para 18 de Novembro, do mesmo ano, eleições gerais. As oposições ao
regime organizaram-se em torno
de vários movimentos entre o
quais ressaltava o MUD – Movimento de Unidade Democrática que agrupava as principais
figuras da oposição mas que
acabaria por recomendar a abstenção. Do lado do Governo a
União Nacional, partido apoiante do governo, onde se agrupavam todas as figuras ligadas
ao regime, a esmagadora maioria da população civil a Igreja e
as Forças Armadas.
Decorreram sem sobressaltos
as eleições de 1945 e de 1949.
Na eleição de 1949, para a
Presidência da República, a oposição ao regime apresentou como candidato o General Norton
de Matos, e o regime apresentou como candidato o Marechal
Oscar Fragoso Carmona.
O primeiro acabou por retirar
a sua candidatura quando percebeu que os comunistas haviam
tomado conta da estrutura de

campanha, da mesma. Em 1950
estava quase restabelecida a situação financeira, a moeda era forte
e os preços mantinham-se estáveis.
Em 1958, a 8 de Junho, deram-se novas eleições para a
Presidência da República em que,
desta vez, concorreram pela
oposição o General Humberto
Delgado e pelo regime o Almirante Américo Tomás, tendo
este último sido eleito Presidente.
Foram eleições com um período pré-eleitoral turbulento, em
que os oposicionistas conseguiram movimentar grandes
quantidades de pessoas.
Nos anos de 1960 a questão
foi diferente dado que o ultramar português foi alvo de
ataques, sobretudo a partir da
realização da Conferência de
Bandung, onde se agruparam os
países denominados de Não
Alinhados, (dado que não queriam depender de nenhum dos dois
blocos, liderados pelos EUA e
URSS, pelo menos no discurso)
liderados pela Jugoslávia do
Marechal Tito.
Os países participantes eram
adeptos da autodeterminação de
todos os povos e iriam constituir-se como inimigos da visão
portuguesa sobre o tema.
Começava um período em
que Portugal iria travar uma
guerra em três províncias: Angola, Moçambique e Guiné.
O primeiro episódio dessa
guerra aconteceu em 4 de Fevereiro de 1961 quando se deu o
ataque em Luanda ao quartel da
Polícia, à Casa de Reclusão
Militar e à Emissora Nacional.
A 13 de Abril o Presidente do
Conselho profere, através da
Rádio e da Televisão um discurso em que como resposta aos
acontecimentos de Luanda declara que assumia a pasta da Defesa
Nacional para melhor coordenar
a acção subsequente de forma a
abreviar as... “providências necessárias para a defesa eficaz
da Província e a garantia da
vida, do trabalho e do sossego
das populações. Andar rapidamente e em força é o objectivo
que vai pôr à prova a nossa
capacidade de decisão. Como
um só dia pode poupar sacrifícios e vidas é necessário não
desperdiçar desse dia uma só
hora, para que Portugal faça
todo o esforço que lhe é exigido
a fim de defender Angola e com
ela a integridade da Nação”.
Discurso posteriormente truncado por vários adversários e
que, por isso, aqui se reproduz
para que a verdade seja reposta.
A 18 de Dezembro, do mesmo ano, as forças da União Indiana invadem Goa, Damão e
Diu e anexam essas províncias
ao seu território.
A economia portuguesa,
apesar da guerra seguia o seu
caminho de crescimento sus-

tentado. A abertura da economia e a capacidade do aparelho
produtivo nacional iam robustecendo uma economia que estava
a sair a passo acelerado de uma
estrutura tradicional.
2. A política externa portuguesa face aos cenários europeus do pós-guerra
No pós-guerra Portugal estava com o seu prestígio intacto. A
Inglaterra devia a Portugal cerca
de 80 milhões de libras, mas não
tinha condições, na altura, para
as pagar. No entanto os ingleses,
correctamente, concordaram em
obrigar-se, além dos juros, a
uma cláusula ouro, que actualizava a dívida em função do preço do referido metal precioso.
Portugal pretendia recuperar
a soberania plena das bases dos
Açores, o que conseguiu. Pretendia ser parte, como membro
de pleno direito, das Organizações Internacionais relevantes.
O princípio afirmado e anunciado publicamente, pelo Presidente do Conselho, era o de que
Portugal deveria colaborar lealmente com os seus aliados, no
limite das suas possibilidades.
Mas também era claramente dito
que Portugal deveria defender-se de quaisquer tentativas
que pudessem afectar a sua
soberania.
No domínio económico e
financeiro Portugal colaborou na
fundação da OECE (Organização Europeia de Cooperação
Económica) e participou nos
estudos e análises efectuados
onde foram examinadas as medidas que deveriam ser tomadas
de forma a ajudar a organização
a ser mais eficaz. E foram, sobretudo, os Drs. Caeiro da Matta
e Castro Fernandes quem coordenou, da parte portuguesa, os
trabalhos, comparecendo a todas
as reuniões da organização.
Portanto, no plano económico-financeiro internacional Portugal, nos anos de 1940, 1950 e
1960, seguindo as linhas traçadas, foi membro fundador da
OECE, a que sucedeu em 1960
a Organização de Cooperação e
de Desenvolvimento Económicos (OCDE). Foi membro e
fundador das instituíções saídas
da criação do denominado sistema de Bretton Woods - Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Banco Mundial e de todos os
seus braços, agências ou dependências – Banco Internacional
para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), – Sociedade
Financeira Internacional (SFI), e
da EFTA, de que noutro artigo se
falará mais em profundidade.
Cabe aqui uma nota sobre o
conjunto de medidas tomadas e
que ficou conhecido como o sistema de Bretton Woods. Este é
normalmente recordado por três
questões: (1) – Conversibilidade
das moedas face ao Dólar e desta face ao Ouro – ou seja vigorou

Dr. Miguel Mattos Chaves *

* Gestor e Mestre em Estudos
Europeus pela Univ. Católica

o padrão-ouro, (2) – Paridade das
moedas – Estabilidade nas Taxas
de Câmbio entre as principais
moedas; (3) – Equilíbrio das
Balanças de Pagamentos, como
forma de regularizar as trocas.
O sistema assentava em três
organizações: o Grupo Banco
Mundial, o Gatt e o FMI – que
se propunham promover a cooperação monetária internacional,
facilitar a expansão do comércio
internacional, proporcionar uma
estabilidade câmbial, criar um
sistema multilateral de pagamentos para as transações correntes entre os seus Estados
membros, e colocar fundos à
disposição dos mesmos para
eventuais medidas de correcção
das respectivas balanças de pagamentos. Este sistema durou até
1971, data em que os EUA anunciaram o fim da conversibilidade
do Dólar em Ouro.
De referir que nesta área o
Governo Português tomou a
decisão de formar um grupo de
trabalho denominado de Comissão Técnica de Cooperação
Económica Externa, encarregue de estudar todas as formas
de cooperação internacional em
que Portugal pudesse estar interessado, e que produziu vasta e
interessante documentação.
No plano político e militar
Portugal foi membro fundador
da NATO e em 14 de Dezembro
de 1955, após negociações entre
os EUA e Inglaterra de um lado
e URSS do outro, foi admitido
na ONU.
Ou seja – Portugal nestas três
décadas foi fundador da esmagadora maioria das Organizações
Internacionais, de carácter intergovernamental, que surgiram no
pós-guerra, sempre com o apoio
dos EUA e da Inglaterra e sem a
oposição de nenhum dos países
do bloco ocidental.
As organizações relevantes
de que Portugal não fez parte
foram o Conselho da Europa,
por Portugal não possuir um regime democrático e as Comunidades Originais, CECA, CEE e
EURATOM, por opção própria,
a que Portugal só viria a aderir
em 1986.
No entanto, logo em Maio de
1962 o Embaixador Dr. Luís de
Góis Figueira recebeu a incumbência de abrir uma Missão junto das Comunidades Europeias,
em Bruxelas. O 1.º Embaixador
nomeado para essa Representação, foi o Dr. Calvet de Magalhães, que acumulou o cargo
com o de Representante de Portugal junto da OCDE.
Em próximos artigos tratarei dos detalhes da nossa
participação na OCDE e na
EFTA e das negociações com a
CEE, divulgando detalhes até
agora desconhecidos dos portugueses.
____
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Fazem a sua apresentação
O nome Casas do Ribatejo já paira no ar. A Associação Casario Ribatejano, que reúne 23 unidades de Turismo em Espaço
Rural do distrito de Santarém, arrancou, no passado fim-de-semana, com a concretização do seu plano de comunicação.
A sua primeira aparição pública acontece com a realização da Fersant, onde a Associação recreou um espaço acolhedor,
representativo da qualidade, da excelência e da arte de bem receber que caracterizam as Casas do Ribatejo.

As Casas do Ribatejo
O Casal (Fátima)
Casa da Avó Genoveva (Tomar)
Casa da Azinhaga (Azinhaga)
Casa das Hortênsias (Chamusca)

Foi a estreia da Associação
no contacto com o público em
geral, mas promete ser apenas
um “estágio” para outras acções, nomeadamente de âmbito nacional. “A vinda à Fersant
marca o arranque da nossa
Associação em termos de comunicação com o exterior. Porquê
a Fersant? Porque estamos na
região de Santarém, e aqui
surge a Associação. Além de
que, com esta presença estamos como que a preparar-nos
para voos mais altos que
poderão passar pela presença
em feiras da especialidade de
carácter nacional”, afirma a
Direcção.
A originalidade e bom gosto do espaço, que significou
um elevado investimento por
parte da Associação e perante o

pação das unidades envolvidas. “Nós não somos concorrentes uns dos outros. Cada
casa é um caso: tem as suas
particularidades, tem os seus
aliciantes. No entanto, se nos
unirmos no sentido de ganhare das casas equipadas e decoradas com restos de mobílias e
coisas velhas”.
Contra qualquer tipo de
elitismo, as Casas do Ribatejo
abrem as portas ao público em
geral, até porque acreditam que
a procura de espaços de turismo rural é crescente. Ainda
assim, explicam a especificidade da sua actividade. “O
Turismo em Espaço Rural destina-se a todo o tipo de pessoas, desde que compreendam a
filosofia que lhe está inerente. É
uma actividade que consiste no

Direcção afirma que entra agora numa nova fase. “Esta presença na Fersant marca não só
o arranque da comunicação
com o exterior, mas da sua
própria organização interior.
Em breve vamos ter mais
algum apoio interno e administrativo para que consigamos
efectivamente levar a cabo
aquilo a que nos tínhamos proposto: divulgar e levar o espírito da Associação, quer a outras unidades de Turismo em
Espaço Rural do distrito, quer
a organismos públicos e par-

Casa do Patriarca
(Vila Nova da Barquinha)
Casa dos Arrábidos
(Torres Novas)
Casa dos Vargos (Vila do Paço)
Casa do Troviscal (Tomar)
Casa WladiVal
(Ferreira do Zêzere)
Hotel Rural de Cadouços
(Abrantes)
Hotel Rural de Santarém
(Santarém)
Monte-Velho (Abrantes)
Quinta da Alcaidaria-Mór
(Ourém)

mos escala e promovermos de
forma mais consistente o Turismo em Espaço Rural, como se
trata de unidades de dimensão
muito reduzida, facilmente se
consegue encher as que têm uma
taxa de ocupação menor. Todos
ganhamos!”.

Quinta da Anunciada Velha
(Tomar)
Quinta da Cabrita (Santarém)
Quinta da Torre (Alpiarça)
Quinta das Freiras (Sardoal)
Quinta de Arecês (Sardoal)
Quinta de Coalhos (Abrantes)
Quinta de S. José dos Montes
(Tomar)
Quinta do Casalinho (Almeirim)
Quinta do Valle (Tomar)
Solar de Alvega (Abrantes)

qual muito poucos são os que
lhe ficaram indiferentes, teve
também por objectivo desmis
tificar alguma confusão em
torno do conceito de Turismo
em Espaço Rural. “O nosso
stand permite-nos, por um
lado, comunicar quem somos,
mas sobretudo o ambiente que
oferecemos e a qualidade que
exigimos. Queremos desmistificar aquela ideia que algumas
pessoas continuam a ter do turismo em espaço rural, como
sendo o turismo do mau cheiro

Conheça as Casas do
Ribatejo

repartir da vivência do campo
com quem não tem acesso todos
os dias a essa vivência, mas sabe o que ela representa e quais
são os limites”.
No que diz respeito à vida
da associação, com pouco mais
de um ano de existência, a

ceiros que estejam interessados em colaborar connosco no
desenvolvimento deste sector
na região de Santarém”.
Uma cooperação que tem
em vista levar o nome Casas
do Ribatejo mais longe e dessa
forma aumentar a taxa de ocu-

Neste momento são 23
unidades de turismo em espaço
rural que fazem parte da Associação Casario Ribatejano. Se
pretender saber mais sobre a
Associação e as suas Casas,
consulte o site do Casario Ribatejano, de onde retirámos as
fotos. www.casarioribatejano.com
_____
Ana Leão – Nersant

PREÇOS BAIXOS * QUALIDADE * ACOLHIMENTO

CORUCHE
Rua Açude da Agolada – 2100-027 CORUCHE

O Seu Supermercado e Posto de Abastecimento de Combustíveis
LAVAGENS AUTO * SELF-SERVICE
SUPERCORUCHE – Supermercados SA.

Telef. 243 617 810 • Fax 243 617 712
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Teorias do Poder Marítimo. Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte II)

A questão do Mar na Geoestratégia de Portugal
Enunciados de Geografia Política, Geopolítica, Geoestratégia
Vários autores se têm debruçado sobre estes temas e sua definição. Relembram-se aqui
apenas algumas dessas tentativas de definição:
Theodore Herman(1) publicou em 1954 na «Geographical
Rewiew» a afirmação de que
geografia política é o estudo da
organização e da expressão do
poder político na superfície da
terra;
Já no que diz respeito a uma
definição de geopolítica Kjellen
refere que é a ciência do Estado
como organismo geográfico e
como soberania, contrapondo
Haushoffer(2) que é a ciência
que trata da dependência dos
factos políticos em relação ao
solo. Apoia-se na geografia, e
em especial na geografia política, doutrina da estruturação espacial dos organismos políticos.
Aspira a proporcionar as armas para acção e os princípios
que sirvam de guia na vida política. A geopolítica, diz, é a base
de actuação política na luta, de
vida ou de morte, dos organismos estatais pelo espaço vital.
Raymond Aron(3), por outro
lado, diz a propósito que o geopolítico vê no meio geográfico o
terreno do jogo diplomático e
militar. O meio, acrescenta, simplifica-se num quadro abstracto,
as populações transformam-se
em actores, aparecem e desaparecem sobre a cena do mundo(..)
Mais adiante, na sua obra, refere que as linhas de expansão,
como as ameaças à Segurança,
são desenhadas antecipadamente sobre a Carta do Globo.
Diz ainda que a Geopolítica
combina uma esquematização
geográfica das relações diplomático-estratégicas com uma
análise geográfico-económica
dos recursos, com uma interpretação das atitudes diplomáticas
em função do modo de vida e do
meio (sedentários, nómadas,
terrestres, marítimos).
Já o criador da Geografia
Política Frederico Ratzel (um
determinista, tendencialmente
organicista) teorizou sobre os
espaços e sobre as leis do crescimento territorial dos estados.
Ratzel foi o primeiro a elaborar uma teoria geral tentando
explicar a cultura social e política
em função do meio físico, e de-

monstrar que o Espaço é Poder.
Vejamos, então, o que, em
síntese o enunciado da sua teoria dos espaços (4):
1 – O espaço é um factor primordial na grandeza dos Estados;
2 – Um largo espaço assegura a vida nos Estados por ser
uma força e não um mero veículo de forças políticas;
3 – Um grande território
incita à expansão e ao crescimento do seu povo e actua como
força que imprime nova vida ao
sentimento de nacionalidade;
4 – Em todos os tempos só
foi poder mundial o que se fez
representar em vastos espaços e,
especialmente pela sua força,
em todos os pontos e momentos
críticos.
Passando, para já, por cima,
(por não ser objecto deste trabalho), das teorias que se contrapuseram a Ratzel, nomeadamente a do geógrafo francês
Vidal La Blanche, e buscando
a síntese entre estas duas elaborada pelo Professor Universitário sueco Rudolf Kjellen,diria
o seguinte:
As características estabelecidas por Ratzel referem-se sobretudo a um tempo em que as
Nações buscavam, a anexação
plena de mais espaço, que significava mais recursos e mais
poder. Hoje isso, não estando
ultrapassado, está um pouco
esbatido, ou melhor, hoje já não
é tão necessário ocupar para
dominar.
Mas, mesmo assim, e no que
interessa ao caso de Portugal,
vejamos o seu grau de aplicabilidade na história mais recente
do País.
Partamos então destes princípios.
1 – O espaço é um factor primordial na grandeza dos Estados;
no caso português e no que
respeita à sua grandeza territorial poderemos distinguir três momentos:
a) da fundação à solidificação das fronteiras europeias, (de
D. Afonso Henriques a D. João I);
b) do início das descobertas,
e consequente conquista de territórios que vieram acrescentar
dimensão a Portugal, até ao processo de descolonização, (de

D.João I a Novembro de 1975);
c) a partir do regresso ao espaço continental e insular (este
último o sobrevivente das descobertas, conquistas e ocupação
territorial geradas pelos descobrimentos) - (desde 1975 ao presente);
Assim Portugal foi sucessivamente, em termos de espaço:
1) um pequeno Estado, do
mundo eurocêntrico,
2) um grande Estado pluricontinental, chegando no Séc.
XVI a ser a Potência dominante
do Sistema Internacional,
3) acabando no último quartel do séc. XX por ser:
a) na dimensão europeia: um
médio Estado
b) na dimensão internacional: um pequeno Estado.
2 – Um largo espaço assegura a vida nos Estados por ser
uma força e não um mero veículo de forças políticas;
sobre este pilar de Ratzel poderíamos dizer que, Portugal, enquanto foi um Estado de grande
dimensão pluricontinental, nem
sempre aproveitou na sua plenitude este facto por falta de
dimensão dos recursos humanos
do país, necessários a uma eficaz ocupação dos territórios
conquistados; e, também, posteriormente por falta de visão dos
sucessivos ocupantes do poder
político.
Neste último caso poderia
focar como medida deficiente,
(dos governantes do final do
séc. XIX e da primeira metade
do séc. XX) o incentivo da emigração para o Brasil, quando o
território já não era nosso, e para
a Europa, ao invés de se criarem
condições de ocupação efectiva
da pluricontinentalidade territorial portuguesa remanescente.
Quando foi dada atenção a esta
questão (anos 1960) já foi tarde.
3 – Um grande território
incita à expansão e ao crescimento do seu povo e actua como
força que imprime nova vida ao
sentimento de nacionalidade;
deste enunciado ficou, em
alguns territórios, o último factor: o sentimento de nacionalidade expresso por factores não
formais que todos conhecem e
pelos factores formais mais importantes: o passado comum ge-
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rado por séculos de convivência,
a língua, a cultura e o humanismo das relações interpessoais
que caracterizam os portugueses.
4 – Em todos os tempos só
foi poder mundial o que se fez
representar em vastos espaços
e, especialmente pela sua força,
em todos os pontos e momentos
críticos.
Portugal no séc. XV foi, claramente a potência dominante
pois tinha as capacidades descritas(5). Manteve-se como uma
clara e importante potência internacional, do ponto de vista
político, até meados do séc. XX,
dada a sua dimensão territorial e
o espaço económico daí resultante.
Segundo George Modelsky(6)
através dos séculos as Potências
Dominantes foram: Século XVI
– Portugal; Século XVII –
Holanda; Século XVIII e XIX –
Grã-Bretanha; Século XX – Estados Unidos da América
Portanto, Portugal em diversos épocas (TEMPOS), teve
uma configuração (ESPAÇO) e
um poder internacional distintos
entre si, que foi decisivo para os
diferentes estádios de riqueza e
bem estar das suas populações e
dos territórios que ocupou.
A sua projecção geográfica,
e política, possibilitou uma projecção de Poder, em diferentes
níveis de intensidade, no sistema
internacional; sendo em diversos tempos: – um pequeno Estado, – uma potência dominante,
– uma grande potência e novamente – um pequeno, ou médio
Estado, isso não obstou a essa
projecção no Mundo.
Em todas estas configurações
houve um elemento fundamental: a importância dada aos Oceanos, ao Mar, pelos sucessivos

ocupantes do Poder (HOMENS)
em Portugal. Foi a sua força, o
seu mecanismo de afirmação,
até meados do século XX.
Vejamos então se o Mar é ou
não importante na afirmação do
poder de um Estado.
Têm os Estados Ribeirinhos
mais poder que os Estados Continentais, ou alheados da sua condição marítima?
Deixemos de lado a história
mais antiga.
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
___________________________________
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É urgente dar cor
à vida – Exposição

Está patente ao público, até
5 de Novembro, no salão da
Caixa Agrícola de Coruche,
uma exposição de Pintura e

Arte Floral de Carlos Campos
e Helena Tadeia. A exposição
pode ser visitada das 15 às 19
horas.

Grupo Columbófilo Vontade
elege Henrique Rodrigues

Após quatro assembleias, o
Grupo Columbófilo Vontade
de Coruche, conseguiu eleger
os órgãos sociais para os próximos dois anos. Henrique Rodrigues é o novo presidente da
colectividade e pretende unir
os sócios em torno do clube.
Outra das apostas do novo
presidente é encontrar uma
solução para resolver de vez, o
espaço da sede social, e, a reso-

lução dos arruamentos junto à
sede. Em termos desportivos e
de competição, tem como
objectivo manter o clube como
o número um no distrito, apesar das dificuldades na columbofilia.
Henrique Rodrigues, sente
dificuldades por falta de apoios, mas está consciente, que
eles irão chegar, para manter o
Clube de portas abertas.
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Colóquio na Escola Profissional de Salvaterra de Magos,
com a presença do Comandante da GNR do Coruche

GNR alerta para “perigos
de aliciamento”
O aliciamento ao consumo
de estupefacientes e os roubos
de telemóveis são as queixas
frequentes apresentadas pelos
estudantes do sul do distrito de
Santarém nos postos da GNR.
O estudo foi apresentado pelo
Tenente Botas, no Colóquio
“Uma Escola Mais Segura”,
organizado pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos
(EPSM).
O Comandante da GNR do
Destacamento de Coruche,
acompanhado pelo comandante da GNR de Salvaterra de
Magos e pelos dois militares
da Escola Segura, passou a
última sexta-feira, dia 26 de
Outubro, a falar de policiamento de proximidade. Da parte da manhã, esteve na Escola
Profissional de Coruche (EPC)
e da parte da tarde na EPSM.
Ao longo do Colóquio/Debate, o oficial da Guarda Nacional Republicana lembrou
aos jovens estudantes que eles
estão ainda numa fase das suas
vidas muito vulnerável a práticas ilícitas. “É preciso saber
escolher as companhias, e
dizer não aos amigos de ocasião que nos tentam levar para
maus caminhos”, referiu.
Sobre o consumo de drogas, o Tenente Botas lembrou
que o tráfico está cada vez
mais banalizado e que está a
chegar a todo o lado. Relativamente ao consumo de bebidas

alcoólicas, referiu que ninguém pode negar que se trata
de um acto social, por isso, há
que beber moderadamente.
“Nas vossas idades, o álcool
pode provocar danos irreversíveis”, disse. A mesma opinião
teve o comandante da GNR de

lhos sobre os procedimentos a
ter nos trajectos casa-escolacasa. O oficial da GNR aconselhou os estudantes a nunca
andarem sozinhos em sítios
ermos, a demonstrarem autoconfiança e a evitarem a exibição de objectos valiosos.

Salvaterra de Magos. Sobre a
sua área de intervenção, o Sargento Moura lembrou também
que o roubo de dinheiro é
muito frequente nos jovens em
idade escolar.
Seguiram-se alguns conse-

No entanto, caso sejam vítimas de alguma agressão ou
roubo, o procedimento a ter
será sempre gritar por ajuda e
de seguida apresentar queixa
às autoridades locais.
Mário Gonçalves

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

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

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
ESPECIALIDADES:
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

2100-169 Coruche

Anuncie no Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com • Tlm 96 600 12 93

Exposição
Forcados
Amadores
de Coruche
Visite a exposição
de fotografia “Homenagem aos Forcados
Amadores de Coruche” no Museu Municipal de Coruche.
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Bombeiros Municipais de Coruche
assinalaram o 78º aniversário

com a medalha da Vila.
Durante a cerimónia, o comandante Rafael Rodrigues
(na foto acima), adiantou que
“os 78 anos de existência dos
bombeiros saem profundamente
dignificados. O corpo de bombeiros é constituído por homens
e mulheres, profissionais e voluntários, e, têm sabido responder dentro das medidas das suas
capacidades, aos desafios, em
que todos os dias são obrigados

No dia 5 de Outubro, os
Bombeiros Municipais de Coruche, assinalaram o 78.º aniversário e realizaram a cerimónia
no Parque do Sorraia. Foram
distinguidos alguns bombeiros
com a imposição de medalhas,
destaque para a homenagem ao
ex-segundo comandante da Corporação, Manuel Maria Rodrigues, agora aposentado e que
dedicou a sua vida aos Bombeiros, de resto, condecorado

a defrontar. Espero um dia que
tenhamos um novo quartel.
Todos fazemos o que está ao
nosso alcance, lutamos para ter
um novo quartel, e penso que
esse objectivo irá ser concretizado. Como Comandante, tenho recebido algumas ofensas
exteriores, mas ensinaram-me
que as lideranças devem ser
credíveis, para que possamos
ser fortes”, salientou.
Para Dionísio Mendes, presi-

dente da Câmara, “torna-se repetitivo, mas a construção do
novo quartel tem de ser uma
prioridade. São precisas novas
instalações para os bombeiros.
Em termos de meios humanos e
materiais, os bombeiros estão
bem, mas falta de facto o equipamento que é o quartel, para
que a Corporação possa estar ao
nível das melhores do Distrito e
do País”, adiantou o autarca.
João Carlos louro

A Fisgada – Notícias dos Escuteiros de Coruche – CNE 119
Fraternidade de D. Nuno Álvares • Lobitos
• Novos aspirantes
Baião Cebola, a Maria
Leonor Silva Simões,
a Madalena Marques
Coelho, a Maria Inês
Domingos Mendanha,
o Paulo Manuel Pereira S. Rebotim, o Pedro Miguel Matias Ferreira Novais, o Pedro
Miguel Sousa Nunes e a
Verónica Maria Peseiro
Leitão.

Grupo
Explorador

A sempre activa Alcateia 4
Nossa Senhora do Castelo, recebeu novos aspirantes a lobito,
conforme a foto acima, fizeram
a travessia da ponte Himalaias e
juntaram-se aos seus irmãos
lobitos: a Carolina Isabel Cabecinhas Vale Santos, a Daniela
Sofia Barroso dos Reis, o David
Pedroso Pereira, o Francisco
Miguel de Oliveira Cecílio, O
Francisco Potier Dias de S.
Meireles, o José Francisco Lucas, a Laura Marques Domingos

O Grupo 4 S. João
Batista, a mais numerosa Secção do Agrupamento
119 – Coruche, foi aumentada
com os seguintes “exploradores
noviços”: Bruno Leitão Grifo,
Daniela Claro Patrício, Gonçalo
Machado Ferreira, Inês Morais
São Marcos, Inês Serafim de
Moura, Joana Ferreira, José
Ferreira Pinto Pereira, Margarida
Rodrigues Oliveira, Margarida
Matias F. Carapinha, Maria
Clara Coutinho, Miguel Claro
Coelho, Miguel António Santos
Palma.

O novo ano escutista
está aí…
Novos horizontes serão rasgados e novas metas estabelecidas. Da análise crítica do passado e do reconhecimento dos
erros, outras formas e planificações levarão os escutas à aventura da natureza e ao recolhimento da oração.
Com a participação no

ACNAC-FNA de um elemento
deste Núcleo e a organização da
Procissão em Honra de Nossa
Senhora do Castelo, durante as
festas de Agosto, terminou um
ano escutista em cheio.
Vai ser o ano do Nacional ou
seja o ano do Centenário da fundação do ESCUTISMO 2007
promete pois algo grandioso...
No Agrupamento 119, a aber-

tura, constitui sempre o início
das actividades e também a remodelação e organização das
Secções. A mudança de secção é
um marco na vida escutista de
cada elemento e deve ter em
conta, além da idade regulamentar a prestação do elemento no
ano anterior.
Na minha opinião o Bando,
Patrulha ou Equipa só muda de
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secção se demonstrou o máximo de capacidade em acampamento regional ou outra actividade na qual foi potenciada toda
a qualidade do escutismo que
lhe de foi administrado e tendo a
satisfação de ser dos melhores
entre os primeiros da sua secção
(a anterior) para que, como
novatos na nova secção, tenham
todo o tempo necessário para
aprenderem e levarem à prática
o sistema de progresso da sua
actual Secção.
Por alguma razão as palavras
foram pronunciadas para a realização do Acampamento do Centenário ou seja o XXI Acampamento Nacional em Idanha-a-nova, vai proporcionar a todos
os elementos do Agrupamento
119-Coruche a oportunidade da
sua vida. PARTICIPAR NUM

ACAMPAMENTO NACIONAL.
Só se realizam de 4 em 4
anos, e, não é vulgar participar
em todos, pois nem sempre se
conjugam os factores necessários, ou seja, um ano escolar
óptimo, estar na Secção Escutista indicada, ter os responsáveis disponíveis e interessados
também na sua participação,
provisão financeiras para o efeito e ainda uma UNIDADE, com
desejo de levar a sua “selecção”
ao ACNAC.

Omnia
O dia 14 de Outubro nasceu
com alguma neblina matinal,
mas com o decorrer do tempo
transformou-se num dia cheio
de sol e cor. Na quinta de Omnia
o Sol foi amenizado pelas folhas
dos sobreiros, a cor pela junção
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de todas as secções do Agrupamento 119 CNE de Coruche.
O programa constava de:
Concentração, formatura geral
do 119. boas vindas e abertura
oficial do ano escutista, admissão de novos elementos na
Alcateia e Grupo de Pioneiros e
passagem de secções.
A cerimónia de passagem de
SECÇÕES teve lugar no acto
simbólico de atravessar uma
ponte Himalaias, quer entrando
numa secção, quer passando para outra, aguardados pelos elementos da secção da qual passaram a pertencer…
Da QUARTA caminheiros,
também o Tiago Ferreira, atravessou, deixou os Y e foi em comissão de serviço para a IIª
Exploradores. Dos Pioneiros
passaram para o Clã; o Alexandre Ferreira, a Ana Pereira, a
Carla Simões, o Carlos Teles, o
Francisco Perry, o Tiago Martins e o Tiago Lamas.
Do Grupo de Exploradores
passaram a “pioneiros noviços”
a Catarina Ramalho, a Catarina
Carvalho, Filipe Parreira, o Hugo Pereira, a Joana Ferreira, o
João Canhão, o João Alves de
Sousa e Silva, o João Ferreira, o
José Diogo Ferreira, o José Santana, a Liliana Piegas, a Marta
Veloso, o Nuno Diniz o Pedro
Raposo, a Rita Pinto e a Sara
Júlio, juntando juntando-se aos
LENÇOS DA COR DO MAR.
CNE - Moreira da Silva

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

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
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PSD de Coruche tem nova sede

de 2006

Aprovados protocolos
com Freguesias
Os protocolos com as Juntas de Freguesia do Concelho,
para a distribuição de fundos e
atribuição de competências,
foram aprovados na assembleia municipal, com os votos
favoráveis do PS e PSD e a
abstenção da CDU.
Estes protocolos vão permitir a transferência de cerca de
40 mil euros a cada freguesia,
mais recursos para as freguesias que solicitaram serviços

Francisco Gaspar e Carlos Ceia - vogais do PSD na Assembleia Municipal - com Ricardo Santos

O PSD de Coruche tem nova sede, situada na rua Direita
n.º 20, e, onde a partir de
agora, o novo espaço oferece
as condições necessárias aos
militantes. Recorde-se que o
PSD de Coruche, estava nos

últimos tempos sem sede, o
que dificultava o encontro de
militantes.
Segundo Ricardo Santos,
actual presidente da concelhia,
“agora com uma nova sede e
um novo espaço, que ainda

não foi inaugurado oficialmente, temos como objectivo
trazer mais militantes, sobretudo jovens, e unir os militantes
em torno do partido”, adiantou
o presidente da concelhia do
PSD de Coruche.
JCL

MOÇÃO
PROPOSTA DE LEI DAS FINANÇAS LOCAIS
Encontrando-se neste momento para aprovação na especialidade, na Assembleia da República, a proposta de lei
das finanças locais que se propõe reformular o sistema de financiamento, autonomia e atribuições das autarquias, a
Assembleia Municipal de Coruche em sessão extraordinária de 27 de Outubro de 2006, deliberou, por maioria:
1. Insistir na necessidade imperiosa de serem respeitados os princípios constitucionais vigentes relativamente à
autonomia do poder local e ao regime de distribuição de recursos públicos, a saber:
a) Proibição de toda e qualquer forma de tutela que exceda as previstas na Constituição da República –
inspectiva e de controle da legalidade, esta exercida, em última instância, pelos tribunais (em democracia
e quanto a órgãos eleitos, a tutela de mérito cabe, em exclusivo aos cidadãos);
b) Respeito pela dignidade constitucional da lei das finanças locais enquanto forma privilegiada de fixar e
regular a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias, promovendo a solidariedade e a
coesão territorial.
2. Defender que se inverta a rota que vem sendo seguida, no sentido do sub-financiamento e do estrangulamento
financeiro das autarquias, percorrendo-se antes o caminho inverso, rumo à aproximação do nível de descentralização dos recursos públicos (8% do total) da média (22%) dos países da OCDE.
Mais deliberou;
1. Manifestar a sua mais profunda indignação pelas variadas formas de tutela que o Governo incluiu na sua proposta de lei;
2. Repudiar a redução, pelo segundo ano consecutivo para os municípios e agora também para as freguesias, do
volume global dos recursos postos à sua disposição em montante pelo menos igual ao da inflação e lamentar
que o Governo insista em apelidar de “neutra” uma medida deste tipo; Condenar a introdução de critérios e
princípios – como o do financiamento através de uma parcela do IRS cobrado no território – que (e para além
de outros), apenas sirvam para enriquecer as mais ricas e empobrecer as mais pobres das autarquias locais
(municípios e freguesias), diminuindo fortemente os laços de solidariedade e os seus efeitos na coesão territorial e tornando insustentáveis mais de um terço dos municípios e muitas centenas de freguesias;
3. Denunciar o expediente dilatório que consiste em atirar para as calendas das próximas eleições (2009) os
efeitos mais significativos das medidas draconianas propostas;
4. Rejeitar novas atribuições sem o necessário e adequado financiamento, nomeadamente a responsabilidade
pelos centros de saúde, transporte de doentes, certas prestações sociais e outras que, encapotadamente e à
margem do instituto legal correspondente, a proposta de lei do Governo visa transferir sem contrapartidas
para as autarquias;
5. Condenar as tentativas de, com os mais variados pretextos, pôr autarquias contra autarquias e prejudicar a
solução da questão central da injusta repartição dos recursos públicos entre o poder central e o poder local,
ou seja, da extrema e injustificada centralização do Estado que a proposta de lei do Governo visa alargar e
reforçar;
6. Apoiar e fazer suas as reivindicações da ANMP;
7. Alertar a população do Concelho que a ser implementada esta nova lei das finanças locais, proposta pelo
Governo, isso traduzir-se-á numa redução dos meios financeiros postos à disposição das autarquias com prejuízos directos para os munícipes, comprometendo a melhoria das suas condições de vida para além de ser
um factor indutor de alargamento da carga tributária (mais impostos) contribuindo assim para um maior
empobrecimento da população e do Concelho.
Deliberou por fim, apelar ao Senhor Presidente da República para que seja sensível ás justas e legitimas
preocupações dos autarcas e não permita que seja subvertida a lei das finanças locais suporte fundamental do
desenvolvimento do poder local, do País e da democracia.
Coruche, 27 de Outubro de 2006
A Presidente da Assembleia Municipal
Fernanda Maria Ferreira de Carvalho Pinto

de manutenção e conservação
da rede viária ou de outros
equipamentos
O edil de Coruche, Dionísio
Mendes, considera que esta
actuação por parte dos eleitos
da CDU se deve “ao domínio
das consciências” que o partido exerce. Tanto mais que
todas as oito freguesias de Coruche votaram unanimemente
a favor dos protocolos assinados, onde quatro são da CDU.

Coruche na Rede
Europeia das regiões
Corticeiras
Nos passados dias 13 e 14
de Outubro, na Catalunha, a
Comissão Instaladora da Rede
Europeia de Regiões Corticeiras (RERC), passou a contar
com a Câmara Municipal de
Coruche.
Neste encontro, participou
Díonisio Mendes, Presidente
da CMC, tendo sido aprovados
os estatutos para a futura rede
internacional, que englobará
entidades dos principais países
produtores de cortiça, Portugal, Espanha, França e Itália.

Esta entidade visa ainda a
cooperação com países do Magreb, como Marrocos, Argélia
e Tunísia.
Os novos corpos sociais
deverão tomar posse em 2007,
para um mandato de 3 anos.
As associações de produtores, ambientalistas, sindicatos e associações profissionais, universidades e instituições ligadas ao sector corticeiro, poderão vir a integrar a
RERC.

CMC quer revitalizar
Centro Histórico
A CMC encomendou um
estudo à URBE, uma ONG
para a defesa do património
urbano, com o intuito de perceber como tornar o centro histórico da vila de Coruche mais
atractivo a habitantes, ao
comércio e ao turismo.
A reabilitação dos edifícios,
novos planos de iluminação,
regular as fachadas comerciais
e publicidade, a padronização
da sinaléctica e informação
pública, são algumas das reco-

mendações da URBE. Esta
defende ainda que a criação de
corredores pedonais, bolsas de
estacionamento de fácil acesso, eliminação do estacionamento ilegal, promovendo o
estacionamento para residentes
e comércio, apoiando a sua
modernização.
A URBE, recomenda o estímulo do comércio nas zonas
antigas em horários diferenciados para atrair pessoas.

Lamarosa com água
de fonte inquinada
A água da “Fonte da Horta
da Professora”, localizada perto do edifício da Junta de Freguesia de São José da Lamarosa, encontra-se imprópria
para consumo humano, conforme análise feita a pedido da

Câmara Municipal de Coruche.
Assim, a autarquia recomenda a todos os munícipes,
que para consumo humano,
utilizem apenas água da rede
pública.
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– Contratos-programa –

Governo assina com
concelhos de Santarém
O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, e o Secretário de Estado
Adjunto e da Administração
Local, Eduardo Cabrita, presidiram no passado dia 25 de
Outubro, à assinatura dos contratos-programa de Cooperação Técnica e Financeira a
decorrer no distrito de Santarém.
– Assinatura do contratoprograma relativo ao projecto
Circular Rodoviária Sul de

Alpiarça – Estrada de ligação
do Parque de Campismo à EM
1370.
– Assinatura do contratoprograma relativo ao projecto
Reparação e Conservação do
Quartel de Bombeiros Municipais do Concelho do Sardoal
– Assinatura do contratoprograma relativo ao projecto
de Recuperação da Zona Antiga e Alindamento das Zonas
de Entrada.

Dia da consulta
jurídica gratuita
A Ordem dos advogados,
através da sua delegação de
Santarém, realizou no passado
dia 13 de Outubro, uma campanha de advocacia preventiva, através de consultas jurídicas gratuitas, que se realizaram

em cinco concelhos do distrito
de Santarém.
A saber Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Santarém, e em
Coruche, na sala dos advogados do Tribunal Judicial de Coruche.

30 mil euros para a
União Figueirense
A Câmara Municipal de
Coruche decidiu atribuir
29.566,00 euros à Juventude
União Figueirense, em forma
de subsídio anual. A atribuição
desta verba justifica-se pelo

facto de o Figueirense ter quatro equipas a praticar desporto
federado, nomeadamente nas
categorias de Escolas, Infantis,
Inatel e Seniores da I Divisão
Distrital.

Compasso d'Arte
• Molduras por medida
• Materiais de belas artes e artes
decorativas.
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P ENS AMENT OS

Senta-te aí
Um dia o poeta, virou-se
para Lídia, a sua amada em
quem ele nunca tocara, e disselhe para se sentar a seu lado a
ver o riacho. O poeta, diz-se,
queria ficar para sempre a
olhar aquelas águas pouco profundas. Dizia que estava farto
de sofrer.
Eram as paixões, o trabalho, a própria existência, toda
ela sem sentido. Decidiu por
isto, limitar-se a sentir com os
olhos aquele riacho. Como se
tudo o que ele quisesse ser, ali
estivesse representado naquele
correr desenfreado, que nem os
muros dos homens detêm.
Chamavam-lhe palavras
feias como “estoicista”, “epicurista”, enfim nomes que outros poetas usavam para descrever o estado lastimoso das
suas vidas. E ele, impávido e
sereno, olhava o riacho. Lídia
deu-lhe a mão. Ele não aceitou.
Nunca mais falaram. Nunca
mais sofreram. Nunca mais
foram felizes. O riacho esse,
continuou sempre a correr.
Olho, hoje, para o meu ria-

cho, tem pedras, ervas, máquinas, mais parece uma poça
de água suja. Mas ao contrário
do poeta não fico ali toda a
vida, até porque não seria
capaz de resistir tanto tempo a
Lídia. Vou olhando. E sei que a
cada olhar o horizonte compõe-se. Mesmo que não se
componha, ou que se componha aos poucos. Menos pedras,
menos ervas.
Quantos de vocês vão
olhando, na esperança que o
nosso riacho volte aos seus
tempos límpidos? Todos, porque é parte do nosso património.
Ali lavou-se roupa, pesca-se, toma-se banho, regam-se
os campos, passeia-se com ou
sem cão, Até nas nossas
histórias aos amigos de longe
diz-se, como eu o fiz, “na
minha terra há um rio, é lindo,
hão-de ver”, eles respondem
com ar de espanto “a sério?”, e
eu sorrio em pânico e penso,
“espero que quando lá forem
ele já esteja (pronto)”.
São os votos de todos, eu

Luis António Martins *

sei. Mas em tantas memórias,
mesmo que ele fosse o mais
sujo do mundo, ia continuar
tão limpo, que nem a própria
realidade seria capaz de o
tornar num rio feio.
Um dia, se nos cansarmos,
façamos como o poeta, levamos as nossas Lídias, e ficamos ali a olhar para a vida que
escorre, mas não em silêncio,
pelo contrário, a gritar tão alto
que alguém há-de apressar o
processo de limpeza. Limpeza
da alma, digo. Que belo rio!
Ps: O poeta era um tal de
Fernando Pessoa, em carne e
osso, e Ricardo Reis no papel.
Tal como o Rio que foi, e o Rio
que é. São o mesmo, mas
diferentes. Vale-nos que o Rio
será, pelo menos é o que todos
nós esperamos.
Os rios passam, mas os
homens não ficam, respeitemo-lo nem que seja por ele ter
idade para ser nosso penta-avô.
____
* Estudante de Filosofia

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

Vendas de Automóveis
Novos e Usados

Dão-se aulas de
• Pintura a óleo
• Aguarela
• Desenho
• Artes decorativas

Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410

Tel. 243 675 097

Rua da Escola – Foros de Vale Mansos

Rua da Misericórdia nº 33 • 2100-134 Coruche

2100-037 Coruche
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o seu banco em Coruche
telefs. 243 617 502 - 243 617 544 - 243 617 592 • fax 243 617 196

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MÃNSOS
2100-037 CORUCHE

XVII Exposição Monográfica
do Cão da Serra de Aires
– Coruche acolhe a Festa do dia do Cão da Serra de Aires

Telef.: 243 619 451
Tm.: 933 89 32 74

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

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

Se há dias para se comemorar tudo e mais alguma
coisa, também o nosso Serra
de Aires tem o seu dia. Assim
sempre, no inicio de Outubro,
a Festa Acontece.
De facto a festa aconteceu
no dia 1 de Outubro, mais
uma vez, na hospitaleira Vila
de Coruche, que diga-se, pelo
apoio e carinho que nos tem

presenteado “arrisca-se” a ser
nomeada a Capital do Serra
de Aires.
O dia dedicado à raça,
começou pelas 10 horas com
a Assembleia Geral no magnífico auditório do Museu
Municipal. Presidida pelo Sr.
Eng.º Carlos Costa, imprimindo como sempre rigor e
disciplina, como convém

nestes assuntos mais burocráticos, não podia ter decorrido da melhor forma, provando a força, o respeito e o
dinamismo sempre crescente
deste Clube.
Mas o momento alto estava para chegar. De facto pelas
15 horas, já no pátio das
instalações do Museu Municipal de Coruche se fazia sen-
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Coruche, Capital Mundial da Cortiça
– A Câmara Municipal de Coruche promoveu
o 1.º Encontro do Sector Corticeiro

Foi no passado dia 28 de
Outubro, que o Museu Municipal de Coruche, recebeu no
seu auditório o 1º Encontro do
Sector Corticeiro. O painel de
oradores foi de grande qualidade, contado com os investigadores do Instituto Superior
de Agronomia, Prof.ª Doutora
Helena Pereira e Prof. Doutor
João Santos Pereira, o Presidente da Associação de Produtores Florestais de Coruche,
Eng.º João Teles Branco e o
presidente da APCOR, Dr.
António Amorim.
Neste encontro, o destaque
vai também para a apresentação do novo projecto do Mu-

tir o ambiente de festa. Os
cães estavam a chegar, os
pentes e escovas nas mãos
dos donos, e, mais ou menos
escovadela, estavam preparados para a apreciação do juiz,
Dr. José Cabral.

nicípio Coruchense – o Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Um projecto que pretende, entre muitos outros objectivos, defender e incentivar a
cultura do sobreiro; apoiar projectos de investigação destinados a aprofundar o conhecimento dos problemas bem como das virtudes dos sobreiros e
ao desenvolvimento e melhoramento das utilizações industriais da cortiça; defender e
proteger as manchas florestais
suberícolas; criação de um laboratório para apoio aos estudos
científicos sobre o sobreiro e a
cortiça; a promoção de eventos
relacionados com a fileira da
cortiça. Paralelamente ao observatório do sobreiro e da cortiça,
a autarquia de Coruche pretende, ainda, criar um centro
educativo ambiental e um parque temático, onde as actividades a desenvolver giram em
torno do sobreiro e da cortiça.
Para o Presidente do Município, Dionísio Simão Mendes,

“a região possui vantagens
competitivas que se baseiam
em factores de produção e de
proximidade. Esta característica intrínseca proporciona-nos
algumas vantagens concorrenciais face a outras regiões, não
apenas no plano das trocas
comerciais mas, também, no
plano da atracção e da retenção dos factores de produção
que constituem a sua base económica”.
Por razões de natureza histórica e cultural, mas também
por referência às questões económicas, sociais e ambientais
que marcam a realidade dos
nossos dias, a Câmara Municipal de Coruche está profundamente empenhada na defesa
e dinamização do sector corticeiro.
A sua importância no contexto local da área deste município é sobejamente reconhecida, no entanto, pela dinâmica
económica e social que representa no âmbito nacional e pela

O Sr. Presidente da Câmara de Coruche, Dr. Dionísio Mendes, não deixou de ir
in-loco verificar se tudo estava a decorrer conforme o pretendido. Entre criadores e proprietários discutia-se quem é

que ia passar este ou aquele
exemplar, provando mais
uma vez, que o ambiente de
convívio são e aberto é
apanágio deste clube. Pelas
16 horas os comissários,
Eng.º Carlos Costa e Sr.ª D.ª
Paula Carlota, fazem entrar o
primeiro exemplar da Classe
Júnior Macho, com o Atlas
de Paio Pires no que obtém o
1º Lugar.
O olhar atento quer da
delegada do CPCSA, Dr.ª Ana
Baptista, ou mesmo do Dr.
Rui Martins por parte do CPC,
garantiam tranquilidade aos
expositores no cumprimento
dos regulamentos.
Era a vez da classe Aberta
– Machos, situação mais difícil para o juiz, dada a qualidade dos exemplares. Depois
de uma análise criteriosa
ficaram em 1º CAC - QC
Nobre do Casal da Vinha,
em 2º Alex D’Aires da Serra
e em 3º Guloso do Vale do
Sorraia.
Ainda nos machos mas na
Classe de Campeões mereceram destaque em 1º CCC
Dom da Casa Costa, em 2º
Moscatel da Quinta D’Abroeira e o Uno da Quinta
D’Abroeira em 3º.
Obviamente que não
podemos deixar de destacar a
qualidade dos prémios, quer
os oferecidos pelo CPCSA

sua relevância a nível internacional, é nosso entendimento
que este sector de actividade
merece uma atenção cuidada e
que é preciso intervir numa
perspectiva de grande envolvência de empresas e entidades
e de grande abrangência na
forma e nas áreas de acção.
Nesta linha de orientação, esta
autarquia entende ser plenamente justificável a concretização efectiva de um objectivo
estratégico: a criação em Coruche de um “Observatório do
Sobreiro e da Cortiça”.
De registar que o Concelho
de Coruche possui cerca de
50.900 hectares de montado de
sobro e a produção média anual
de cortiça é aproximadamente
8.400 toneladas. Na área da
transformação, existem actualmente três grandes indústrias
que no conjunto produzem
cerca de dois milhões de rolhas
por dia. “Os postos de trabalho que estas indústrias criaram são um bem precioso para

como dos nossos patrocinadores com as rações Yamura.
Decorrendo a bom ritmo,
isto é sem dar “tréguas” a
quem tinha que passar mais
do que um cão, mas sempre
dentro do previsto é a vez das
fêmeas se mostrarem em
ringue e na Classe Júnior a
Biva da Quinta D’Abroeira
em 1º a Tuna do Casal da
Vinha no 2º lugar e a Nozette
do Casal da Vinha em 3º.
A chamada para a Classe
Aberta fez-se ouvir e nenhum
exemplar inscrito faltou. Volta após volta (e foram muitas), vem o veredicto final
com a A do Tó da Quinta
D’Abroeira em 1º CAC-QC,
Bia do Vale da Vilariça em 2º

a estrutura económica e social
do Concelho. A fileira da cortiça proporciona ao Concelho
de Coruche uma Identidade
Territorial bastante forte e importante”, afirma o Presidente
da Câmara
Dionísio Mendes lembra
ainda a mudança de cenários
dos últimos anos “os investimentos recentes desvanecem a
contradição que existia no Concelho de Coruche. Era um dos
Concelhos do País com a maior
área de produção de cortiça e
onde não existia uma única fábrica para a sua transformação.
Nos últimos dez anos construíram-se três fábricas de cortiça e estão a surgir outras iniciativas que vão transformar o
Concelho de Coruche num
grande centro produtor de rolhas de cortiça. Nos últimos
quatro anos foram criados mais
de 150 novos postos de trabalho
no sector…”
____
GI-CMC

lugar e a Hortaliça do Vale
do Sorraia em 3º lugar.
Já quase na recta final faltava a Classe Campeões – Fêmeas com uma grande senhora de seu nome Senhora da
Quinta D’Abroeira em 1º
CCC, a Nora do Casal da
Vinha no 2º, a Piva das
Quinta D’Abroeira em 3º.
Tratando-se de uma festa,
já se falava no que iria ser o
repasto no respectivo jantar
convívio, mas tínhamos pela
frente o melhor par, o Alex
D’Aires da Serra e a Aninhas D’Aires da Serra, o
Melhor Criador com o 1º lugar para o Canil Quinta
D’Abroeira e o 2º para o
Canil Aires da Serra.
No decorrer desta Monográfica, o juiz nunca descurou o lado pedagógico, quer
justificando a sua classificação como chamando atenção
de um ou outro pormenor,
assim acontecendo na atribuição do Prémio da Raça – BIS
– 1º Senhora da Quinta
D’Abroeira e em 2º Dom da
Casa da Costa.
Para 2007 voltaremos,
com mais iniciativas contando sempre, não só com o
apoio do Município como do
nosso Secretário Geral Carlos
Pereira.
___
António Baptista
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ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Apresentado maior projecto de investimento
O “Parques de Negócios do Vale do Tejo” foi apresentado publicamente no dia 17 de Outubro,
numa iniciativa de âmbito nacional, no Hotel Tivoli, em Lisboa.

Nesta sessão, estiveram presentes os Presidentes do Grupo Lena e do Grupo Imocom,
que juntamente com a Nersant, formam o
núcleo duro da estrutura accionista que suporta o referido investimento; bem como os
Presidentes das Câmaras Municipais onde se
situam as cinco áreas de localização empresarial em constituição: Rio Maior, Torres
Novas, Santarém, Cartaxo e Ourém.
Os Parques de Negócios são espaços para
instalações de empresas que oferecem condições qualificadas e de excelente qualidade
para o desenvolvimento de actividades empresariais de natureza industrial, logística, comercial e de serviços. Para além da instalação de
empresas dos referidos sectores, os Parques de
Negócios favorecem ainda a localização de
centros de incubação de empresas, escolas
profissionais e/ou tecnológicas, centros
empresariais (com salas de formação, salas de
reuniões, auditório, etc.) e ainda estruturas
complementares de acolhimento, como sejam
postos de abastecimento, restauração, agências bancárias, creches e unidades hoteleiras.
O investimento Parques de Negócios do
Vale do Tejo prevê, assim, a infra-estruturação,
construção e gestão de cinco Áreas de
Localização Empresarial (ALE's), nos concelhos já referidos: Rio Maior, Torres Novas,
Santarém, Ourém/Fátima e Cartaxo/Santarém,
o que deverá alavancar um investimento na
ordem dos 556 milhões de euros (85,6 milhões das Sociedades Gestoras e 470,4 milhões das empresas a instalar) e criar cerca de
7 mil postos de trabalho.
Neste momento, o projecto conta já com as
cinco sociedades gestoras constituídas e um
investimento efectuado na ordem dos 12 milhões e 300 mil euros, na aquisição de terrenos
e em projectos e estudos diversos.
Aos três accionistas maioritários – Nersant,
Grupo Lena e Grupo IMOCOM – juntam-se
32 accionistas minoritários, na sua quase
totalidade empresas da região de Santarém.
____
Ana Leão – Nersant

PARQUES DE NEGÓCIOS DO VALE DO TEJO

CARACTERISTICAS

ACCIONISTAS

Projecto imobiliário, no qual
se articula no mesmo espaço:

Construtora do Lena sgps, S.A
Imocom – Parque de Negócios, S.A
Lena Engenaria e Construções, S.A
Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém
Município de Rio Maior
Eco Edifica – ambiente, infraestruras e construções,S.A
Construções Aquino & Rodrigues, S.A
Urbitorres – empreendimentos imobiliários,Lda
Município de Ourém
Município de Torres Novas
Iccl – ibérica construção civil, Lda
Municipio do Cartaxo
Ribatel – equipamentos de telecomunicações, Lda
Soproi – sgps, Lda
Manuel Nogueira Pinheiro
Município de Santarém
Lourogest – sociedade de gestão imobiliária, Lda
Agroribatejo, Lda
Rosas, Lda
Intertelha – industria de coberturas autoportantes, Lda
Ribapar – sociedade gestora participações sociais, S.A
Rações Progado, SA
João Lopes da Silva
J.s.gouveia – metalomecânica Lda
Abel Pinto Marques
Euromolding – madeiras Lda
J. Justino das Neves, S.A
Ramiro Neves Vieira
Vigobloco – pré-fabricados, S. A
Bindopor, Lda
Noc – construções, Lda
João Sequeira Fróis Figueiredo
M.c.s. – medicina, consultoria e serviços, Lda
Ana Cristina Lobato Pinto Fróis Figueiredo e Silva
António dos Santos Almeida
A.c.r.m
Printmor – impressores Lda
Paulo José da Piedade Aguiar

•
•
•
•
•
•

Empresas
Centro de incubação de empresas
Escolas profissionais e/ou tecnológicas;
Serviços ás empresas
Escritórios
Centro empresarial: salas de formação;
salas de reuniões; auditório

Estruturas complementares de
acolhimento dotadas de:
•
•
•
•
•

Posto de abastecimento
Restauração
Agências bancárias
Creches
Hotel/Residencial

As Sociedades Gestoras têm por
objecto a gestão e exploração dos
Parques de Negócios do Vale do
Tejo, visando:
• Efectuar a instalação dos Parques;
• Assegurar a construção e o funcionamento regular das infra-estruturas, dos
serviços e das instalações comuns;
• Garantir a prestação dos serviços
comuns às empresas instaladas;
• Desempenhar competências de licenciamento na instalação de empresas;
• Fiscalizar a instalação e a actividade
exercida pelas empresas instaladas;
• Assegurar a gestão das concessões;
• Venda e/ou aluguer de lotes e pavilhões.
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DE NEGÓCIOS
DO VALE DO TEJO

PARQUES
Em parceria com cinco autarquias da região de Lisboa e Vale do Tejo
Grupo Lena, Grupo Imocom e Nersant investem mais de 500 milhões de
euros em Áreas de Localização Empresarial.
O investimento total será superior a 556 milhões de euros, sendo 86 milhões o
investimento de construção e infraestruturação dos parques e 470 milhões o investimento previsional dos pavilhões a construir pelas sociedades gestoras e pelas
empresas a instalar. Os postos de trabalho a criar são 6.994.
O arranque deste investimento tem estado condicionado por pequenas alterações
de PDM (cérceas; índices de construção; desafectação de parcelas pouco significativas de RAN e REN).

RIO MAIOR

Área do Parque de Negócios
Área para Venda
Área de Construção

650.000 m2
422.404 m2
253.442 m2

CARTAXO

FÁTIMA

Área do Parque de Negócios
Área para Venda
Área de Construção

852.779 m2
519.461 m2
311.677 m2

Área do Parque de Negócios
Área para Venda
Área de Construção

245.509 m2
152.175 m2
91.305 m2

650.000 m2
422.404 m2
253.442 m2

SANTARÉM

TORRES NOVAS
Área do Parque de Negócios
Área para Venda
Área de Construção

Área do Parque de Negócios
Área para Venda
Área de Construção

345.319 m2
172.418 m2
103.487 m2
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TORRES NOVAS

De 29 de Setembro a 8
de Outubro, Torres Novas
recebeu mais uma edição
da Fersant – Feira Empresarial da Região de
Santarém. O certame, que
completou, assim, o seu
17.º aniversário, fechou
com balanço positivo,
confirmado pelos próprios expositores, que
reafirmam de forma unânime tratar-se de um
evento de incontornável
importância na região e
que, quando bem aproveitado pelas empresas,
pode apoiá-las na promoção da sua imagem e
sobretudo na angariação
de novos clientes.
Com três anos apenas,
a Tecnoconforto decidiu,
este ano, estrear-se na
Fersant. No último dia do
certame, Luís Silva, responsável pela empresa
com actividade no sector
da comercialização de sistemas de climatização e
sede em Torres Novas,
assegura que valeu a
pena. “A Tecnoconforto
esteve na Fersant com a
perspectiva de angariar
um maior número de

gonizada por dois simpáticos palhaços.
Com apenas seis meses de existência, a empresa “Now what?”, de
Abrantes, saiu igualmente
satisfeita da XVII Fersant.
“Foi uma excelente oportunidade para estabelecer
contactos que espero que
sejam frutuosos no futuro.
Tive contactos realmente
muito interessantes. Sobretudo para uma empresa com seis meses de vida
foi fundamental a possibilidade de contactar e
interagir com o público”,
afirma António Alves Vieira, responsável pela empresa de consultoria. Apesar da “Now What?” ser
mais uma das empresas
estreantes na edição de
2006, António Alves Vieira conhece bem o certame, dos tempos em que
foi director de fábrica da
Victor Guedes, produtora
dos azeites “Gallo”, que
na sua opinião continua a
ser de toda a pertinência.
“A Fersant continua a
fazer sentido, não tenho
dúvidas nenhumas. O espaço está bem tratado, o
serviço é bom, o certame
tem já uma longa tradição e é conhecido e a
Nersant é uma entidade
conhecida e respeitada
em todo o território do Ribatejo. Penso que as empresas ganham em apostar neste evento”.
Ana Leão – Nersant

ALMEIRIM

Ordem dos Engenheiros
ganha Grande Prémio de Karting
Foi chegar e vencer.
A equipa da Ordem
dos Engenheiros, em estreia absoluta no Grande
Prémio Empresarial de
Karting, promovido pela
Nersant, no passado dia 23
de Setembro, teve o melhor desempenho ao correr
379 voltas em seis horas
de prova.
O segundo lugar do
pódio do Kartódromo da
Quinta da Conceição, em
Almeirim, foi ocupado

pela Construtora Abrantina, habitualmente a grande vencedora desta iniciativa que conta já com oito
edições realizadas.
A Construtora terminou a prova com 375 voltas cumpridas, menos 4
que a equipa vencedora. A
Pegop, com 371 voltas,
conquistou o terceiro lugar.
Também participaram
no Grande Prémio Empresarial de Karting Ner-

de 2006

CARTAXO

Expositores confirmam
importância da FERSANT
clientes. Nesse
sentido, traçámos um objectivo antes da
feira que nos
permite concluir, hoje, que
valeu a pena
estar presentes. Ultrapassámos largamente o número definido,
pelo que saímos com vontade de regressar”. O
bom desempenho deve-se
em grande parte, na
opinião do jovem empresário, ao empenho que
dedicaram na preparação
do certame. “Tivemos a
preocupação de preparar
a nossa vinda, trazendo
promoções interessantes,
o que despertou a atenção
do público”, refere.
Uma opinião partilhada por Jorge Rosa, da empresa Simerep com actividade na comercialização
de sistemas informáticos e
mobiliário de escritório.
“Já é o terceiro ano em
que participamos na Fersant e temos vindo a apostar cada vez mais na forma como estamos presentes. Como consequência, este ano, tivemos maior quantidade e qualidade nos contactos realizados”, esclarece, acrescentando que a Simerep
não só ampliou a sua área
de exposição, como também optou por criar ambientes atractivos e trazer
alguma animação prota-

• Outubro

sant as seguintes empresas/entidades: Casa do Pessoal da Sub-região de
Saúde de Santarém; NJ;
Fumassa; Ribatel; Grestejo; Escola Profissional
de Salvaterra de Magos;
Evicar; Escala Virtual;
Construções Aquino &
Rodrigues; Mendes Gonçalves & Filhos; e Escola
Profissional do Vale do
Tejo.

ExpoCartaxo 2006
De 27 de Outubro a 2 de Novembro, decorreu a ExpoCartaxo
2006, bem como da Feira dos
Santos, no Pavilhão Municipal de
Exposições do Cartaxo.
A ExpoCartaxo, sendo uma
Feira Empresarial, constitui uma
importante mostra da actividade

empresarial da região, bem como o
espaço ideal para realização de
vários seminários e debates.
A Feira dos Santos, por sua vez,
é um certame centenário com
grande tradição na região, tendo
como ponto alto o dia 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

Agência / Residência
Largo João Felício, n.º 27 e 27-A
(Frente ao Jardim)
Armazém em:
Biscaínho (Junto ao café Girassol)
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 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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Cheias no Distrito
de Santarém

Sociedade Parque Almourol
dinamiza primeiras actividades

Registaram-se cheias no Distrito de Santarém, no passados dias
25 e 26 de Outubro, resultado da pluviosidade e dos elevados caudais do rio Tejo e sus afluentes Ocreza, Nabão e Alviela, chegando
a verificar-se o corte de algumas estradas como a EN 365, na ponte
do Reguengo do Alviela.

Igreja da Graça
– CGD promove Concerto
A Caixa Geral de Depósitos
(CGD) promoveu um Concerto
de música clássica e popular no
passado dia 21 de Outubro,
pelas 21h30, na Igreja da Graça,
em Santarém. O concerto teve
entrada livre e contou com a
Orquestra Clássica do Centro
(OCC), dirigida por Virgílio
Caseiro, e Rão Kyao, que interpretam música desde Mendelsshon a José Afonso e Carlos
Paredes.
Este Projecto materializa um
objectivo de apoio à Música,
marcado também pela descentralização, apoiando, além da
OCC, outras quatro formações
de vários pontos do País:
Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra do Norte, Orquestra do Algarve e “Os Violinhos”. A OCC foi fundada em
1989, como associação sem fins
lucrativos. Após um longo interregno, o projecto foi relançado
em Outubro de 2001, com uma
orquestra composta por 25 elementos. É seu maestro titular
desde a fundação o Dr. Virgílio
Caseiro. Os anos de 2002 e
2003 foram de consolidação,
aumentando o número de ele-

mentos para os actuais 32 e
criando a Orquestra Para-Sinfónica Juvenil de Coimbra; em
2003, foram realizados mais de
60 concertos por todo o País,
entre os quais se incluíram os
concertos em conjunto com a
Câmara Municipal de Coimbra
e “Coimbra Capital da Cultura”,
levando a música aos principais
monumentos arquitectónicos da
cidade e concelho de Coimbra.
Em 2004, a OCC organizou o
festival “Cantar Coimbra”, concretizando um eixo da sua
actuação, nomeadamente o da
divulgação e promoção da canção coimbrã, assim como a defesa de todo um rico património
musical e cultural, caracterizador da identidade regional da
Zona Centro.

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

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

A Sociedade Parque Almourol está a levar a cabo um plano
de actividades que visam dar a
conhecer as potencialidades e as
mais-valias geradas pelo projecto que, com o mesmo nome, se
propôs a revitalizar as margens
ribeirinhas do Tejo, na extensão
que vai de Constância a Vila
Nova da Barquinha, incluindo
também a margem sul do rio,
inscrita no concelho da Chamusca.
Foi nesse âmbito que decorreu, no passado dia 30 de
Setembro, uma actividade de
orientação em canoa, num per-

curso de cerca de 8km, que permitiu aos participantes conhecer
algumas das principais obras e
intervenções no âmbito do projecto Parque Almourol.
Com partida do Centro Náutico de Constância, a actividade
teve início com uma apresentação geral do projecto, seguida,
já na rampa de acesso ao rio, do
briefing de segurança e entregas
de uma t-shirt e reforço alimentar.
A primeira paragem teve
lugar na Praia do Ribatejo, junto
ao local onde irá ser construído
o Museu do Tejo. A ilha do
Castelo de Almourol foi escolhida para o segundo momento
de pausa, um dos principais
marcos arquitectónicos e culturais desta área geográfica e em
torno do qual gira todo o Projecto Parque Almourol. Houve
ainda tempo para um terceiro
desembarque no cais do Arri-

piado, onde, de forma interactiva, os representantes da Sociedade Parque Almourol foram
explicando as diversas obras de
reabilitação que decorreram
naquele local.
A descida de canoa finalizou
no Parque Ribeirinho de Vila
Nova da Barquinha, continuando ainda no Centro Náutico da
vila, onde uma última surpresa
esperava os participantes. Com
o apoio da Câmara Municipal
todos puderam experimentar as
divertidas segway, um dispositivo de duas rodas auto equilibrável de propulsão eléctrica e
destinado a ser utilizado em
áreas pedestres. Ainda houve
tempo para um passeio pelo
Parque Ribeirinho de Vila Nova
da Barquinha, no preciso momento em que decorria uma exibição de saltos de pára-quedas.
site: www.parquealmourol.com

SANTARÉM

Governador Civil inaugura
novo espaço do CSIS

O Governador Civil de Santarém e o Bispo de Santarém
inauguraram ontem a Unidade
Padre Manuel Francisco Borges
do Centro Social Interparoquial de Santarém (CSIS).

O novo espaço, adjacente à
creche e ao jardim infantil,
servirá para a acomodar a valência do Centro de Actividades de
Tempos Livres e dos serviços
administrativos.

Paulo Fonseca e D. Manuel
Pelino Domingues descerraram
a placa que simboliza a abertura
das novas infra-estruturas do
CSIS, que, para além de terem
sido baptizadas com o nome do
seu director, Padre Manuel
Francisco Borges, representaram uma celebração dos 50 anos
de sacerdócio deste pároco.
Acompanhados pela Directora
do Centro Distrital de Segurança Social, o Governador Civil e o Bispo, que se encarregou
da bênção do espaço, visitaram
as novas instalações e assistiram
a uma actuação das crianças que
frequentam o Centro.

INOVEmpresa apoia inserção
de jovens qualificados
– Primeira turma termina formação de especialização
e avança para estágio nas empresas

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

Depois de cerca de três meses de formação de especialização em Gestão Comercial, os
doze formandos da primeira
turma constituída no âmbito do
INOVEmpresa partiram para o
período de estágio nas empresas.
Com formação de base em

áreas muito diversas e provenientes de diferentes concelhos do
distrito de Santarém, cada um
dos doze jovens será agora integrado numa das seguintes empresas da região, desempenhando funções comerciais: Bindopor; Expal; Gomacamps; Higi-

alcanede; IPX; Jerolin; Madeivilar; Marouço; Naxol; Qualismemo; Serras e Ambrósio; e
THT. Durante o período de estágio, que tem a duração de 9 meses, estas empresas apenas terão
que comparticipar 25% da bolsa
atribuída aos jovens formandos.
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Etiqueta de qualidade certifica lojas de mobiliário

A APCM – Associação
Portuguesa de Comércio de
Mobiliário entregou no passado dia 22 de Outubro, as
primeiras etiquetas de qualidade no âmbito de um projecto
que tem como objectivo certificar as lojas de mobiliário de
acordo com vários parâmetros
que têm de ser cumpridos por
estas.
A Centrum House Center,
de Santarém, está entre as
primeiras dez lojas de mobiliário e decoração a obter a etiqueta de qualidade. O projecto,
cujo objectivo é certificar lojas
deste ramo de actividade, foi
divulgado publicamente em
Lisboa, na feira Intercasa, onde
decorreu a cerimónia de entrega das etiquetas às primeiras
lojas certificadas. Aquela
empresa é a única do distrito
de Santarém detentora desta
etiqueta de qualidade.
“Esta iniciativa pretende
assegurar ao consumidor final
de que os produtos e serviços
fornecidos pelas lojas certificadas são de reconhecida
qualidade. Qualidade que se
pode ver nos pequenos detalhes, por exemplo na existência

de um decorador ao serviço da
loja ou de um serviço de entregas ao domicílio devidamente
identificado”, refere Isabel
Costa Pereira, da APCM.
“Sempre que o consumidor
sentir, de alguma maneira, que
a loja não presta um serviço
que possa ser apelidado de
qualidade, tem à sua disposição o número 707 200 834
para o qual deve ligar e apresentar a sua reclamação”,
salienta a economista.
Posteriormente, a própria
APCM notificará a loja no sentido de haver uma melhoria
contínua, assumindo um papel
preponderante de mediação
entre o cliente final e as lojas
suas associadas.
Para iniciar o processo,
qualquer loja de comércio de
mobiliário terá de contactar a
APCM solicitando a atribuição
da etiqueta mediante a apresentação de documentos comprovativos dos parâmetros que
todas as lojas têm de cumprir.
“Alguns desses parâmetros
estão relacionados com a postura da loja em relação aos
seus fornecedores e às
Finanças e a etiqueta só é

atribuída a quem tenha a sua
situação regularizada. Por
outro lado, exige-se que os
estabelecimentos comerciais
tenham mais de três anos de
existência e que, de certa
forma, já busquem a excelência no serviço. Esta será uma
forma de distinguir os lojistas
que trabalham para o cliente
daqueles que trabalham para
si próprio”, refere Isabel Costa
Pereira.
Para a loja que possua a etiqueta de qualidade – a afixar
em locais visíveis da loja e em
todos os seus documentos oficiais e promocionais – as vantagens são inúmeras, desde
logo o factor diferenciador em
relação a empresas concorrentes que não disponham da
mesma qualidade de serviço.
Para o consumidor final é também importante saber que está
a fazer compras numa loja credenciada e certificada por uma

MEXA-SE – ACTIVE A SUA VIDA

entidade idónea e independente, numa época em que “a
qualidade está na ordem do
dia, sobrepondo-se mesmo, em
alguns casos, ao factor preço”.
A atribuição da etiqueta é
feita pelo prazo de um ano,
após o qual poderá ser renovada ou retirada em função da
análise que for feita ao abrigo
dos critérios de avaliação. A
certificação é gratuita, mas
reservada aos associados. O
número de lojas de comércio a
retalho de móveis, artigos de
iluminação e outros artigos
para o lar registou uma diminuição acentuada entre 2000
e 2002, quando passou de 15
mil estabelecimentos para os
11 mil, revelam os dados do
Instituto Nacional de Estatística. Em 2003 e 2004, o número de lojas estabilizou nas
12 mil superfícies.
Em termos de emprego,
verificou-se a mesma tendên-

cia: em 2000, este sector empregava 33.419 pessoas, número reduzido para 28.178 em
2002. Em 2003 e 2004 estabilizou nos 30.500 funcionários.

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

As primeiras dez lojas
a receberem a etiqueta
de qualidade:
Acrópole Móveis (Valença)
Casa d’ Avó (Caminha)
Centrum House Center
(Santarém)
José Luís Interiores
(Vila Nova de Gaia)
Lancel (Setúbal)
Móveis Batista
(Torres Vedras)
Movicrom (Algés)
Movipreço (Setúbal)
O Móvel de Condeixa
(Condeixa-a-Nova)
Teresa João Interiores
(Alcobaça)

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

Instituto do Desporto promove
actividade física e desportiva

Integrado no Programa Nacional de Promoção da Actividade Física e Desportiva, vai
a Delegação der Santarém em
parceria com o W Shopping de
Santarém, Câmara Municipal
de Santarém, Fundação Portuguesa de Cardiologia e diversas Associações e Clubes do
Concelho realizar uma forte
acção de promoção das actividades físicas e desportivas.
A acção terá lugar de 27 de

Outubro a 5 de Novembro no
W Shopping em Santarém,
dele constando diversas actividades ligadas à pratica de
actividades físicas e desportivas, como sejam rastreios médicos, demonstrações das diversas modalidades desportivas, desfile de moda desportiva, exposições etc.
Contribuir de forma efectiva para o aumento do número
de pessoas que através da prática de actividades físicas e
desportivas, optam por estilos
de vida mais saudáveis, é o

principal objectivo desta acção. Por outro lado este é também um óptimo espaço para os
diversos Clubes e Associações
promoverem e mostrarem tudo
aquilo que de bom realizam em
prol dos diversos segmentos da
população.
Portanto já sabe, de 27 de
Outubro a 5 de Novembro passe pelo W Shopping em Santarém, veja tudo aquilo pode
fazer para melhorar a sua saúde, e porque não, começar deste já a Activar a Sua Vida –
Mexa-se.

Comida para fora e Frango no Churrasco
Mini-Mercado
de Angélica Coelho Neves Gomes

TEMOS
OS MELHORES PRODUTOS
AOS MELHORES PREÇOS

Tel. 243 619 506

Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

Quatro concelhos do distrito contemplados
com apoios do Estado
O Secretário de Estado
Adjunto e da Administração
Local assinou no passado dia
25 de Outubro, no Governo
Civil de Santarém, dois contratos-programa com as autarquias de Alpiarça e do Sardoal.
Estes acordos de cooperação
técnica e financeira prevêem
um investimento acima dos
670 mil euros e destinam-se à
requalificação ao nível urbanístico.
A Câmara Municipal de
Alpiarça receberá um apoio de
290 mil euros de um total de
580 mil para a concretização
do projecto relativo à circular
rodoviária na zona sul, que fará
a ligação do parque de campismo à Estrada Municipal 1370.
Já o executivo do Sardoal
conta com uma verba de 49,6
mil euros (55 por cento do total
– 90,2 mil euros), que terão
como objectivo proceder à
reparação e conservação do
quartel dos Bombeiros Municipais.
Eduardo Cabrita assinalou a
cerimónia como sinal da forma

como o Governo valoriza as
relações entre o Estado e a
Administração Local. Para o
governante, a importância destes acordos passa pela necessidade de coesão e de solidariedade, contribuindo para a
concretização de “projectos
locais onde estes apoios são
necessários”. As iniciativas
visam a melhoria das condições de vida das populações e
de trabalho dos soldados da
paz, num distrito “com elevado
número de bombeiros municipais”, explicou.
A selecção das candidaturas
foi efectuada sob “critérios
claros e transparentes”, frisou
o Secretário de Estado, renunciando à “atribuição casuística”. Eduardo Cabrita falava da
forma como o anterior Governo fez uso do mecanismo dos
contratos-programa, que “não
podem ser usados para fazer
discriminações entre municípios”, criticando a aprovação
de 84 acordos em 2004 – dos
quais 60 destinaram-se a Câmaras do PSD –, sem que de-

pois houvesse orçamento que
permitisse o seu cumprimento.
Os concelhos de Salvaterra
de Magos e de Rio Maior também receberão apoios desta
natureza, tendo esta última
autarquia formalizado o acordo
igualmente hoje, após a avaliação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Empreendedorismo como
combate à pobreza

O Governador Civil de Santarém defendeu no passado dia
17 de Outubro, uma revolução
de mentalidades quanto à necessidade de espírito empreendedor enquanto factor de
desenvolvimento social e económico. No âmbito do fórum
“Empreendedorismo: Um Caminho para a Inclusão Social”,
iniciativa organizada pelo Governo Civil em parceria com o
Núcleo Distrital de Santarém
da Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, o Centro Distrital
de Segurança Social de Santarém e o Instituto do Emprego e
Formação Profissional, por
ocasião do Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza,

Paulo Fonseca apelou à intervenção de todos no combate à
pobreza.
A competitividade e a qualificação profissional são, para o
Governador Civil, dois dos
aspectos que, em sede do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN), irão contribuir para um cada vez maior
decréscimo dos níveis de pobreza, em geral, e da iliteracia,
em particular. Para tal, é importante uma maior capacidade
empreendedora que saiba não
só desenvolver uma “revolução de mentalidades”, mas
também que signifique um investimento que garanta níveis
elevados de segurança futura,

em termos de resposta ao problema da pobreza.
Assim, segundo argumentou Paulo Fonseca, a aposta na
qualificação deverá ser feita
sob três aspectos: pessoal, com
vista à independência e autosuficiência; empresarial, aumentando a eficácia da resposta; e escolar, capacitando a
comunidade estudantil de uma
“visão mais moderna, mais
consciente” para com aqueles
com escassez de recursos.
Esta nova consciencialização resulta de uma contínua
evolução estrutural, onde a
ideia de estabilidade associada
a um lugar na máquina do
Estado já não persiste, sublinhou o Governador Civil, defendendo a valorização da
actividade de cada cidadão
através do empreendedorismo.
Ou seja, “todos têm de saber
desenvolver a sua actividade
de forma activa”, servindo,
assim, de forma de combate à
pobreza.
____
GI-GCS

e audição do Governo Civil.
Ao nível nacional, o Governo
recebeu um total de 300 candidaturas, das quais foram aprovados 60 contratos.
O Presidente da Câmara
Municipal de Alpiarça classificou o evento como um “exercício de reconhecimento e de memória”, sublinhando o apoio do
Governo às autarquias na qual-

ificação das pessoas. Segundo
Joaquim Rosa do Céu, este
acordo vem “responder ao
desafio da competitividade”.
Para Fernando Moleirinho,
líder do executivo camarário
do Sardoal, este investimento
mostra que “não estamos sozinhos, esta luta é de todos nós”.
____
GI-GCS

Gastronomia Madeirense
marca presença no
Festival de Santarém

O 26º Festival Nacional
de Gastronomia de Santarém dedicou o dia 2 de
Novembro à cozinha tradicional madeirense, expondo os melhores produtos da
região
___
No âmbito do 26.º Festival
Nacional de Gastronomia de
Santarém, foi apresentado no
dia 2 de Novembro, os pratos
tradicionais da região, acompanhados pelas bebidas típicas
da ilha.

“Neste dia, especialmente
dedicado à gastronomia madeirense, convidamos todos os
visitantes do certame a degustarem as nossas tradicionais
iguarias, como o bolo do caco
com manteiga de alho, as
lapas grelhadas e a espetada
em pau de louro, bem como a
saborearem as bebidas de elevada qualidade da Empresa de
Cervejas da Madeira” aguça o
apetite o responsável pelo receituário, Edgar Jardim.
“Ao participarmos neste
festival, ambicionamos fundamentalmente dar a conhecer o
sabor especial dos nossos produtos regionais. O nosso objectivo é que os produtos made in
Madeira fiquem na mente dos
consumidores como produtos
de elevada qualidade”, afirma
Duarte Afonso, responsável
pelo Departamento de Mercados Externos.
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São Tomé e Príncipe – O Equador Português

Pelo facto de me ter deslocado a São Tomé e Príncipe, em
viagem de lua de mel, fui confrontado com um avassalador
conjunto de emoções e sensações, que marcaram a minha
pessoa e que sinto ter de partilhar com os leitores do Jornal de
Coruche.
São Tomé e Príncipe, é um
antigo território ultramarino
português, descoberto em 1470
pelos navegadores portugueses
João de Santarém e Pedro Escobar. De pequenas dimensões,
é constituído por duas ilhas (São
Tomé e Príncipe) e um ilhéu
(das rolas, antigo Gago Coutinho), onde passa a linha do
equador e onde se encontra uma

obra que representa o mundo
com um marco assinalando S.º
Tomé com a esfera armilar portuguesa e a linha marcada no
chão, permitindo colocar um pé
no Norte de globo e o outro no
sul.
São Tomé e Príncipe, está
actualmente constituído como
país, totalmente dependente de
ajuda externa e cooperação.
Este território foi desenvolvido pelo estado português,
onde em 1822 se introduziu o
Cacau, pela mão do Coronel
José Ferreira Gomes e do Marechal João Baptista Silva Lagos,
barão de Aguaizé. Tornou-se
então a única riqueza do território.

São Tomé, é terra de gente
simples, simpática e alegre. Profundamente pobre, as suas populações não passam fome porque a natureza é generosa, e dela
se colhe a fruta-pão, a banana, a
manga e oananás, o peixe variado e saboroso.

estado português têm responsabilidades, visto que podiam
providenciar um espaço que o
museu pudesse usar, porque é
um espólio vastíssimo de arte
sacra, telas, esculturas, faiança,
mobiliário de estilo, e as mais
diversas obras de arte, que estão

Extraordinário é o facto irrefutável, que eu vivi e presenciei,
do amor a Portugal e da saudade
da presença portuguesa no território.
Visita obrigatória ao único
museu de São Tomé, na única
fortaleza centenária construída
por Portugal, onde um vasto
espólio está devidamente conservado pelo seu fiel Cerineu de
Barros, estando muitas peças a
estragarem-se ao tempo, por não
existir um espaço para as colocar. A embaixada portuguesa e o

também em locais onde se irão
estragar ou extraviar.
É extraordinário ver todas as
ordens honoríficas portuguesas
devidamente preservadas, os
bustos de diversos governantes,
quadros a óleo do Alm. Américo
Tomás, do Marechal Carmona
ou ainda do Infante D. Henrique, ou dos introdutores do
Cacau em S.º Tomé, as diversas
bandeiras de símbolos do Estado Português. É fantástico observar os serviços Vista Alegre e
Fábrica de Sacavém das Roças,

antigamente esplendorosas, hoje em ruína total, ver o extraordinário mobiliário estilo português e os paramentos religiosos
e peças de arte sacra, com peças
absolutamente raras e belas.
São Tomé e Príncipe é lindíssimo, paradisíaco mesmo,
mas totalmente em ruínas! As
únicas e últimas construções,
são aquelas que foram feitas
enquanto Portugal. Falo-vos das
estradas, das pontes, das escolas, dos hospitais, do casario,
das roças.
Nestes 30 anos que passaram
após a forçada independência
do nosso território ultramarino,
que mais não foi do que o abandono daqueles nossos compatriotas Santomenses, que integravam o todo nacional, como
qualquer actual Concelho, como
o nosso. Torna-se visível e
chocante a degradação de tudo
aquilo que ainda resta e que foi
construído nessa altura.
Corri de lés a lés São Tomé,
e posso afirmar categoricamente, que as estradas repletas
de buracos, são o resto do que
foi construído entre 1930 e
1974. A população vive no meio
de porcos, cabras e galinhas,
que andam à vontade pelos
campos, caminhos e pelos “abrigos” de madeira, onde vivem as
pessoas, a que chamam de casas, não tendo sequer aquilo a
que nós chamamos de “condições mínimas de dignidade e
sobrevivência.
No entanto possuem uma
dignidade extrema, que se traduz numa educação esmerada,
como não se vê em Portugal,
expressa num uso rico da língua
portuguesa, fluente e perfeita,
que envergonha qualquer jovem
universitário médio do nosso
Portugal, que alguns ousam chamar de moderno e desenvolvido.
É chegada a hora de todos
nós começar-mos a questionar
sobre o que um conjunto de pessoas fizeram há 30 anos e as
consequências que os seus actos
tiveram em Portugal e em especial nos seus territórios ultramarinos, como São Tomé, e a
miséria e ruína que isso trouxe a
estas populações, sob o pretexto
da independência, que a esmagadora maioria das populações
nunca quis.
E quem fala em autodeterminação, mente! Nunca os povos
ultramarinos, e neste caso Santomense, puderam em referendo
optar por continuarem a ser portugueses, independentes ou outra coisa qualquer (a talhe de
foice, vejam a recente “autodeterminação” do povo timorense,

que em referendo só pôde optar
entre ser indonésio e independente. Então e português? Esqueceram-se…? Convêm não
esquecer que até essa altura,
Timor, era internacionalmente
reconhecido como um território
português sob ocupação militar
indonésia. Acontece que se desse
a natural e justa opção de o
povo em referendo puder optar
por ser português, certamente
que a esmagadora maioria o
escolheria, criando um problema político e moral insustentável para quem há 30 anos tomou decisões sobre o ultramar).
A verdade virá ao cimo! A
procura das gentes da minha
geração, e mais novas, do que
realmente se passou, começa a
intensificar-se. E nada melhor do
que ir a São Tomé e ouvir da
boca e pela voz do seu povo, como
lhes tiraram aquilo que mais os
honrava, …ser português!
É por isto mesmo, que são
todos adeptos do Benfica, do
Sporting, do Porto, bebem cerveja Sagres, água Monchique,

vinho português e manteiga
Mimosa. São devotos da Nossa
Senhora de Fátima, do Senhor
dos Passos e cada vez mais
desejam e esperam pelo “português irmão”, para colocar o
país pelo menos como era há 30
anos atrás.
____
Abel Matos Santos
São Tomé, em 10-10-06
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Praia Club Santana – São Tomé

Mal saímos do avião, sentimos o ar quente da ilha de São
Tomé. A chegada ao minúsculo
aeroporto é feita de forma aleatória e sem regras, apesar de
existir um guichet para estrangeiros, e outro para os nacionais. Com muito esforço, conseguimos sair do aeroporto entre
os nacionais que logo nos tentam vender peças de artesanato
local.
No percurso do aeroporto até
ao nosso hotel, o Miramar, vamos tomando contacto com as
antigas casas senhoriais, agora
infelizmente degradadas. A pouco e pouco vamos constatando
algumas curiosidades, como os
postes de electricidade (tal
como os existentes ainda hoje

em Portugal), os correios (CTT),
para além da língua, o português. É difícil não nos sentirmos
em casa aqui na ilha de São
Tomé.
Conhecemos um residente
na ilha, que mais tarde viemos a
constatar ser uma personagem
bem conhecida, Alfonso, uma
história que contarei mais tarde.
Apresenta-nos aquele que irá ser

o nosso guia, o Ilídio, um São
Tomense risonho e sempre disposto a levar-nos de bom grado
aos locais mais inóspitos da ilha,
por entre os buracos das estradas ao longo do percurso.
Visitamos o mercado, onde
se pode adquirir um pouco de
tudo, canetas Bic, peixe do mais
variado, mata bala, laranjas,
bananas, papaia e ananás, entre
outras. Depois tomamos um
café no restaurante em frente ao
bar Pirata. À tarde, o Ilídio levanos à parte sul da ilha, Santana,
clube Santana, onde observamos uma das mais bonitas vistas
de toda a ilha, com uma não

Equador ...
O último refúgio do paraíso
menos paradisíaca praia do
clube. Ai provo uma das iguarias São Tomenses, o mata bala
(parecido à nossa batata palapála) e fruta-pão.

Seguimos então em direcção
a Angolares, onde assistimos a
uma missa de baptismo, onde
constatamos uma profunda religiosidade nas pessoas, apesar da
miséria em que vivem. Ai fomos
visitar uma artista que pinta
quadros lindíssimos com as
caras e as cores das gentes da
terra.
No dia seguinte, visitamos
algumas das maiores roças de
São Tomé, a roça Monte Café
onde um grupo de crianças
corre até nós, para nos vender o
café que a roça ainda hoje produz. Em seguida vamos até à
roça Agostinho Neto, onde ou-

trora existia uma ilha dentro da
própria ilha. Existia um hospital
(hoje abandonado e muito degradado) uma escola, onde até o
relógio gigante foi trazido de
Lisboa…
Vamos depois conhecer a
famosa Roça de São João, onde
encontramos João Carlos Silva,
o apresentador do suculento
programa “Na Roça com os
Tachos”, onde nos foi possível
ficar a saber mais sobre a gastronomia de São Tomé, e, aliado
ao prazer da mesa se junta uma
das mais bonitas paisagens da
ilha mágica.
Continuamos o passeio, desta vez para conhecer as Cascatas
de São Nicolau, que jorram por
entre a paisagem selvagem e
verdejante.
É tempo de ir até ao ilhéu
das rolas, mas para lá chegarmos espera-nos uma longa viagem… Por entre a vegetação
densa e húmida, e um calor pe-

netrante, vamos galgando os
restícios de estrada que ainda
existem, as pontes caídas, quase
inexistentes, e ao fim de mais de
duas longas horas, chegamos até
ao cais, onde o barco nos leva
até ao ilhéu.

Somos recebidos no resort
do grupo Português Pestana,
com uma reconfortante água de
coco, e continuamos a sentir
mais uma vez que descobrimos
o paraíso…
Duas nativas, Wilma e a
Sónia, levam-nos a descobrir o
passeio do equador, onde colocamos um pé em cada hemisfério… Depois vamos até à
praia café, uma praia de areia

branca e muito fina, onde avistamos uma antiga embarcação
abandonada. Ai ficamos a conhecer um pouco mais da vida
dos habitantes do ilhéu, que nos
é contada pelas nossas jovens
guias. À noite é altura de tomar
contacto com a música e algumas danças tradicionais do país.
É tempo de partir outra vez
rumo à cidade de São Tomé,
mas desta vez e viagem é feita
de barco, onde é possível avistarmos o ilhéu das Sete Pedras.
Um pouco mais à frente no percurso, avistamos Aguaizé, uma
das mais bonitas roças e ainda a
laborar. O barco pára no porto
de São Tomé, onde temos de
nos aventurar ao desembarcar
no meio dos contentores, onde
perante o nosso espanto, um
local responde “leve, leve”,
expressão típica deste povo
africano, para quem a vida se
apresenta “leve, leve”.
Depois, altura para visitar o
forte de São Sebastião, onde se
encontra o Museu Nacional de
São Tomé, e é possível ver inúmeras peças de arte portuguesas, como quadros, serviços de
porcelana da Vista Alegre e
fábrica de Sacavém, peças de
arte sacra de valor inestimável e
muitos outros objectos que não
deixam esquecer, nem apagar, a
forte ligação entre Portugal e o
último paraíso do Equador…
____
Carlota Alarcão
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia da Lamarosa
– em entrevista a António Vaz da Venda,
Presidente da Junta de Freguesia
António Venda está a cumprir o segundo mandato, como
Presidente da Junta de Freguesia da Lamarosa, eleito pelo
Partido Socialista.
António Venda, antes de seguir a vida autárquica, era motorista de transportes públicos
e face à aposentação na empresa decidiu concorrer à presidência da freguesia.
No primeiro mandato obteve maioria absoluta e neste segundo mandato reforçou essa
mesma maioria absoluta. Diz
que tem uma costela de Trásos-Montes e dedica-se a tempo
inteiro no apoio à população da
freguesia, para a qual foi eleito, apesar do vencimento corresponder a meio tempo.
António Venda diz que não
tem complexos, em conduzir a
viatura da Junta para os transportes escolares, e, o tractor
para resolver diversos problemas dos fregueses da sua freguesia, para dar o exemplo.

__
JC – António Venda, este
é o segundo mandato como
presidente da Junta, a sua
profissão antes de se aposentar era motorista de transportes públicos. Porque decidiu seguir a vida autárquica?
AV – Acima de tudo,
porque tenho uma costela de
Trás-os-Montes. Dizem que as
pessoas do Norte são mais
prestáveis e dói mais a dor dos
outros. Nesta freguesia temos
um povo humilde e que gosta
também de fazer o bem aos
outros, daí estes factores se
encaixarem perfeitamente.
A Lamarosa, como as outras freguesias, precisam de
pessoas a tempo inteiro, embora os vencimentos não sejam a
tempo inteiro como o meu
caso, mas gostava de fazer
mais alguma coisa que os outros não conseguiram fazer.
Muitas vezes os outros autarcas não trabalhavam e estavam
longe da freguesia, daí ter seguido esta vida para fazer
muito mais pela população,
que bem merece.
JC – Quais as condições
que a freguesia oferece a
quem está instalado?
AV – A freguesia infelizmente, tem pouca coisa para
oferecer, esta é uma freguesia
envelhecida onde a população
idosa tem um Centro de Dia e

irá usufruir de um Lar que está
em construção. Para quem nos
visita, temos a Igreja e o Coreto, além de uma série de
infra-estruturas, mas para quem
queira apostar em termos
empresariais, será difícil a sua
instalação, porque o concelho
de Almeirim é mais apetecível.
De resto, esta população
relaciona-se mais com o concelho de Almeirim, do que com
o concelho de Coruche. Tenho

Lamarosa o Centro Social para
apoio ao rancho, mas a Lamarosa com um campo de jogos,
não tem futebol. Tenho pena.
Estou a tentar reunir elementos, existem conversações,
espero que as pessoas aceitem
o desafio de trazer de volta a
modalidade. O rancho folclórico, e bem, continua a ser o
porta estandarte da freguesia,
porque para onde vão actuar
levam bem longe o nome da

tentado a todo o custo, inverter
essa tendência, penso que dei
alguns passos nesse sentido.
Ou seja, juntar a Azerveira
e o Zebrinho à sede de freguesia, para sermos apenas uma
única freguesia. Agora com
piso sintético no Polidesportivo da Lamarosa, nota-se a pre-

freguesia. Na Lamarosa não
existe desemprego, felizmente,
e talvez por este motivo, as pessoas têm pouco tempo para se
dedicarem ao associativismo.
JC – Quais são as principais actividades da população e actividades que geram emprego na freguesia?

sença de mais jovens das localidades que referi.
JC – Qual é a área desportiva na freguesia?
AV – Infelizmente, na Lamarosa o futebol não existe há
alguns anos. Em contrapartida
existe no Zebrinho. Haja coragem e vontade da população
da Lamarosa para apostarem
no futebol, a exemplo do Zebrinho, criando infra-estruturas
de apoio. Na Azerveira existe
uma sede da colectividade, na

AV – Basicamente, as pessoas trabalham na agricultura,
cortiça, lenha e fruticultura.
São actividades que geram
emprego na freguesia, quer
durante o inverno quer durante
o verão.
JC – Como está a funcionar a extensão de saúde, uma
vez que a junta e a câmara de
Coruche se empenharam na
remodelação do edifício?
AV – Penso que a extensão
de saúde está a funcionar a 100%.

DESCRITIVO DA FREGUESIA
É uma freguesia muito antiga que deixou de o ser
entre 1936 e 1962, período em que esteve anexa a São
João Baptista de Coruche. Em 1238 era uma herdade
coutada por D. Sancho II e Soeiro Gonçalves, vindo a ser
elevada à categoria de vila por Filipe III.
Em termos eclesiásticos a freguesia pertenceu ao
Patriarcado de Lisboa e o pároco de 1758 informou que
a população era de 254 habitantes e que a igreja tinha
ficado arruinada no terramoto de 1755, sendo logo reedificada.
Na igreja paroquial, dedicada a São José, é de notar a
lápide alusiva à definição do dogma da Conceição. O
templo é de uma só nave, coberta de um tecto de
madeira, tem altar-mor e mais dois colaterais. Os frontais
de três altares são de azulejos seiscentistas, com ornatos
azuis e amarelos sobre fundo branco. Dos mesmos
azulejos são revestidos dois altares pequenos que
ladeiam o altar-mor, funcionando como credenciais e
desprovidos de retábulo.
Orago: São José
Actividades económicas: Agricultura, exploração florestal (cortiça, pinheiro e eucalipto), fruticultura (morango, pêssego, ameixa e citrinos), viticultura, indústria e
carpintaria.
Festas e romarias: São José da Lamarosa
(2.ª semana de Setembro).
Património cultural e edificado: Igreja matriz, casas
altas, marcos delimitadores da área da freguesia.
Gastronomia: Couves com carne, febras da matança,
enchidos, chouriça com arroz e farinha, carne de cozer e
sangue de porco e belhós de abóbora menina.
Artesanato: Cestaria em vime, moucho (banco revestido a junco com estrutura em madeira), trabalhos em
cortiça (reprodução de diversos objectos em miniaturas)
e bordados em seda.
www.cm-coruche.pt
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Foi uma luta importante da junta e da
câmara para criar condições aos utentes
da freguesia. São daqueles pingos de
suor que se largam e que depois dá vontade de bebê-los. As obras da extensão
de saúde, foram concretizadas, porque
havia a triste notícia, de que se não fossem feitas a extensão encerrava. Iniciamos as obras a 22 de Novembro de
2004 e no dia 2 de Janeiro de 2005
foram inauguradas, lutamos contra o
tempo, mas valeu a pena, porque a população mais idosa e não só, tem agora
um espaço digno e não necessitam de ir
a Coruche.
JC – O Jardim de infância da
Lamarosa está localizado junto ao
Centro Social. Pensa que foi uma
mais valia para a freguesia?
AV – Não estou muito de acordo
com a sua localização, porque as crianças têm de percorrer cerca de 400
metros até à cozinha da escola do 1º
ciclo. Talvez, junto à escola, seria o
espaço indicado para o jardim de infância, para evitar incómodos às crianças.
De resto, penso que as infra-estruturas
são óptimas e estão a funcionar com 25
crianças.

JC – Em relação ao saneamento
básico e abastecimento de água na
freguesia, qual é o ponto de situação?
AV – São duas carências e preocupações da freguesia, porque a água
ainda não chega a toda a gente e porque
a freguesia é dispersa. São 111Km2.
Em relação ao saneamento básico
na freguesia, faz falta uma ETAR, é
uma obra que tem de ser concretizada
mas o dinheiro da câmara de Coruche
não é abundante. Penso que dentro de
um ano, talvez a ETAR seja uma realidade na freguesia, olhando para o próximo Quadro Comunitário.
JC – As estradas e arruamentos
na freguesia são um mal menor ou
nem por isso?
AV – Quer a Junta de Freguesia
quer a Câmara de Coruche, estão preocupadas com as estradas nesta freguesia. A estrada que liga a Lamarosa a
Coruche está degradada, necessita de
uma intervenção, mas não é fácil esta
resolução porque envolve verbas acima
das possibilidades da Autarquia. Em
relação às estradas de terra batida, existem 150 Km onde diariamente tentamos a sua conservação. Tem havido um

JC – Em relação ao processo da
zona oficinal, pensa que foi conduzido da melhor forma pelo anterior
executivo CDU na câmara?
AV – Não estou contra quem adquiriu terreno, nem estou contra quem liderou o processo da zona oficinal. O que
tenho dito, é que tudo isto foi um fracasso, porque a Lamarosa nos onze
lotes de terreno, possui quatro instalações. Talvez o outro terreno fosse
aproveitado para construção habitacional, porque é uma das carências na
freguesia. Penso que este processo foi
uma ilusão, porque a Lamarosa não tem
condições para albergar onze empresas
a laborar. A fixação da população na
freguesia, seria a melhor prioridade, e
se algum terreno fosse para construção
de habitação, seria a melhor solução.

certo empenho do actual executivo da
Câmara, para alcatroar as estradas,
penso que houve um certo atraso no
anterior executivo da CDU na Câmara
para colocar a freguesia da Lamarosa
ao nível de outras freguesias, no que diz
respeito asfaltamento das estradas.
JC – Quais os projectos na freguesia em termos futuros, que desejava
ver concretizados?
AV – Gostava que fosse concretizada a obra da ETAR, penso que irá ser
uma realidade a curto prazo, alcatroar
mais estradas de terra batida, fixação de
pessoas na freguesia e maior participação da população em actividades em
prol do desporto e da cultura.
____

AR

António Rosa
Oficina de Serralharia Civil

Telef. 243 724 223

Soldaduras • Reparações em Alfaias Agrícolas
Ferramentas: Enchadas • Machadas Corticeiras
Ameixial • 2100-405 Lamarosa • Coruche
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JUNTA DE FREGUESIA
DA LAMAROSA

Lamarosa uma Freguesia
com Futuro
Apoio ao Desporto, à Cultura
e ao Bem Estar Social
Rua Luís de Camões
2100-405 São José da Lamarosa
Telefone: 243 724 146 Fax: 243 724 148
E-mail: juntaflamarosa@oninet.pt

Entrevista de
João Carlos Louro

Dias Úteis
09.00 H – 12.00 H
14.30 H – 19.00H

Sábado
08.00 H – 13.00 H

Marcações

243 617 326

Estrada da Lamarosa • Bairro da Areia
2100 Coruche

Pu

b.

OFEREÇA
A MELHOR
IMAGEM
AO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93
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ECONOMIA LOCAL

VALTEJO FINICIA
já chegou a Coruche
É o novo instrumento de
apoio ao financiamento que se
destina a micro e pequenas
empresas do concelho de Coruche. O apoio a conceder
pode chegar aos 45 mil euros
por projecto, com uma taxa
efectiva na ordem dos 1,75% e
Período de reembolso de três
a seis anos. No caso da criação
de três postos de trabalho,
50% do montante disponibilizado pelo Município (20%
dos 45 mil euros) será atribuído sob a forma de subsídio
não reembolsável.
___
O mesmo Museu Municipal
de Coruche, que precisamente
há um ano atrás assistiu à apresentação do FAIME Coruche, o
Fundo de Apoio ao Investimento das Microempresas, dinamizado pela Nersant, em colaboração com o respectivo Município e o Banco Espírito Santo, voltou, no dia 10 de Outubro,
a abrir as suas portas para a sessão pública de apresentação do
Valtejo Finicia Coruche, que se
apresenta como uma nova versão do FAIME mais vantajosa
para as empresas.
Na realidade, o Valtejo Finicia surge da iniciativa do IAPMEI, que tendo conhecimento
da dinamização de fundos concelhios no distrito de Santarém e
no Alentejo, decidiu intervir de
forma proactiva com o objectivo de alargar o seu âmbito de
aplicação a todo o território nacional, bem como melhorar as
condições de acesso das empresas a este tipo de instrumento de
financiamento.
Assim, algumas das lacunas
apontadas pelas empresas ao
FAIME, parecem agora ter sido
parcialmente colmatadas com o
lançamento do FINICIA; como
começou por referir o Presidente da Câmara Municipal de
Coruche, Dr. Dionísio Mendes.
“Há um ano atrás, o FAIME
despertou muito interesse junto
dos empresários de Coruche,
interesse esse que acabou por
esmorecer fundamentalmente
por dois motivos. Por um lado,
os empresários criticaram o
facto do valor do financiamento
ser baixo (25 mil euros); por

outro lado, a necessidade de
prestar garantias junto da entidade de crédito, neste caso, o
BES e Município. Com o Valtejo
Finicia temos estas duas questões ultrapassadas, porque o
valor de financiamento passou
para 45 mil euros por projecto
e, com a intervenção da Garval,
os 80% que representam a parte
do empréstimo do BES são dispensados de garantias bancárias”.
Dionísio Mendes destacou
ainda uma inovação neste instrumento de apoio, que reflecte
uma aposta do município na
dinamização do tecido empresarial. “Dos 20% disponibilizados pelo município, saibam as
empresas que, no caso de criarem pelo menos três postos de
trabalho, poderão beneficiar de
uma parte do financiamento a
fundo perdido, mais precisamente 50%”.
Um esforço do município
que José Eduardo Carvalho,
Presidente da Nersant, reconheceu perante os cerca de 40 empresários presentes. “É de reconhecer publicamente o esforço
que algumas câmaras estão a
fazer com este programa. Toda
a gente conhece as dificuldades
das Câmaras e sabemos que, se
há municípios que não querem
ouvir falar do apoio à actividade económica, há, no entanto, outros que consideram este
apoio estratégico e uma prioridade. Neste distrito, só Abrantes
e Coruche têm, até ao momento,
uma intervenção mais profunda,
ao darem este incentivo de parte
do subsídio não ser reembolsável. É preciso coragem para
fazê-lo, neste momento particularmente difícil para as autarquias”.
Ainda assim, José Eduardo
Carvalho confessou que as taxas
implicadas neste fundo não correspondem às que a Associação
Empresarial ambicionou, mas o
que vemos é que o poder negocial das empresas não é muito
grande. “Acreditem que não são
as taxas que desejávamos e que
ainda tivemos algumas discussões com o BES sobre esse assunto, no entanto, também sabemos que poder negocial têm
actualmente as empresas. As

condições que têm acesso com
este programa são com certeza
melhores em relação às que
teriam individualmente, porque
o sistema de garantia que garante uma percentagem importante do financiamento junto do
BES”.
Falando do futuro, o Presidente da Nersant adiantou que
em breve a Associação dará a
conhecer um novo conjunto de
estratégias e projectos para o
período de 2007-2013, nomeadamente de apoio ao empreendedorismo e ao financiamento
das PME’s, em que se inclui a
criação de uma Sociedade de
Capital de Risco.
Confrontado com algum
pessimismo da assistência, José
Eduardo Carvalho deixou, ainda
assim, uma nota de positivismo,
pautada de alguma crítica. “A
Lezíria do Tejo foi a região que
mais cresceu no país nos últimos seis anos. O PIB per capita
ultrapassou a península de Setúbal em 2003. São indicadores
que acabam por não dar justificação para este marasmo e pessimismo manifestado. Estamos
a 40 minutos do principal mercado do país. Sei que há dificuldades, mas está na altura de
abandonarmos o pessimismo e
percebermos que estamos numa
região muito forte. Só tenho
pena que não tenhamos conseguido fazer da separação da
Lezíria e do Médio Tejo uma
mera questão administrativa
para optimização dos fundos
comunitários, mas que agora
nos impossibilita de enquadrar
do ponto de vista estratégico e
de forma integrada os grandes
projectos do futuro QCA”.

O Valtejo Finicia
Coruche
O programa Valtejo Finicia
Coruche surge com o objectivo
de estimular e orientar investimentos a realizar por micro e
pequenas empresas no concelho
de Coruche, nomeadamente ao
nível da melhoria dos produtos
e/ou serviços, modernização das
empresas ou ainda da realização
de modificações decorrentes de
imposições legais e regulamentares.

São parceiros neste programa o IAPMEI, a Nersant, o Município de Coruche, o Banco Espírito Santo e a Garval.
O fundo, a disponibilizar às
empresas situadas na área geográfica do concelho de Coruche
e dos sectores da indústria,
comércio, turismo, construção e
serviços, apresenta-se com o
valor global de 500 mil euros.
A verba a disponibilizar por
projecto poderá chegar aos 45
mil euros, com um período de
reembolso mínimo de três anos
e um máximo de seis anos, com
até um ano de carência de capital.
Desses 45 mil euros, 20%
serão disponibilizados pelo
Município a uma taxa de juro de
0%. No caso do projecto incluir
a criação de três postos de trabalho, 50% do montante atribuído pela Câmara será sob a forma
de subsídio não reembolsável.
Os restantes 80% serão concedidos pelo Banco Espírito
Santo, com um spread de 1,25%
e taxa Euribor a 180 dias, sem
comissões de avaliação, sem
arredondamento da taxa de juro.
De salientar ainda que as
responsabilidades de capital
assumidas pelo BES serão garantidas em 75% por Garantia
autónoma, nas seguintes condições: comissão de garantia de
1.25 e obrigatoriedade de aquisição de acções na Garval no
montante máximo de 2% do valor da garantia prestada.
Assim, são principais destinatários deste instrumento de
apoio as micro e pequenas empresas, tal como definidas na
Recomendação da Comissão
Europeia 2003/361/CE, já constituídas e em actividade no concelho do Coruche. São apoiáveis
investimentos produtivos que
contribuam para o reforço da
competitividade e/ou diferenciação empresarial, dando preferência a projectos de deslocalização de empresas para zonas
industriais do concelho, modernização do comércio e projectos
inovadores.
Excepcionalmente a criação
de empresas poderá ser financiada pelo Fundo, mas apenas
até 50% das despesas elegíveis,
desde que se tratem de projectos
de forte conteúdo tecnológico

ou diferenciação regional.
Não são consideradas elegíveis despesas com terrenos,
aquisição ou construção de edifícios, veículos automóveis,
bens em estado de uso, custos
internos de empresa, trespasses,
direitos de utilização de espaços
ou licenças de franchising.
As empresas interessadas
em obter mais informações sobre as condições de acesso e de
elegibilidades dos projectos,
poderão contactar o Núcleo
Nersant do Sorraia, através do
telefone 263 516 510 ou consultar o site da Nersant em
www.nersant.pt

Fundos perdidos têm os
dias contados
Paulo Figueira, em representação do IAPMEI, explicou que
a intervenção do IAPMEI no
Valtejo Finicia reflecte uma
intenção clara deste instituto em
criar novas formas de financiamento a PME’s alternativas aos
fundos comunitários e que se
afastem da lógica do fundo perdido. “Actualmente e sobretudo
quanto mais nos aproximamos
do QREN é cada vez mais nítido
que o fundo perdido está em
vias de extinção. Os investimentos corpóreos não terão com
certeza, no futuro, apoios a
fundo perdido”.
Paulo Figueira lembrou ainda que o Valtejo Finicia é completamente compatível e acumulável com outros apoios a que as
empresas possam recorrer, “sejam incentivos reembolsáveis
ou fundo perdido. Por exemplo,
podem candidatar-se ao SIPIE
e simultaneamente, para as despesas de investimento, recorrerem ao Valtejo Finicia Coruche. Até incentivamos a que o
façam no sentido de maximizarem as vossas fontes de financiamento”.

Uma taxa competitiva
Para Rui Brogueira, Director-Geral da Garval, o Valtejo
Finicia Coruche é um programa
muito interessante, especialmente tendo em conta o sector a
que se dirige: as micro e pequenas empresas. “Uma taxa mé-
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Mau tempo afectou o
Concelho de Coruche

A forte chuva que caiu na
madrugada do dia 25 de Outubro causou alguns incómodos e
estragos em alguns locais do
concelho. Quedas de árvores,
desabamentos, deslizamentos
de terras e inundações foram as
consequências do mau tempo.
Felizmente no concelho, não
houve registo de qualquer acidente com a população.
Segundo o comandante dos
Bombeiros Municipais, Rafael
Rodrigues, “a chuva caiu com

bastante intensidade e tivemos
vários telefonemas. Foram registadas doze intervenções a
solicitar corte de árvores, pequenas inundações em habitações e lavagem de pavimentos.
No total, os bombeiros realizaram doze horas de trabalho,
envolvendo seis viaturas nas
operações”, adiantou.
O caudal do Rio Sorraia, devido ao mau tempo, subiu ligeiramente, impedindo o avanço
normal das obras do Emissário.

II Congresso do Tejo

Realizou-se nos passados
dias 24, 25 e 26 de Outubro, na
Gare Marítima da Rocha de
Conde de Óbidos em Lisboa, o
II Congresso do Tejo. Uma coorganização da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação
dos Amigos do Tejo, de quem
partiu a iniciativa.
A conferência tem como

objectivo promover o debate
sobre o futuro do Rio Tejo, cuja
bacia hidrográfica ocupa um
terço do território nacional.
Dada a sua importância estratégica para o país, a organização pretendeu envolver os mais
diversos actores e parceiros
relacionados com este recurso
natural, de forma a criar sinergias e aproveitar a convergência
das parcerias para promover
uma utilização fluvial sustentada e fomentar acções que conduzam à criação de uma candidatura ibérica do Tejo a Património da Humanidade.

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

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

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570
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> continuação da página anterior

dia ponderada de 1,75% é uma
taxa muito competitiva para o
sector onde estamos a actuar,
com a vantagem adicional da
câmara poder atribuir um incentivo de fundo perdido, em
relação aos 20% que disponibiliza. As empresas que puderem aproveitar esta mais
valia podem beneficiar de custos de financiamento num patamar negativo. Só não utilizam

este mecanismo as empresas
que não tiverem ideias”.
Perante algumas dúvidas da
assistência Rui Brogueira explicou ainda que a aquisição de
acções à Garval no montante de
2% é uma condição legal do
acesso à Garantia Mútua. “Não
se trata em si de um custo, mas
de um activo da empresa, que
mantém as acções durante o
período da garantia, mas no

final pode vender as acções à
Garval com a certeza de que
não terá menos-valias. Ainda
assim, devo dizer que não temos
vindo a adquirir muitas acções
por ordem de venda das empresas, porque entendem que este
mecanismo é suficientemente
bom e guardam as acções para
uma outra oportunidade”.
_____
Ana Leão – Nersant

Cortes no Instituto da
Conservação da Natureza
– morte anunciada das áreas protegidas
“Os Verdes” consideram
profundamente graves as informações vindas hoje a público
que dão conta da provável dispensa de 41% dos funcionários
do Instituto da Conservação da
Natureza (ICN), cortes anunciados no âmbito da reestruturação
deste Instituto.
São graves, mas não surpreendentes. Esta estratégia de
estrangulamento do ICN, agora
prosseguida pelo Governo actual, já começou a ser implementada há bastante tempo pelos anteriores executivos, tendo “Os
Verdes” denunciado esta situação através de inúmeros comunicados e requerimentos ao
Ministério do Ambiente, questionando sobre a paralisação da
actividade do ICN.

Para “Os Verdes”, esta atitude demonstra a total desvalorização a que o Governo vota as
políticas de ambiente, de conservação da natureza e defesa da
biodiversidade no nosso país,
com consequências nefastas
para a degradação do precioso
património natural e paisagístico, que está sob a directa responsabilidade do ICN e cuja preservação é decisiva para o desenvolvimento sustentável do país.
É também obrigatório salientar o grave problema social
que se coloca com esta reestruturação, que lançará cerca de
290 trabalhadores no desemprego, à custa sobretudo de pessoal administrativo, técnico,
auxiliar, operário e vigilantes da
natureza, este últimos funda-

mentais na prevenção do flagelo
dos fogos florestais.
“Os Verdes” relembram que,
em Junho último, questionaram
o Ministério do Ambiente sobre
a situação dos vigilantes da
natureza, devido aos graves
problemas com que estes se
confrontavam no exercício das
suas funções, visto que as exigências de vigilância nas áreas
classificadas são consideradas
manifestamente superiores aos
recursos humanos existentes.
Ora, pelo que se vê agora, esta
situação vai agravar-se ainda
mais, com reduções substanciais no número de acções de fiscalização e vigilância, num dos
anos em que mais hectares de
áreas protegidas foram consumidos pelos incêndios.

Estado não paga Bolsas de
Investigação a tempo
A ABIC (Associação de
Bolseiros de Investigação Científica) voltou a denunciar que, à
semelhança do que tem sucedido com uma frequência grave e
preocupante, em anos anteriores
e já este ano, volta a haver atrasos, agora em relação aos meses
de Agosto e Setembro, no pagamento pontual das bolsas de
investigação científica, mais
uma vez em relação a bolseiros

do INIAP (Instituto Nacional de
Investigação Agrária e das
Pescas), afectos a projectos de
investigação.
O atraso agora em causa diz
respeito não só ao pagamento de
bolsas mas também de ajudas de
custo e reembolsos de pagamentos à Segurança Social (nalguns casos com a acumulação de
quase 12 meses).
A ABIC tem acusado o Es-

Eco Escolas no Couço
No passado dia 30 de Outubro, realizou-se na escola
EB1/J1 do Couço, “O teu primeiro Eco-dia”, actividade para
a alunos e professores do pré
escola, 1.º ciclo e 5.º anos.
A sessão de boas vindas foi
dada pelas professoras Ana Do-

mingos e Florbela Silva, tendo
sido depois hasteada a bandeira
Verde, a leitura do Eco Código,
atelier Eco Rally e o Ecoponto
colorido, (canção, dança e dramatização, pelos alunos do pré
escolar e 1.º ciclo e prof. Fernando Paussão.

tado de “gestão ineficaz” (por
não reter as verbas adstritas aos
recursos humanos de forma a
não haver quebra nos pagamentos na altura de transição de saldos) atribuindo a ocorrência
deste tipo de situações ao reconhecido subfinanciamento crónico a que têm estado sujeitos os
Laboratórios do Estado.

Pu

b.

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
GRÁFICA DO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Os Pais e a Escola
tomar para garantir a segurança
dos seus filhos nas escolas.
• Fale com os seus filhos
regularmente. Questione-os se
se preocupam com a sua segurança. Muitas das vezes nas
suas opiniões surgem ideias e
sugestões preciosas.
• Chame a atenção dos seus
filhos sobre como devem agir

na presença de pessoas estranhas na escola ou no recreio.
• Converse com os seus filhos sobre como lidar com
problemas de conflitos com os
colegas. Fale com os professores, com os psicólogos ou
com o director da escola acerca
da possibilidade de fazer deste
assunto parte das lições.

PERGUNTAS QUE PODE FAZER
NUMA REUNIÃO COM O
PROFESSOR/PROFESSORES
DOS SEUS FILHOS

Estudos mostram que os
alunos que não sentem o
envolvimento da família na sua
vida escolar, desmotivam-se
mais facilmente, e na maioria
das vezes têm piores resultados
escolares, ou um mau comportamento. Este facto mostra a
influência que a participação
da família tem no desempenho
escolar da criança/adolescente.
Sendo assim, é necessário que
a família se envolva activamente na aprendizagem dos
seus filhos, e que exista uma
boa relação entre os pais e a
escola.
Seguem-se algumas sugestões para o ajudar a envolver-se cada vez mais na educação
dos seus filhos. Quanto mais
presente se mostrar, maiores
serão as possibilidades dos
seus filhos alcançarem o sucesso escolar.
É importante envolver-se!
A sua acção, não apenas as
suas palavras, podem causar
impressões tão boas que poderão durar uma vida inteira.
• Mostre aos seus filhos que
a escola tem muita importância, fazendo perguntas sobre
como correu o dia, o que
aprenderam de novo, as dificuldades que sentiram, e os
êxitos atingidos.
• Preste atenção e leia tudo
o que a escola envia para casa,
desde os relatórios sobre as
notas, aos trabalhos de casa, os
horários dos autocarros... As-

sim transmite aos seus filhos a
ideia de que está bem informado.
• Esteja em contacto com os
outros pais. Se houver associação de pais, junte-se a ela. Se
não houver nenhuma organização de pais na escola do seu
educando, tente organizar uma.
Procure dois ou três pais interessados, é um bom começo.
• Incentive a leitura nos seus
filhos, em casa. Visite com os
seus filhos bibliotecas locais,
bibliotecas móveis, bibliotecas
das escolas, feiras de livros, e
juntos requisitem livros.
• Encoraje a leitura como
forma de divertimento e como
forma de ocupação de tempos
livres, tendo sempre livros em
casa.
• Converse e oiça os seus
filhos. A língua é como uma
cadeira de quatro pés: falar, ouvir, ler e escrever são os seus
componentes e cada um apoia
o outro.
Trabalhos de casa
Os trabalhos de casa são
uma parte muito importante
das actividades escolares e os
pais podem ajudar os filhos a
realizá-los com êxito. Os professores dão aos alunos este tipo
de actividades para a prática e
revisão de lições já dadas na
escola, para preparar os alunos
para as aulas seguintes, para
lhes ensinar como estudarem
por eles próprios e aprenderem
a utilizar dicionários, enciclopédias, bibliotecas e internet.

• Pode, em conjunto com os
seus filhos estabelecer um
horário regular e um lugar
reservado para eles estudarem
(longe de televisores, rádios ou
locais com algum barulho).
• Ensine os seus filhos a
colocar todos os materiais
necessários para os trabalhos
de casa (canetas, lápis, borrachas, etc.) num lugar apropriado de modo a não
perderem tempo à procura dos
mesmos.
• Se os seus filhos tiverem
dificuldades com os trabalhos
de casa, tente ajudá-los procurando conhecer a razões das
suas dificuldades.
• No caso dos seus filhos
terem que faltar à escola, peça
aos seus colegas de turma para
trazerem os trabalhos de casa
distribuídos na sua ausência.
• Incentive os seus filhos a
reverem os trabalhos de casa
algum tempo depois de os fazerem. É mais fácil detectar
erros com os olhos “frescos”.
• Brincar é próprio da idade
e essencial ao desenvolvimento saudável da criança. No
entanto é importante que os
seus filhos façam os trabalhos
de casa antes de brincarem,
pois a seguir será mais difícil
que os façam.
Violência na escola
A maioria das escolas são
seguras, mas a violência por
vezes acontece. Os pais ou
encarregados de educação têm
algumas opções que poderão

Estarão os meus filhos a obter desempenhos
a nível da turma?
•
Quais são os pontos fortes e os pontos fracos
dos meus filhos nas principais disciplinas?
•
Estarão os trabalhos de casa dos meus filhos
completos e feitos a tempo?
•
Necessitarão os meus filhos de aprendizagem
especial?
•
Os meus filhos têm muitos amigos na escola?
Como se relacionam com eles?
•
O que poderei fazer em casa para apoiar a
aprendizagem na escola?
Não perca o próximo número, com o tema: “À
Descoberta da Sexualidade”
A sua opinião é importante! Diga-nos o que
pensa sobre os nossos temas e quais os que
gostaria de ver tratados.
Se quiser falar connosco, contacte-nos:
Cáritas Paroquial de Coruche
Apoiar: Gabinete de Aconselhamento Parental
Travessa do Forno nº.16-18,
2100-210 Coruche
Telefones: 243 679 387 / 934 010 534
O atendimento é realizado às segundas-feiras à
tarde
Equipa Técnica
Isabel Miranda (Psicóloga Clínica/Coordenadora)
Mauro Pereira (Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta)
Nuno Figueiredo (Psicólogo Clínico)
Gonçalo Arromba (Estagiário de Psicologia Clínica)
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EDUCAR AGORA

As crianças dos 24 aos 36 meses
Mariazinha A.C.B. Macedo *

“Os objectivos deverão ser comuns à Escola e à família”
Hei meninos,
tos,
nós todos jun
os!
vamos ajudá-l

Temos vindo a fazer uma
busca de sinais mais evidentes
da evolução das crianças nos
primeiros anos de vida, e até
atingirem a idade pré-escolar
(portanto os três anos de idade).
Procuramos os aspectos que
podem justificar particular atenção em cada uma das áreas de
desenvolvimento das crianças,
mas mudamos ligeiramente
para um assunto de não menos

importância:
A Mãe, no seu papel de primeira e principal responsável
como educadora.
Vamos voltar portanto a
comunicar como pais, a dar pistas, para conseguirmos uma
vivência segura, curta, ordenada, estruturada, e como sempre
o esforço é compensador – Dá-nos
Alegria!
Ora penso que tínhamos

procurado as características da
criança até aos 24 meses. Vamos
agora avançar até aos 3 anos de
idade…
E para o mês que vem vamos
pensar na grande comunhão que
deve haver entre Educadora e
Família.
Até lá despeço-me…
____
* Educadora de Infância

Era uma vez. . . Coruche!
Olá Amiguinhos!
No número anterior, a Beatriz foi a primeira a
enviar-nos um desenho feito por ela.
Ficamos a aguardar os vossos desenhos ou
histórias para publicarmos.

Envie os desenhos dos seus filhos
para: Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.
Agente das conceituadas marcas de Relógios

Centro Materno-Infantil do
Couço, recebe carro
A Câmara de Coruche, decidiu atribuir ao Centro Materno-Infantil do Couço, apoio
financeiro para a aquisição de
um novo veiculo, com cerca de
3.120 euros (25%). A Segurança

Social vai comparticipar com
cerca de 50% do valor do carro,
cerca de 12.500 euros.
Os restantes 25%, cerca de
3.120 euros terá de ser angariado
pelo Centro Materno Infantil.

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
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Porque os seus filhos não são nenhuns brinquedos

Prevenção e Segurança
Infantil em Coruche

Porque os seus filhos não são nenhuns brinquedos! Foi este o mote para a
jornada de Prevenção e Segurança
Infantil realizada em Coruche, no passado dia 30 de Setembro.
A iniciativa da Câmara Municipal de
Coruche, teve como parceiras a Associação para a Promoção da Segurança
Infantil (APSI), a Guarda Nacional
Republicana, através da patrulha Escola
Segura, os Bombeiros Municipais de
Coruche e o Centro Saúde de Coruche,
o principal objectivo foi despertar a
população para os cuidados a ter com a
segurança infantil.
A qualidade e fiabilidade das
cadeiras de transporte de crianças nos
automóveis foi inspeccionada pelos técnicos da APSI, em pleno Parque do
CARTOON

Sorraia. A APSI deixou ainda o alerta
aos pais para serem cada vez mais exigentes com as escolhas que fazem, quando se trata da segurança dos filhos.
Mas não foi só a segurança rodoviária a merecer atenção, o Centro de
Saúde de Coruche abordou uma temática bastante actual, o excessivo peso e
deficiente transporte do material escolar, por parte dos mais pequenos, com
todas as consequências adjacentes a
isso.
Técnicos do Centro Saúde prestaram
esclarecimentos sobre o tipo de mochilas adequadas atendendo à idade das crianças, a forma correcta de as transportar
às costas e a necessidade de prevenir futuras lesões na coluna vertebral.
GI-CMC
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Incêndios Florestais:
Santarém com balanço
positivo em 2006

O Governo Civil de Santarém organizou hoje uma reunião com as
Câmaras Municipais, onde foi feito um
balanço dos números provisórios dos
incêndios florestais e uma avaliação do
desempenho do dispositivo. O distrito
de Santarém registou, desde o dia 1 de
Janeiro, um total de 1202 ocorrências
que consumiram 3206 hectares.
O Governador Civil considerou os
resultados bastantes satisfatórios, devido a vários factores, como a integração
de diversas instituições no sistema.
“Estou convencido de que o reforço
quantitativo e qualitativo de meios que
conseguimos organizar não será alheio
a esta redução de área ardida”, frisou,
que representou um decréscimo de 84
por cento relativamente à média dos
últimos seis anos.
No Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, Paulo Fonseca afirmou que, apesar dos valores positivos,
é importante um maior esforço que permitam níveis de eficácia superiores.
Esforço esse que passa por “dotar os
bombeiros dos meios e dos mecanismos
necessários para serem mais eficazes,
envolvendo as autarquias de uma
forma mais profunda e por uma melhor
prevenção”.
O Governador Civil falou das Zonas
de Intervenção Florestal, mecanismo
técnico e financeiro atribuído pelo
Estado aos proprietários para uma
maior rentabilização do produto florestal, evitando assim o seu empobrecimento. No entanto, é primordial uma
mudança prévia de mentalidades,
salientou.
Na reunião, foram abordadas as dificuldades orçamentais das Câmaras
Municipais para colocar algumas medidas em prática, nomeadamente as dispostas no decreto-lei n.º 124/2006.
Apesar da sua recente criação e de
todos os procedimentos legais que são
necessários cumprir, o representante do
Governo no distrito de Santarém não
deixou de, ao mesmo tempo que aplaudia o empenho dos autarcas aquando
dos incêndios nos seus concelhos, alertar para determinadas situações que não
implicam investimentos financeiros.

Alguns desses aspectos são a elaboração dos Planos Municipais de Defesa
da Floresta Contra Incêndios (actualmente o distrito tem apenas dois), a
proibição de lançamento de foguetes
durante o Verão e o levantamento das
zonas críticas concelhias (informação
que foi solicitada pelo Governo Civil).
Foi feito ainda um elogio ao trabalho desenvolvido pelo Comandante
Distrital de Operações de Socorro de
Santarém, Joaquim Chambel, e um
apelo “esta é uma luta absolutamente
colectiva que devemos assumir com
ambas as mãos”.
Foi precisamente o Comandante
Distrital quem apresentou os números
do balanço. Os objectivos foram
alcançados e 2006 foi o ano que, desde
2000, registou menor número de ocorrências (diminuição de 25 por cento),
sendo apenas batido por 2001 em termos de área ardida. Os meios aéreos
apresentaram níveis de eficácia que
ultrapassam os 90 por cento, resultado
que correspondeu a uma “grande aposta”; criar mecanismos de forma a que o
primeiro meio de combate chegasse ao
local num máximo de 15 minutos. Para
tal contribuiu igualmente o pré-posicionamento de equipas próximo das
zonas mais críticas.
Joaquim Chambel considerou que o
trabalho da GNR foi de preocupação
pelo cumprimento das tarefas de vigilância e de fiscalização e assinalou
como positiva a cooperação com todas
entidades envolvidas. Para 2007, pretende-se que o dispositivo conte com
mais um Grupo de Reforço de Intervenção Florestal, perfazendo um total de
quatro, bem como com uma maior participação por parte dos Gabinetes
Técnicos Florestais.
O próximo ano perspectiva, contudo, um desafio. Segundo o Comandante Distrital, os números de 2006
serão difíceis de melhorar e, por isso é
necessário “perceber onde se pode
evoluir e melhorar o trabalho da responsabilidade das Câmaras Municipais”.
____
GI-GCS
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Nota do Director: É com satisfação que o Jornal de Coruche dá esta noticia e publica, as três reportagens efectuadas pelos alunos
José Bernardo Pereira, Miguel Palma, Sofia Guarda, Inês São Marcos, Joana Dias, Filipa Neves, Mariana Escaninha, Mimi
Coutinho, Daniela Patrício, Margarida Carapinha e Inês Moura, integrados no projecto Eco-Escolas, sob a coordenação das
Professoras Isabel Carapinha e Teresa Serrão Montoia. A atribuição dos prémios atesta a qualidade e a pertinência dos temas abordados, pelo que devem ser acolhidos pelos responsáveis e decisores locais.

Eco-rrepórteres da EB1 de Coruche 1
– ganham 1.ª Menção Honrosa atribuída pela Associação Bandeira Azul e Galp Energia

Piscinas Municipais de
Coruche têm 2 anos
– e sem Poupança de Energia

Os alunos da EB1 Coruche1, as professoras, os representantes da Galp Energia e os directores da Associação Bandeira Azul

Foi com três reportagens, subordinadas ao tema da poupança de energia e do ambiente, que
os Eco-Repórteres da EB1 de Coruche 1, ganharam a 1.ª Menção Honrosa atribuída pela Associação Bandeira Azul em parceira com a Galp Energia, do concurso Eco-Escolas.
Assim no dia 26 de Setembro, alguns dos alunos que participaram no projecto deslocaramse a Torres Novas e conjuntamente com as professoras responsáveis receberam o seu prémio,
um Forno Solar.
Também a Escola Básica n.º 1 de Coruche 1, o Jardim de Infância n.º 1 de Coruche, o
Jardim de Infância da Quinta do Lago e a Escola Básica Integrada do Couço receberam a
Bandeira Verde do ano lectivo 2005/06.

O Início!
Após a inscrição no concurso, lançamos o desafio às 3
turmas do 4.º ano da Escola,
para que os alunos que estivessem interessados se inscrevessem na Biblioteca Escolar /
Centro Recursos Educativos
da Escola a fim de iniciarmos
os trabalhos. Inscreveram-se
12 alunos e começamos a
realizar reuniões duas vezes
por mês, às quintas-feiras,
após as aulas. Numa primeira
fase, decidimos que seria importante os alunos saberem o
que era ser repórter e como se
faz uma notícia, uma entrevista.
Assim, convidamos para
vir à escola, o Jornalista, Pedro Orvalho, Assessor de Imprensa na Câmara Municipal,

que ajudou os nossos repórteres
a perceber como é o mundo do
jornalismo. Depois, decidimos
quais as reportagens que iríamos fazer, sobre que tema e
quem fazia o quê.
Pensamos fazer uma reportagem sobre as piscinas municipais e convidamos o Sr.
Vereador Nelson Galvão, que
gentilmente nos levou para
uma visita guiada às mesmas e
realizamos a entrevista.
A seguir entrevistamos a Dr.ª
Fátima Bento, Presidente do
Conselho Executivo do nosso
Agrupamento e ficamos a conhecer melhor a escola sede e os
seus projectos ambientais.
Simultaneamente iniciamos reuniões com o departamento ambiental da Câmara

Municipal de Coruche, com o
objectivo de podermos realizar em Maio de 2006, um dia
sem carros à volta da escola.
Mas como o tempo era pouco
e os estudos apertaram e também porque estas coisas dão
muito trabalho, esta actividade
acabou por ser realizada no
dia 22 de Setembro.
Nesta data os alunos dos
eco repórteres já não se encontravam na escola pois transitaram todos para o 5.º ano, mas
participaram, uma vez que a
actividade foi de sua iniciativa
e o seu empenho continuou.
Para nós, professoras que
coordenamos o projecto, foi
duro mas gratificante. Os textos finais poderão não ser os
melhores, mas o empenho, a
dedicação e todo o trabalho por
detrás de um simples texto foi
EDUCAÇÃO.
Levar este grupo a pesquisar para poder fazer as perguntas certas para cada entrevista,
a ler sobre os temas para saber
do que se tratava. Mexer com
a escola, agitar a vila, envolver
os pais. Foi o primeiro passo
para algo que continuará no
próximo ano.
Obrigado ABAE, Obrigado
Galp Energia

Comitiva de Coruche

Os Eco-Reporters da E.B.1 Coruche 1
As Professoras Coordenadoras do
Grupo
Isabel Carapinha e Teresa Montoia

As piscinas municipais de Coruche estão abertas ao público há apenas dois anos e quem as planeou “esqueceu-se” de
fazer um estudo energético de forma a poupar.
A água é aquecida com gás, a electricidade gasta é muita
e nem as lâmpadas são económicas!

O grupo dos Eco-Repórteres da EB1 de Coruche 1, deslocou-se às piscinas Municipais de Coruche para uma visita, acompanhados pelo Dr.
Nelson Galvão, Vereador da
Educação e Cultura da Câmara
Municipal.

•
•
•
•
•
•
•

O projecto das piscinas
engloba duas vertentes: as interiores e as exteriores. As
piscinas interiores: um tanque
de 16 metros, em que temperatura da água ronda os 28,5º /
29,5º e a piscina de 25 metros

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

> continua na pág. seguinte

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402
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Piscinas Municipais de Coruche têm 2 anos
– e sem Poupança de Energia
com temperatura da água nos
28º / 29º C.
As piscinas são abastecidas
de água através de um furo
próprio e a sua água é aquecida
através de um sistema alimentado por gás.
Segundo o Dr. Nelson Galvão, “não foi feito nenhum estudo energético” e consequentemente não foi previsto nenhuma energia alternativa. A autarquia gasta cerca de 10.000
euros em gás e electricidade.
Com posição geográfica
privilegiada, as piscinas situam-se na parte alta da vila, não
têm painéis solares que poderiam fazer pelo menos o aqueci-

mento das águas para os duches.
“Neste momento o executivo da autarquia solicitou a
uma empresa do ramo um estudo para poupança energética”,
esclareceu o Dr. Nelson e “estamos na iminência de adquirir uns cobertores, umas telas,
que se colocam à noite sobre a
água para manter a temperatura, e assim podermos durante umas horas desligar o
aquecimento das águas”.
Todas as lâmpadas existentes não são de baixo consumo e
os candeeiros de rua estão ligados à electricidade. Os EcoRepórteres sugerem que sejam
substituídos por outros de

energia solar. As torneiras também não têm regulador de
poupança de água e somente os
autoclismos têm sistema de
poupança.
As piscinas municipais são
novas e é necessário melhorar
o que está menos bem. É necessário repensar a forma como se “usam” os nossos recursos neste local público. Só racionando e usando a energia de
forma eficiente poderemos ajudar a salvar o nosso planeta.
Os Eco-Reporters E.B.1 Coruche 1
José Bernardo Pereira, Miguel Palma,
Sofia Guarda, Inês São Marcos, Joana
Dias, Filipa Neves, Mariana Escaninha,
Mimi Coutinho, Daniela Patrício,
Margarida Carapinha, Inês Moura

Sede do Agrupamento Vertical Educor
– Coruche, Pensa Verde!
A sede do Agrupamento Educor, a Escola EB 2.3 de Coruche, ao qual pertence a nossa escola, a E.B.1 Coruche 1, tem vindo nos últimos anos a preocupar-se em diminuir o consumo da
energia e a produzir hábitos saudáveis nos seus alunos.

A Presidente do Conselho
Executivo do Agrupamento
Vertical de Escolas EDUCOR,

recebeu o grupo dos
Eco-Repórteres e em
entrevista esclareceu-nos alguns aspectos e conheceu-se a dinâmica da
escola em relação a
questões ambientais.
A Escola EB 2.3
Armando Lizardo,
teve no ano lectivo
de 2005/06, 540 alunos do 5.º ao 9.º ano, 75 professores e 26 funcionários.
Todos os docentes e pessoal

não docente são sensibilizados
constantemente para manterem
as luzes apagadas sempre que
não sejam necessárias ou que a
luz natural seja suficiente.
As luzes exteriores da escola não são a energia solar e na
cozinha tudo funciona a gás. É
preocupação de todos que todos
os tachos, panelas e demais
utensílios estejam adequados
aos bicos do fogão.
A escola gasta em média
por mês, 550 euros em gás,
1500 euros em electricidade e
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• BAPTISMOS •

Igreja do Castelo

• FALECIMENTOS •

Igreja de São João Baptista

Dia 7 - Bernardo Feliciano
Ambrósio
Dia 14 - Mariana Mesquita Nunes
Dia 14 - Laura Maria Barreiros
Mira
Dia 21 - Carolina Pereira Marques
Dia 21 - Miguel Nuno Coelho
António

Dia 7 - Luís Miguel Cordeiro
Coelho com Ana Margarida
Martins Agolada
Dia 7 - Paulo Jorge Ferreira de
Jesus com Sónia de Jesus Ferreira
Coelho
Dia 14 - Ruben Miguel Amaral
Lima Marques com Ivone Sofia
Rodrigues Alves
Dia 14 - José Miguel Santiago de
Carvalho com Joana Rita de
Carvalho Feio Friezas
Dia 21 - Rui Manuel Pereira
Fialho com Sílvia Castelo Lopes
Dia 21 - Pedro Miguel Figueiredo
Ventura da Costa com Luísa da
Conceição Martins Duarte

• CASAMENTOS •

Igreja da Lamarosa

Dia 1 - José Custódio, de 79 anos
Dia 3 - Mariana Emília Mendes,
de 76 anos
Dia 6 - Mariana Rosa, de 86 anos
Dia 12 - Célia Marques, de 92
anos
Dia 14 - Luís Ferreira, de 94 anos
Dia 15 - Rosalina Guilherme, de
85 anos
Dia 16 - Maria Eugénia Dias, de
83 anos
Dia 17 - António Felício Marques,
de 78 anos
Dia 18 - Manuel João Domingos
Espada, de 68 anos
Dia 18 - Joaquina Floripes, de 78
anos
Dia 19 - José Cardoso, de 77 anos
Dia 21 - Aníbal José de Oliveira,
de 90 anos
Dia 22 - Custódio José Relvas, de
81 anos
Dia 28 - Sara Conceição Moreira
de Matos, de 94 anos

Dia 28 - Maria Eduarda
Bernardino Garcia
Dia 28 - David Alexandre
Silvestre Mendes
Dia 29 - Artur Mendes Ramos
Henriques Tomás
Dia 29 - Pedro Miguel Ramos
Henriques Tomás
Igreja do Castelo

Igreja de São João Baptista
Dia 28 - Carlos Manuel Silvestre
Garcia com Maria José da Silva
Bernardino

de 2006

Dia 7 - Luís Miguel Filipe Pirralho
com Marisa Maria Lopes Claro

Informação das agências funerárias de Coruche

120 euros em água.
Algumas turmas da escola
realizam trabalhos anti-tabaco e
contra a poluição ambiental principalmente na área de projecto.
A escola tenta que estas
sensibilizações cheguem aos
pais e à comunidade mas nem
sempre se conseguem mudar
hábitos, mas e segundo a Dr.ª
Fátima Bento “levamos os alunos, pais e população a pensar,
a reflectir sobre a importância
de preservarmos os recursos
naturais e de os utilizarmos da
melhor maneira, pois eles podem um dia esgotar-se”.

Neste sentido, há algum
tempo, a escola fecha a água
por algumas horas, levando assim todos a verificarem a importância que a água tem para
a nossa vida e como é importante utilizá-la de forma correcta e a não desperdiçar.
O importante é manter hábitos saudáveis e acreditarmos
que é possível poupar com os
recursos que temos.
Os Eco-Reporters EB 1 Coruche 1
José Bernardo Pereira, Miguel Palma,
Sofia Guarda, Inês São Marcos, Joana
Dias, Filipa Neves, Mariana Escaninha,
Mimi Coutinho, Daniela Patrício,
Margarida Carapinha, Inês Moura

Um CAOS automobilístico!
Constatamos diariamente que junto à nossa escola toda a
gente estaciona em todo o lado.
Estaciona-se em cima do passeio, em ambos os sentidos.
Todos os pais levam os filhos de carro até à porta da escola.
Um verdadeiro CAOS!
A escola EB 1 de Coruche 1,
situa-se na parte este da Vila de
Coruche, em frente ao posto da
GNR e no meio de duas vias,
uma principal que serve o trânsito que segue para a freguesia
da Lamarosa e outra secundária,
que dá acesso ao centro da vila.
A escola fica também junto a
um grande aglomerado populacional e a um dos bairros mais
antigos da Vila, o Bairro Novo,
caracterizado por casas baixas e
ruas estreitas.
Perto da escola não existem
parques de estacionamento e o
que acontece diariamente é que
os moradores estacionam os seus
carros de um dos lados da faixa
de rodagem, o que torna impossível a passagem de dois carros,
simultaneamente, nas ruas.
Este problema agrava-se nas
horas de entrada e saída da escola, 8h, 13h e 18h, quando a juntar aos carros dos moradores
acrescentamos os carros dos
cerca de 150 pais que levam ou
deixam os seus filhos na escola.
O grupo dos eco-repórteres e
a Câmara Municipal, após reunião decidiriam juntar esforços
e no dia 22 de Setembro de
2006 realizaram o dia “Na vila,
sem o meu carro”, incluindo-se
assim na Semana Europeia da
Mobilidade.
Pretendeu-se com esta iniciativa realizar uma Campanha
de sensibilização à população
para a problemática da mobilidade sustentável e temos como
objectivos principais: encorajar
mudança de comportamentos,
para que estes se tornem compatíveis com o desenvolvimento
sustentável; proporcionar ocasiões que fomentem o deslocamento da população por meios
alternativos ao automóvel: bici-

cleta, transportes públicos ou,
simplesmente, a pé; relacionar
desenvolvimento/mobilidade
sustentáveis com melhoramento
da qualidade de vida: melhor
ambiente, mais saúde.
Neste sentido, realizamos as
seguintes actividades: limitação
do tráfego automóvel na zona
envolvente da EB 1 de Coruche;
promover o passeio pedestre de
e para a escola; promover a consciencialização de pais e alunos
para o problema do tráfego automóvel na vila; apresentar soluções credíveis que conduzam
à mudança de comportamentos;
avaliar o impacto social e ambiental da iniciativa.
Este dia só é possível com o
envolvimento da Câmara Municipal de Coruche, Escola Básica
N.º 1 de Coruche 1 e da GNR.
Entendemos que se torna urgente unir esforços e concertar
acções que conduzam ao desenvolvimento socio-económico,
de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos naturais.
Pretendemos a alteração dos
hábitos de transporte de pessoas
e mercadorias de forma a preservar recursos e a não aumentar agressões ambientais como:
elevado número de emissões
atmosféricas; grande ocupação
de áreas naturais por infra estruturas para circulação e estacionamento.
Esperamos que mais dia
assim, sejam um verdadeiro
sucesso e para isso iremos “trabalhar” nas férias em prol do
ambiente e de uma melhor mobilidade sustentável.
Os Eco-Reporters E.B.1 Coruche 1
José Bernardo Pereira, Miguel Palma,
Sofia Guarda, Inês São Marcos, Joana
Dias, Filipa Neves, Mariana Escaninha,
Mimi Coutinho, Daniela Patrício,
Margarida Carapinha, Inês Moura
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DESPORTO E L AZER

Santarém acolhe
Congresso de Judo

União Figueirense
em dificuldades

João Carlos Louro *
* Jornalista

Campeonato Distrital de
Futebol da 1.ª Divisão
1.ª FASE – SÉRIE B

Este Congresso reuniu 45
Treinadores e Atletas de Clubes de todo o País e teve lugar
no Pavilhão Polidesportivo de
Santarém no dia 14-10-2006.
Teve como responsáveis:
Luís Galache (6º Dan)
António Anjinho (2º Dan)

Teófilo Fonseca (2º Dan)
Alberto Delago (3º Dan)
O encerramento deste Congresso teve lugar no CNEMA
em Santarém, seguido de um
Jantar com actuação do Grupo
Folclórico de Santarém. ____

Não está fácil, a vida do União Figueirense no campeonato.
A equipa do concelho, até ao
momento, obteve apenas uma
vitória caseira e perdeu os restantes jogos, após oito jornadas.

Recorde-se que, o objectivo
da equipa das Fazendas das
Figueiras, é lutar pelo meio da
tabela, ficar entre os seis primeiros da série.

Carlos Duarte

P OESIA

Cecília…
Na memória de todos nós
Ficou a lembrança
Da tua voz doce de menina
Dos teus olhos verdes
Da tua bondade enorme
Da tua beleza translúcida
Foste…muito mais que uma
Grande Filha, Mulher, Mãe…
Amiga de todos…
Dorida por todos…dedicada a todos
Cecília…
A saudade, a dor…e um turbilhão de sentimentos
Alojou-se no nosso coração
Partiste…
Para nunca mais voltares…
Da vida levas-te tanta dor e sofrimento…
Que o céu te dê o cantinho
Sossegado e sereno
E que todos os anjinhos te conheçam
Como nós conhecemos…
Cilita…
Um nome que nunca mais vou chamar
Uma Amiga…uma Prima…
Que nunca mais posso visitar…
Teu nome fica gravado
Nos nossos corações para todo o sempre
E os teus filhinhos
Por nós serão amados
Como tu…farias pelos nossos…
Os teus queridos pais
Por nós serão amparados…
Nos momentos mais difíceis
A saudade fica marcada…
A despedida
Fica lembrada…
Sempre com lágrimas nos olhos.
Que descanses em paz
Num sonho eterno
Que nunca
Te esqueceremos
Amar-te-emos para todo o sempre.
2006-10-02
Mafalda Fonseca

Campeonato Distrital de
Futebol da 2.ª Divisão
1.ª FASE – SÉRIE B
A equipa de Santana do
Mato, estreou-se da pior forma
no campeonato, com uma derrota em Pernes perante a equipa
local.
Na 1.ª jornada folgou e na 3.ª

jornada o jogo no Porto Alto foi
adiado devido ao mau tempo.
Entretanto, na Taça do Ribatejo, o Santanense venceu o vizinho Marinhais, continuando
na prova rainha da Associação.

Destaque para a
próxima edição

TAÇA DO RIBATEJO
em Futebol
1.ª Eliminatória – Zona Sul
Glória Ribatejo 3
Tigres Cartaxo 3
Santanense 2
Porto Alto 1

Pernes 1 (após prolongamento)
Alcanenense 4 (após penalidades)
Marinhais 1
Pontével 3

Grupo de educação física da
Escola Secundária de Coruche, faz investigação científica com alunos da escola
secundária e redige artigo
sobre “Determinantes do
Nível de Condição Física”.
No próximo número publicaremos a conclusão deste
relevante estudo efectuado
por J. Santos, Ricardo Raposo, J. Reis, J. Faustino e
Carlos Moura
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Assine o Jornal de Coruche

A loja
dos seus filhos!
Realiza o 1.º Encontro do Sector Corticeiro e integra Rede Europeia das Regiões Corticeiras

Tel. 243 677 049

> páginas 26 e 29

Bombeiros Municipais de Coruche
assinalaram o 78º aniversário

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

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

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

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência

O Corpo de Bombeiros de Coruche comemorou os seus 78 anos, na Praça da Água, no Rossio.
> página 24

O nosso Director Casou!
À revelia do nosso Director Dr. Abel Matos
Santos, e correndo o risco de não paginar mais este
jornal, dou notícia do seu casamento com a Exmª
Senhora Dona Carlota Maria de Barros Alarcão de
Carvalho Branco.
O casamento católico realizou-se no passado dia
30 de Setembro, na capela do Palácio das Necessidades, em Lisboa, seguido de jantar no palácio da
Cruz Vermelha Portuguesa.
Desejamos as maiores felicidades aos noivos, bem
como aos seus familiares e amigos, fazendo votos
para que o futuro lhes traga saúde, alegria e tudo o
que mais desejarem.
____
Manuel Gomes Pinto

Semi-Novos
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.3 CDTI(Diesel)
Opel Corsa 1.2 16V Twinport 5p
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 5p
VW Polo 1.2 12V 5P (Modelo Novo)
Ford Focus 1.4 16V Sport 5p
Seat Ibiza 1.2 12V C/AC 5p
Citroen C-3 1.1SX Pack C/AC 5p
Peugeot 206 SW 1.4 HDI C/AC 5p (Diesel)
Opel Corsa 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.1 C/AC 5p

2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004

Retomas
BMW 320 D Touring 150 CV 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12V 5p
VW Polo 1.2 12V 5p
Mercedes E-220 STW Eleg.
Seat Cordoba 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 DI Van
Peugeot Partner 1.9 D Van
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Seat Ibiza 1.9 SDI Van
Peugeot 206 1.9 D Van C/AC

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

