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stamos de novo na
época do Natal. Cada
vez mais “consumistas”,
já poucos se lembram que os
presentes não são o mais importante, mas sim o afecto e o
apoio que devemos partilhar
uns com os outros, para um
convívio são e feliz, onde a ajuda aos mais desvalidos é uma
necessidade de, e para, todos.
Por isto mesmo, este primeiro número de Natal do Jornal de Coruche, apresenta uma
visão global de uma das mais
importantes e meritórias instituições do nosso concelho, a
Santa Casa da Misericórdia de
Coruche, que Patrícia Leal foi
conhecer.
Também nos devemos lembrar, em especial nestas datas
que nos inspiram à reflexão, de
quem nos faz bem, e desta forma, a nós coruchenses, reco-
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nhecer a grandiosa obra que o
Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira nos deixou e assinar a
subscrição pública a favor da
reposição da sua estátua.
Nesta linha, uma referência
para o Sr. Juiz da Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo,
Eng. Gonçalo Dias, que tendo
feito um mandato notável, promove ainda o lançamento do
2.º DVD da procissão e da
história da Irmandade. Um legado que fica, e sem custos,
pois ao contrário de outros, conseguiu mecenas para a obra.
O ilustre arquitecto Ribeiro
Telles, vem mais uma vez,
num artigo de excelência e
desenhos da sua autoria, em
defesa da nossa terra, a propósito do despropositado murete,
junto ao rio, que se está a construir e que no mínimo obriga a
reflexão, para não me adiantar.

Os parabéns aos Corujas,
que comemoram os seus 20
anos de existência, a que
Alberto Paiva se dedicou, e se
propôs a fazer a história para o
nosso jornal. De notar a colaboração de João Sobral Barros,
com a sua coluna desportiva
“Fora de Jogo”, o que muito
agradeço.
Uma referência muito especial para os nossos colaboradores, articulistas, assinantes,
leitores e anunciantes, pelo
enorme apoio que têm dado ao
“nosso” Jornal de Coruche.
A equipa que faz este jornal, deseja a todos um Santo
Natal e uma excelente passagem para um Ano Novo de
2007, repleto de muitas felicidades.
____
Abel Matos Santos
Director

Parabéns Diário do Minho!
EDITAL
Fernanda Maria Ferreira de Carvalho Pinto, Presidente da Assembleia
Municipal de Coruche, torna público que:
Ao abrigo das competências que lhe estão conferidas pela alínea b) do
Artigo 54º da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei Nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com o Artigo 14º do Regimento da
Assembleia Municipal, convoca a Assembleia Municipal para uma Sessão
Ordinária, a realizar no dia 15 de Dezembro de 2006, pelas 21.00 horas, na
Sala das Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, com a seguinte Ordem
do Dia:

A Empresa do Diário do
Minho, de Braga, que
imprime e envia o Jornal de
Coruche aos nossos assinantes, transferiu o seu
equipamento gráfico para
um novo pavilhão no parque
industrial Grundig, em
Ferreiros, Braga.
Esta mudança resulta da
aqui sição de novos e modernos equi pamentos gráficos com tecno logia de
ponta, que vêm dotar esta
empresa de capacidades
mais avançadas que lhe
permitem prestar um serviço
ainda melhor aos seus
clientes e nomeadamente ao
nosso jornal.

A inauguração das instalações e Bênção por Sua
Ex.ª Ver.ma o Senhor
Arcebispo Primaz, D. Jorge
Ferreira da Costa Ortiga,
realizou-se no passado dia
24 de Novembro, a que se
seguiu um Verde de Honra.
A toda a equipa do Diário
do Minho, que connosco trabalha, nomeadamente o Dr.

Luís Carlos, o Sr. Roger, o
Sr. Joaquim, as Sr.ªs
Fernanda, Sónia e Célia,
bem como todos aqueles que
tornam possível que o Jornal
de Coruche seja produzido
com a qualidade a que já nos
habituaram.
Muitos Parabéns do
Jornal de Coruche!

1. VIII ALTERAÇÃO EM REGIME SIMPLIFICADO AO
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL - OVELHAS
2. DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA ESCOLA GASPAR ALVES
3. PROJECTO DE REGULAMENTO GERAL DOS MERCADOS E FEIRAS DO MUNICÍPIO DE CORUCHE
4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2007
5. ORÇAMENTO PARA 2007
6. TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA 2007
7. ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
Coruche, 5 de Dezembro de 2006
A Presidente da Assembleia Municipal

Fernanda Maria Ferreira de Carvalho Pinto
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Coruche, Salvaterra e
Benavente contra
localização do novo
serviço de urgências
O Presidente da Autarquia de Coruche, considera desadequado a escolha do
Biscainho para a localização do novo
Serviço de Urgência Básico (SAB).
Dionísio Mendes, refere que o local adequado para se instalar este novo serviço é
o actual Centro de Saúde de Coruche, por
melhor servir os munícipes e as populações, evitando a construção de um edifício de raiz que não serve as populações
do Concelho. “Com este enquadramento,
80% da população do concelho de
Coruche irá ficar mais longe das urgências do que está hoje. A população de
Coruche, Lamarosa, Erra, Couço e Santana do Mato vão ter de andar mais 20
quilómetros, enquanto somente o Biscainho, Fajarda e Branca ficam mais perto”, referiu.
A Câmara de Benavente manifesta-se
contra esta solução, porque fica mais
longe das urgências médico-cirúrgicas do
Hospital de Vila Franca de Xira.
No passado dia 28 de Novembro, a
população de Benavente reuniu-se em
plenário para protestar contra o fecho das
urgências do Centro de Saúde de Benavente. Esta iniciativa foi apoiada por unanimidade pela Câmara Municipal. Benavente junta-se assim a Salvaterra e
Coruche nos protestos contra o encerramento dos seus serviços de urgência.
Os três autarcas, já manifestaram o
seu desagrado e a sua posição frontalmente contra o fecho dos seu SAP em
CARTOON

•
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Nova lei de uso e porte de arma de caça

FENCAÇA Preocupada

troca de uma UBU – Unidade Básica de
Urgência, a construir de raiz no Biscainho. Este local não serve a estas populações, tornando mais caro e inacessível o
acesso a esta UBU.
Carmem Pignatelli, a secretária de
Estado da Saúde, recebeu os autarcas e as
críticas, mas parece não compreender as
populações. Para os autarcas, esta medida
vai afectar negativamente mais de 70 mil
habitantes e será nociva também para o
Serviço Nacional de Saúde.
____
Nota do Director:
Mais uma vez Governo socialista está
cego, surdo e mudo, exigindo a mobilização das populações, desta vez para defenderem a sua Saúde!
O que será a população do Couço ter de
ir ao Biscainho ao médico. Se Coruche está
longe, o Biscainho muito mais e depois se
tiver mal é evacuado para Santarém!?
O mesmo se passará com os habitantes
de Coruche, que se sentirem mal, terão de
ir ao Biscainho e depois voltar para trás
para ir para Santarém. Onde será que os
técnicos do Ministério da Saúde estão com
cabeça? Não se vê logo que usaram régua
e esquadro para escolher o local. O melhor
é virem ao terreno ver a realidade e saírem
dos gabinetes!!!
Esperemos que as gentes de Coruche
também se mobilizem contra estas medidas!
AMS

A Federação Portuguesa de Caça,
foi recebida pelo Governo, na
sequência da publicação da nova lei
de uso e porte de arma de caça. A
FENCAÇA está preocupada com o
impacto, que esta lei terá na redução
do número de caçadores.
Segundo Jacinto Amaro, presidente da FENCAÇA, “esta lei visa
os caçadores com menos recursos
económicos e os caçadores com mais
idade. Além do curso, que terão de
fazer, para renovar a licença de uso
e porte de arma, as pessoas que
vivem de uma reforma bastante
baixa não terão hipótese de renovar
a licença por causa dos custos. Às de
idade mais avançada, as deslocações para fazer o curso a Lisboa,
poderão desmotivá-las.
Face a esta situação, poderão
deixar de ser caçadores ou então
poderemos assistir a um fenómeno
de clandestinidade. Ou seja, em vez

de tirarem o curso, não o tiram e
continuam a caçar. Foram estas as
preocupações, que transmitimos à
Secretaria de Estado da Administração Interna e algo terá de ser
feito, pois mostramos disponibilidade para minimizar estes efeitos. A
Federação irá candidatar-se, através de formadores para abrir escolas
onde serão ministrados os cursos.
Numa primeira fase, pensamos abrir
uma escola por distrito e, nas fases
seguintes, uma por concelho”,
adiantou Jacinto Amaro.
Ainda segundo a FENCAÇA,
estão-se a perder caçadores em todo
o País, devido às exigências no sector. Por exemplo, desde há três ou
quatro anos, dos cerca de 270 mil
caçadores no ano passado, apenas
tiraram a licença 215 mil.
____
João Louro

Associação de Caçadores
do Couço em obras
A Associação de Caçadores do
Couço vai fazer obras na sua sede,
uma sala de aula da escola primária
encerrada, cedida pela autarquia há
cerca de 3 anos.

A Câmara vai colaborar nas obras
de ampliação através de um contrato
programa onde se compromete a
ceder os materiais de construção e a
associação a mão-de-obra.

Habitação social
– rendas a 100 euros
As 3 famílias realojadas no bairro
do matadouro, em casa de habitação
social construídas pela Câmara de
Coruche, vão pagar a modesta quantia de 100 euros por mês.
Estas famílias viviam em casas

sem condições nesse mesmo local e
Dionísio Mendes, edil local, referiu
que os valores foram calculados
através dos rendimentos das famílias, representando um valor muito
abaixo do mercado.
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Santa Casa da Misericórdia
Patrícia Leal *

– por dentro da Instituição

Com quase 450 anos de
existência, esta instituição muito se tem debruçado sobre as
carências da população mais
idosa do concelho. O Jornal de
Coruche foi conhecer mais
sobre a sua história, os seus
projectos e as suas ambições
futuras.

lho de Coruche. Este apoio é
dado pelo Lar de Idosos, Centro de Dia, e Apoio Domiciliário. No entanto, a actividade
social da instituição não está
relacionada apenas com estes
sectores, dado que a saúde e a
educação são também fortalecidas através de acordos de
cooperação com outras Santas
Casas, com outras Instituições
de Solidariedade Social e até
com o Estado, no desenvolvimento de projectos.

Quatro séculos de vida
Fundada em 1558, a Santa
Casa da Misericórdia subsistiu
nos primeiros tempos através
de esmolas. Mais tarde atingiu
a sua autonomia não apenas
pelas heranças e legados deixados por benfeitores, mas também através da anexação das
Confrarias de Nossa Senhora
da Conceição e Nossa Senhora
da Purificação e São Brás.
Desde os primórdios da sua
fundação, a Misericórdia sempre se preocupou com os mais
desfavorecidos, sendo um espa-

Pelo interior da Instituição
Internamente a Santa Casa
é composta por três órgãos
sociais, – Assembleia Geral,
Mesa Administrativa e o Definitório ou Conselho Fiscal. A
ligação entre estes órgãos, nomeadamente a Mesa Administrativa, a quem é delegado o
poder por um período de três
anos, e os diferentes departamentos da Instituição é feita
através da Directora coordenadora e dos mesários.
A Misericórdia tem, actualmente, 555 irmãos. No entanto,

Os vários “braços” da Santa Casa
Ao serviço da Misericórdia
estão setenta pessoas, subdivididas pelos diferentes departamentos.
A Santa Casa tem um vasto
património, que é o conjunto
dos bens adquiridos a título
legal pela Misericórdia, onde
se incluem ímóveis como por
exemplo a Herdade e a Igreja,
tendo como preocupação pri-

ço onde cada indivíduo dá e
recebe consoante as suas possibilidades.
A Santa Casa é, portanto,
uma irmandade cujo objectivo
se prende com o apoio perante
as desigualdades sociais, mais
vocacionada para o acompanhamento dos idosos do conce-

este número pode aumentar,
sendo os únicos requisitos à
admissão, a maioridade, a natu
ralidade do concelho de Coruche, uma boa reputação social
e moral, a aceitação da doutrina e moral cristãs e o comprometimento ao pagamento de
uma quota anual.

mordial a conservação e a recuperação dos monumentos
edificados e imóveis. A Igreja
da Misericórdia, que data igualmente de 1558, tem sido uma
dessas preocupações, daí que
muitas peças tenham sido já
restauradas. Aliás, duas dessas
obras, as esculturas das Santas

Mães e o Cristo, permanecem
no Museu Municipal.
A Igreja, pelo grande carisma e história que representa
para a população, tem sido palco de inúmeras actividades
religiosas e culturais, – celebrações da Semana Santa, a
Missa todas as sextas-feiras,
peças de teatro e concertos de
música barroca –, que enaltecem o seu interior.
Um departamento importante da instituição são os
serviços administrativos, que
têm vindo a desenvolver planos de modernização da Santa
Casa. Para o próximo ano os
objectivos deste departamento
são o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento
de projectos em estudo, a promoção do voluntariado e de
acções de formação. A informática, nomeadamente o projecto da futura página on-line,
está para breve.
Um dos apoios financeirosda Santa Casa é a Farmácia da
Misericórdia, onde não só se
promove a Instituição, mas
também se fornece à população de Coruche um serviço de
maior qualidade através da
distribuição, dispensa e utilização racional dos fármacos.
Os três grandes departamentos da Santa Casa da Mise-

ricórdia vêem o apoio aos idosos como a principal base de
preocupação. O Apoio Domiciliário, o Centro de Dia e o
Lar de Idosos, providenciam os
cuidados básicos e o apoio
social e humano necessário às
pessoas que dele carecem.
O Apoio Domiciliário, co
nhecido pelas Samaritanas,
presta os cuidados diários aos
idosos que, por doença, deficiência ou outro impedimento
não o conseguem fazer autonomamente. Este serviço iniciado
pelo antigo provedor Eng. Luís
Dias, cobre todo o concelho,
chegando, por dia, a fazer cerca de 70 visitas.
Também inaugurado em
1995 pelo Eng. Luís Dias, o
Centro de Dia “Dias André”
presta o serviço adequado aos
idosos para que estes permaneçam no seu ambiente
sócio-familiar. Os voluntários,
que embora reformados insistem em contribuir, auxiliam os
funcionários através da assistência e acompanhamento de
actividades de lazer com aos

idosos. Estes últimos, recorrem
cada vez mais ao Centro de
Dia, onde se sentem acompanhados e acarinhados.
O Lar de Idosos do Monte
da Barca, a grande aposta em
termos orçamentais da Santa
Casa para o ano de 2006, propõe aos carenciados a ajuda de

PREÇOS BAIXOS * QUALIDADE * ACOLHIMENTO
O Seu Supermercado e Posto de Abastecimento de Combustíveis

CORUCHE
Rua Açude da Agolada – 2100-027 CORUCHE

LAVAGENS AUTO * SELF-SERVICE
SUPERCORUCHE – Supermercados SA.

Telef. 243 617 810 • Fax 243 617 712
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que necessitam. Com a tutelado da Segurança Social de
Santarém, a Santa Casa da
Misericórdia de Coruche, possui e gere um Lar com capaci-

dade para 80 residentes que
têm direito aos cuidados médicos, medicamentos, alimentação, alojamento e higiene
diárias.

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Contactos:
Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

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

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

Pereira & Cotrim, Lda.
Oficina de Serralharia Civil,
Reparações em Alfaias Agrícolas e Soldaduras
• Estruturas Metálicas

Tel. e Fax. 243 678 237
Tlms. 932 555 664 / 932 555 663
Rua da Agolada, 2100-504 Fajarda • Coruche

O Lar do Monte da Barca,
pelo seu carácter gratuito, tem
uma extensa lista de espera.
Contudo, nem as obras de
remodelação vão colmatar este
problema dado que os melhoramentos visam a modernização e alargamento do espaço e
não a capacidade do alojamento, providenciando assim uma
maior qualidade de vida aos
que lá residem.
Estas obras tiveram início
em Maio do corrente ano e
prevê-se a sua conclusão no
início de Abril próximo. Com
um custo de aproximadamente
660 mil euros, dos quais 25%
são financiados pela CMC, –
que está a par do resultado do
estudo de envelhecimento po
pulacional patente no concelho
–, a remodelação do Lar foi
assente numa enorme preocupação por parte da actual mesa
administrativa. O respeito pelo
ambiente foi uma dessas preocupações, pelo que vão ser
instalados painéis solares, com
o objectivo de aproveitamento
da energia solar e geotérmica,
e uma nova rede de esgotos,
onde funcionará ETAR biológi
ca de tratamento de resíduos.
Uma outra particularidade da
obra é a centralização, naquelas instalações, da zona de
refeições, da cozinha e lavandaria, para apoio aos restantes
sectores da Santa Casa.
A Instituição tem vindo a
incutir o espirito da responsa
bilidade na família, o que tem
surtido efeitos positivos, visto
que de ano para ano, são cada
vez mais os residentes que saem
do Lar para ir passar a Quadra
Natalícia com a família. O Natal na instituição, é uma festa,
onde além dos tradicionais presentes, existe Missa, um almoço com a família e um baile
onde todos participam.
Voluntariamente Voluntário
O voluntariado visa promover as iniciativas de ajuda
local bem como fomentar uma
cidadania activa e de melhoria
das condições de vida. As áreas
de maior incidência do voluntariado são o Lar de Idosos e o
Centro de Dia, onde os voluntários promovem actividades
de lazer e de aprendizagem das
várias artes, nomeadamente as
artes manuais, os bordados,
entre outras. Essencialmente
são os reformados que, não
querendo estar sem ocupação,
usam a sua experiência de vida
profissional para ajudar quem
necessita.
Do Papel à Realidade
Na actualidade a Instituição
tem vindo a tentar organizar-se

e desenvolver-se para que cada
departamento fique apto a resolver com a maior brevidade
possível os problemas que surgem no concelho. Este desenvolvimento tem sido concretizável desde que, em 2003, a
actual mesa administrativa requisitou um estudo para estabelecer um plano de acção.
Este plano, que tinha por
base o estudo da população,
revelou o problema do envelhe
cimento progressivo dos habitantes do concelho de Coruche.
Desta forma, a Santa Casa
adquiriu as bases que tornaram
viáveis os futuros projectos de
melhoria social e humana.

enfermagem continuados. Normalmente verifica-se que estas
pessoas recorrem com frequência à enfermaria do Lar. Com
trinta vagas disponíveis para
este projecto, este problema
seria significativamente reduzido, permitindo a sua reabilitação e integração.
Integrado na UCC, prevêem-se os cuidados paliativos
para doentes terminais em
regime de apoio domiciliário.
Actualmente o grande objectivo da Santa Casa da Misericórdia de Coruche é que a reestruturação iniciada em 2005,
continue em 2007, dado que
muitas ideias estão em projec-

O plano, apelidado de
“Misericórdia Século XXI”,
vai permitir à instituição uma
melhoria significativa das infra-estruturas de apoio à população idosa. A Santa Casa da
Misericórdia tem em mãos um
projecto, a desenvolver no
próximo mandato, para uma
Unidade de Cuidados Continuados. Este plano de saúde, a
acontecer, seria uma cooperação entre a Instituição e o
Centro de Saúde, sob a tutela
do Ministério da Saúde.
A Unidade de Cuidados
Continuados é uma forma de
dar o apoio necessário aos
idosos que, saindo do Hospital
de Santarém, continuam aprecisar de cuidados médicos e de

to, e muitos projectos estão já
em curso. A nós, população e
cidadãos interessados cabe-nos
ajudar, o mais que pudermos,
para que muitos mais projectos
sejam elaborados, iniciados e
concluídos, para o bem do concelho, das gerações mais antigas e das gerações vindouras.
____
* Jornalista

No próximo número
• Entrevista à Provedora, Sr.ª
Dona Graça Ribeiro da Cunha e ao Sr. Vice-Provedor
José Maria Bento
• Obras de Misericórdia
• Eng.º Luis Dias – A Obra
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A miúda do gás veio a Coruche Panificadores podem
vender porta-a-porta

– empresa Pereira e Rouxinol foi a anfantriã
A miúda do gás, deslocouse a Coruche para participar na
campanha de Inverno Pluma,
“elas andam aí”. A empresa
Pereira, Rouxinol & Companhia, com sede na vila e distribuidora oficial da Galp Gás,
foi uma das empresas seleccionadas para este evento.
O Eng. Vítor Rouxinol, ge-

rente da empresa, adiantou que
“a iniciativa foi um sucesso, a
campanha consiste em conquistar uma maior quota de
mercado em relação aos nossos concorrentes. A Galp Gás
oferece como estímulo, aos
prováveis consumidores, no
caso de troca, o redutor e
seguro. A nossa empresa, teve

o privilégio de ser seleccionada para este evento, e dá-nos
força para enfrentar novos
desafios. Pertencemos ao quadro de honra da Galp Gás, e,
mais orgulhoso me sinto por
Coruche fazer parte do roteiro
da Galp Gás para este tipo de
eventos. Somos líderes de mercado no concelho e a nível do

distrito ocupamos o quinto
lugar no ranking. Com a vinda
da miúda do gás a Coruche,
agitamos a Vila e população. A
miúda saiu de Coruche encantada, pela forma como as pessoas a receberam”, salientou o
Eng. Vítor Rouxinol.
____
JCL

O nosso Cavalo Sorraia

A raça conhecida como
“Sorraia” foi trabalhada e
conservada durante cerca de
cinquenta anos pela família do
Dr. Ruy d´Andrade, na Herdade
da Agolada, concelho de Coruche.

O núcleo principal originário
continua nas mãos dos seus descendentes, nomeadamente, do
Eng.º José Luis Sommer d´Andrade, que o mantem, estuda,
conserva e melhora, na sua Herdade de Font´Alva, junto a Elvas.

Foi criada uma Reserva do
Cavalo Sorraia no vizinho concelho de Alpiarça.
(www.sorraia.net)
É pena que o Município
Coruchense nunca tenha tido
uma visão estratégica para encarar esta raça com a importância mundial que ela tem.
Em 1994 foi criada por
descendentes do Dr. Ruy d´Andrade a AICITPS –Associação
Internacional do Cavalo Ibérico
Tipo Primitivo-Sorraia
(www.aicsorraia.fc.ul.pt).
____

Dr. Ruy d'Andrade junto a uma
égua Sorraia afilhada (1960) © 2006
AICS. Todos os direitos reservados.

Vila Franca de Xira deixa de liderar cidades taurinas
Novembro, na Câmara Municipal da Azambuja, tendo a
Direcção também sido “deslocada”, por 2 anos, para os
municípios de Olivença (Território Português sob administração de Espanha), Arles (França) e Angra do Heroísmo (Açores). Até agora a Direcção da

Afinal, os panificadores de
Coruche e Couço poderão vender os seus produtos ao domicílio.
Foi esta a decisão do executivo camarário após as alte-

rações introduzidas no regulamento de venda ambulante,
que foi agora aprovado. Contudo a Assembleia Municipal
ainda terá que ratificar estas
decisões.

XV Convívio de
Reformados na Erra

João Costa Pereira

Coruche apoia Barrancos
A autarquia de Coruche e a de
Santarém, apoiaram a candidatura da Vila de Barrancos à
Presidência da Assembleia-Geral
da União Internacional das
Cidades e Vilas Taurinas (UNICIVITAS), que era detida pela
cidade de Vila Franca de Xira.
A votação foi realizada em

O Padeiro ambulante, figura de antigamente, em desfile no Cortejo das Festas de
Coruche no passado mês de Agosto

UNICIVITAS esteve na Moita
do Ribatejo.
A UNICIVITAS é composta
por 18 municípios, e, esta mudança de Direcção é assumida
como um factor para mais visibilidade a alargamento, dando
ênfase à internacionalização do
movimento.

No passado dia 18 de Novembro, a Junta de Freguesia da
Erra organizou o XV Convívio
de Reformados e Idosos da Freguesia. O Convívio teve lugar
no salão de festas da Quinta da
Várzea do Sorraia e foi uma vez
mais um grande dia de convívio
e de confraternização entre os
presentes.
Entre uma dança e uns dedos
de conversa, foi dia de esquecer
as dificuldades e as dores de
uma vida de trabalho. A magnífica gastronomia ali servida foi
do agrado de todos os presentes,
contando com vários pratos,
frutas e doces e claro, como não
podia deixar de ser as castanhas
e a água-pé, lembrando uma
linda tarde de São Martinho.

A festa era para os mais velhos, mas esta Junta contou com
a presença do Sr. Presidente da
Câmara e do seu executivo, bem
como de vários membros da
Assembleia de Freguesia da
Erra, que não deixaram de
apoiar esta iniciativa.
O executivo da Junta mostrou-se agradado com o número
de participantes estar a aumentar ano após ano, não só por dar
um sinal de satisfação e contentamento, mas também pelo
aumento da longevidade.
A Junta de Freguesia da Erra
agradece a presença de todos, e
espera contar com maior adesão
na próxima edição.
_____
Carlos Brotas
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VENDE-SE

Para colaborar nesta rubrica envie, por e-mail
(geral@ojornaldecoruche.pt) ou via CTT, as imagens
ou situações que deseje ver publicadas.

Apartamento Novo

c/ cozinha toda equipada e bons acabamentos
BOA LOCALIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO DAS BALEIAS

tem quintal com 80m2

É na hora dos alunos saírem das aulas
que alguém se lembra de despejar os
ecopontos, obrigando os alunos a
terem de usar a estrada. Será que não
podem mudar o horário de despejo dos
ecopontos?

BOM PREÇO – Tm: 938 641 568

Votos de Boas Festas
Em tempo de
cheia as ovelhas
não tiveram outro
remédio senão
“invadir” a Vila.

Símbolos e Metáforas

O Pinheiro Eléctrico

JUNTA DE FREGUESIA
DA ERRA

A toda a população do Concelho
e em particular aos fregueses da Erra
desejamos Bom Natal
e Próspero Ano Novo
Travessa da Escola
2100-623 Vila Nova da Erra
Telefone e Fax: 243 679 462
E-mail: juntaerra@oninet.pt

Entre nós o “modernismo”, foi um
quase efémero movimento de intelectuais e artistas, “desabafo” em país
pequeno de nação (à época) dita grande
e não dura, acto reservado de um grupo
restrito, urbano, decadente e até condenável se vistas as coisa à luz da “disciplina de moral e religião dos bancos
da escola”, quem deu sinais de futuro,
inventando-o e vivendo-o, e nos legou
algum caminho para a permanente necessidade de
invenção de uma nova estética.
Mas, por restrito e pouco divulgado, do movimento os frutos foram escassos e o processo
definhou. É que nós, “os tugas”, somos pouco
dados a intelectualismos. Queremos é dinheiro
“pró bife” e “prá cervejola”, e já agora, luzes…,
muitas luzes.
Por isso a nossa “vida moderna” tem vindo a
ser “actualizada” como vai calhando.
E este “calhar” é o regalo de alguns que, de
forma pouco ética, e na ausência de uma crítica
séria, abusam nas “cenouras”. O pior de tudo é
que o fazem descaradamente e sem pudor, e nós,
“burros”, cá vamos contentes e com luzes…,
muitas luzes.
Penso até que, quem vê daqui, com ironia dirá
que esta é que é a verdadeira época das “luzes”.
Estamos já no Natal, tempo de paz e de compras. Sei-o porque tenho a minha varanda virada
para ele, este enorme símbolo que, à noite, me ilumina. Não, ele não é um anjo da guarda quem me
ilumina, e não me protege, este símbolo moderno,
antes pelo contrário, ele é o tal “pinheiro eléctrico”, o maior “pinheiro eléctrico” da Europa, quiçá
do Mundo.
Há coisas fantásticas, não há?
Acontece que é em plena baixa de Lisboa que,
desde há dois anos pelo Natal, no Terreiro do
Paço, surge tão grande e eufórico luzeiro, o tal “pinheiro eléctrico”, desencadeando assim uma

enorme e humilhante romaria de gente e carros,
para ver tão brilhante fenómeno e de tão apagado
significado.
– Do Marquês ao Terreiro do Paço não cabe
nem mais um carro, – dizem-me.
Pasmo de espanto, e com grande dificuldade
em respirar devido à elevadíssima poluição, agitado e nervoso, revoltado corro. Fujo assustado como quem tem medo, sim, puro medo de tão irracional situação.
O que vejo assusta-me, por isso fujo para não
me pôr aos gritos com aquela pobre gente, coitados, que, se calhar, vendo bem as coisas nem terão
culpa.
Vejo o que, com um “pinheiro eléctrico”, são
capazes de fazer às pessoas e a esta cidade, essas
inqualificáveis entidades; um banco, um canal de
televisão e a “toda poderosa” Autarquia de Lisboa.
Rapidamente concluo que vivo numa cidade
de consumistas apáticos, deslumbrados e mortíferos cidadãos.
– É pá, lá estás tu, isso não interessa, deixa a
malta divertir-se, – dizem-me.
Divertir-se? Quem? Quero que vão mas é ...
ganhar juízo. Correrem atrás de luzes, isso ainda
assim, seria (talvez) o mal menor, acontece que eu
vivo aqui, nesta mortífera poluição e neste
insuportável barulho, e.. luzes, muitas luzes…, e
não estou a gostar nada.
Manuel Pinto
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Irmandade lança novo DVD
– e sítio na Net, dia 10 de Dezembro
Tribunal Judicial de Coruche
Secção Única
Est. da Lamarosa - St.º Antonino - Palácio da Justiça - 2100-042 Coruche
Telef: 243 610 380 Fax: 243 617 230 Mail: correio@coruche.tc.mj.pt

AVISO
Processo: 95/06.3TBCCH – Interdição / Inabilitação
Requerente: Idalina Maria Ribeiro Madelino
Requerido: Maria Madalena Ribeiro dos Santos e outro(s)...
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a acção de Interdição/Inabilitação em que é requerido Maria Madalena Ribeiro dos Santos,
solteira, domicílio: Rua Nova, 2100-651 Biscainho, para efeito de ser
decretada a sua interdição por incapacidade permanente global.
O Juiz de Direito
Dr. Afonso Dinis Nunes
O Oficial de Justiça
Maria da Graça M. B. Vicente

PROMOÇÃO DE NATAL
Ofereça 1 DVD por 12,5 euros, ou os 2 por 20 euros
A Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo (INSC),
realiza a sua Assembleia Geral
no próximo dia 10 de Dezembro pelas 10 horas no salão
paroquial.
Nesse mesmo dia, pelas 18
horas, no auditório do pavilhão
Municipal, será apresentada

oficialmente a página da internet da INSC (www.nscastelo.pt)
e o novo filme em DVD dedicado a Nossa Senhora do Castelo, estando todos os coruchenses e devotos da Senhora
do Castelo convidados a assistir.
Aproveito para informar
que foi recentemente constitui-

da uma comissão que irá promover a constituição de movimento pró-vida com o objectivo de esclarecer a população
sobre o referendo ao aborto,
aberto a todos os coruchenses.
____
Gonçalo Dias

Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo
Coruche
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do Art.º 19 dos estatutos, convoco uma Assembleia Geral Ordinária da Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, para o dia 10 de Dezembro de 2006 a realizar no salão Paroquial pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 - Eleição dos novos corpos sociais, a realizar entre as 10h e as 14 horas.
Findo o acto eleitoral a Assembleia Geral reiniciará os seus trabalhos às 17 horas, no mesmo local, com a seguinte
ordem de trabalhos:

ARRENDA-SE
CASA DE HABITAÇÃO
COM 4 ASSOALHADAS
NA TRAVESSA DO BORRALHO, N.° 6
CORUCHE

Informações pelo telef. 243 679 953

ARRENDA-SE
ARMAZÉM E ANEXO MURADO
COM TELHEIROS,
COM INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

em Santo Antonino – CORUCHE

Área do Armazém – 290 m2
Área do Anexo – 265 m2

Ponto 1 - Apresentação do resultado eleitoral.
Ponto 2 - Admissão de novos irmãos.
Ponto 3 - Outros assuntos de interesse da Irmandade.
Se à hora não estiverem presentes a maioria dos irmãos, convoco ao abrigo do n.º 1 do artigo 18, uma segunda
Assembleia para as 10h30m.

Informações pelo telef. 243 679 953

Segundo o Regulamento de eleições da INSC, as listas propostas a sufrágio deverão:
Artigo 2
1 - As listas para a eleição da Mesa Administrativa, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal deverão conter os nomes
dos membros efectivos e dos suplentes, entendendo-se que estes serão designados em último lugar.
2 - Só os lugares de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Juiz da Mesa Administrativa e Presidente do Conselho
Fiscal deverão ser descritos na listas concorrentes às eleições.
3 - Só serão aceites listas que concorrem com candidatos a todos os órgãos sociais.
4 - Se as listas contiverem nomes em excesso, consideram-se não inscritos todos aqueles que ultrapassem o número
necessário dos membros efectivos e suplentes
6 - Só podem ser submetido à votação as listas que forem apresentadas por um número mínimo de 18 irmãos, no pleno
gozo dos seus direitos sociais e que derem entrada na Secretaria do Cartório Paroquial, até às 17 horas do quinto dia útil anterior à data designada para o acto eleitoral.
De acordo com as disposições Regulamentares da Eleições da Irmandade, a entrega das listas deverá ocorrer até ao
dia 30 de Novembro.
Por decisão do Pároco e do Presidente da Assembleia Geral, a entrega das listas deverá ocorrer na Secretaria do
Cartório Paroquial e não na secretaria da Irmandade não condicionando deste modo o horário de entrega das mesmas.
Coruche, 14 de Novembro de 2006
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
António Alberto Gonçalves Ferreira

Sobre a história da
Irmandade
Amavelmente, fez-nos chegar o Sr. José Leite Perry, a
informação e respectivo documento comprovativo de que os
últimos Estatutos, o Regulamento das Eleições e da Posse e
o Regulamento Disciplinar, da
Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, foram aprovados na
Assembleia Geral realizada em

17 de Janeiro de 1997, sendo
Juiz o Sr. Luís da Cruz Ferreira.
O referido documento dá
conta da aprovação canónica do
Arcebispo de Évora, Sr. D.
Maurílio de Gouveia, com data
de 18 de Janeiro de 1997, sendo
assim estes últimos estatutos
aqueles que estão em vigor.
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CONHCER CORUCHE

2 – O Campo e a Vila
Arq. Gonçalo Ribeiro Telles

Desde sempre, a cidade ou
a vila e o campo, constituíam
uma unidade em que a existência do povoado dependia do
espaço agrícola envolvente e
este, em grande medida, não se
justificava sem aquele.
Nos livros de horas renascentistas, cada mês é representado pela actividade agrícola
que durante ele se realizava,
incluindo a caça, mas nas iluminuras, a cidade ou a vila, de
perto ou afastada, está sempre
representada.
Nos dias de hoje, em todo o
mundo, devido à dimensão do
fenómeno urbano, procura-se
repetir a situação atrás referida,
face ao graves problemas culturais, ambientais e económicos que um “pseudo desenvolvimento” baseado no crescimento desmedido das construções e no artificialismo dos
equipamentos urbanos.
Portugal tem hoje 200 mil
casas vazias e as concentrações urbanas cada vez
mais dificultadas nos abas-

tecimento alimentar.
Segundo o conhecido jornalista americano James Knuster, o
fim do petróleo barato assina a
sentença de morte da nossa sociedade e afirma “a produção
de alimentos vai ser um problema. À medida que rareiem os
bens intermédios à base de
petróleo e gás, a agricultura
industrial vai recuar. Vamos
ter de produzir a alimentação
mais próximo do local onde
habitamos e a uma escala mais
reduzida”, em face desta situ-

ação prevê que “as vilas terão
mais possibilidades de ser bem
sucedidas do que as grandes
metrópoles, as quais vão ter,
provavelmente, de contrair-se
fortemente”. Coruche não deve, portanto, esquecer o “campo” da lezíria do Sorraia que
está em sua frente.
O planeamento de Coruche
não deve continuar a permitir a
construção e impermeabilização do solo da lezíria, mesmo
ao longo das vias de acesso,
como tem vindo a suceder,

com grande prejuízo para uma
economia regional.
Entre a Vila e o “Campo”
há uma ligação, não só física
mas também cultural e uma
memória histórica a manter.
A “charneira” dessa ligação é
o Sorraia cujas margens
deveriam manter o bucolismo das árvores ripícolas, o
suporte ecológico dos salgueiros e caniços e os caminhos adjacentes adequados à
contemplação e ao passeio.
Transformar essas margens em paredões de pedra e
betão coroados por curiosidades próprias de “jardins
públicos” do século XIX e
por um murete de cimento
que corta a visibilidade do
rio e do “campo”, para quem
não estiver a ele encostado, é
um atentado à dignidade da
vila e à cultura.
A visibilidade do horizonte
que se contempla e espreita
dos enfiamentos de vistas rasgantes que a vila proporciona,
está completamente compro-

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

metida por aquele murete. Resta-nos subir ao Castelo para
admirar o que resta do rio e da
vastidão da Lezíria.
As duas margens do Sorraia
deveriam constituir, com o
próprio leito de cheia do rio,
não só uma estrutura biológica
de suporte da vida fluvial, como também uma unidade estética de paisagem, apenas se
admitindo “inter-faces” pontuais, construídos possivelmente
nos lugares dos antigos portos
ribeirinhos de Coruche ou em
sítios que o crescimento da vila
o justificasse.
____
Gonçalo Ribeiro Telles, Arq.
No próximo número:
3 – Encosta. Barrocas

Legenda do desenho
V – Ponto de vista do Castelo
V1 – Ângulo de visão rasante horizontal com o rio

I – Situação integrando a Vila e o Campo

V2 – Ângulo de visão limitado
A – Margem elástica ecológica amortecedora
B – Paredão inerte, aumento de velocidade
C – Margem exposta (em terra)
L – Leito de cheia – máxima

II – Situação isolando visualmente o Campo da Vila

Pu

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

b.

ASSINE

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

O JORNAL
DE CORUCHE

HORTÍCOLA DA FAJARDA

CONTACTE-NOS

Tel. 243 675 683 – Tlm. 964 092 957

geral@ojornaldecoruche.com

Mercado Municipal, Lj. 18 – 2100 Coruche

Tlm: 96 600 12 93

De: Fernando José Bento

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

O Suicídio
CARACTERÍSTICAS
DO SUICIDA
Diversas tentativas de descrever o suicida tipo foram
desenvolvidas, no entanto os
factores idiossincráticos são
tantos que a aplicação destes
perfis deve ser muito cuidadosa.
Contudo, apresentamos na
tabela variáveis que podem influir no suicídio.
Além dos itens apresentados na tabela, existem certos
grupos de maior risco. É o caso
dos adolescentes, idosos, alcoólatras, pessoas que vivem sozinhas e grupos profissionais
como os liberais, médicos,

(Parte II)

dentistas, advogados e psicólogos. Isto parece decorrer de
viverem sob maiores níveis
stress e depressão.

ESTAÇÕES E DIAS
DA SEMANA
Já em 1897 um estudo realizado em vários países europeus revela que a taxa de suicídios era mais elevada nos seis
meses mais quentes do que nos
seis meses mais frios.
Dados mais recentes confirmam os anteriores e apontam
para um pico de actos suicidas
no final da primavera ou no
início do verão. Não existe

PREDICTORES DO SUICÍDIO

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.

MITOS SOBRE O SUICÍDIO
Neste quadro apresentam-se alguns mitos sobre o suicídio, é importante que se saiba que
são falsos conceitos e afirmações e podem levá-lo a interpretar mal e a ignorar importantes
sinais que podem levar à morte.
As pessoas que falam de suicídio não cometem suicídio
Falso, entre 60 a 80% das pessoas que cometem suicídio, comunicam essa intenção antecipadamente
Os suicídios e tentativas de suicídio estão na mesma classe de comportamento
Falso, algumas pessoas tentam matar-se enquanto outras cometem gestos de suicídio como
forma de pedirem ajuda ou comunicarem a forma da profundidade do seu desespero
Apenas as pessoas deprimidas cometem suicídio
Falso, pessoas deprimidas suicidam-se, mas as pessoas muito deprimidas muitas vezes não têm
sequer força para tentar esse acto, só o fazendo quando estão a melhorar. O suicídio pode também ser encarado como uma solução reflectida para outro problema, que não a depressão.
O suicídio é mais frequente em meses chuvosos do que em meses ensolarados
Falso, existem até estudos que as taxas de suicídio aumentam com o chegar da Primavera
As tendências suicidas são hereditárias
Falso, em termos genéticos o que se pensa é que há uma base para algumas depressões e para
baixos níveis de serotonina que estão associados ao suicídio

uma explicação clara para este
facto, mas o optimismo sentido
pelas pessoas na primavera
pode contrastar com a depressão
e desespero sentidas pelos suicidas. Este contraste pode intensificar o desespero e levar ao suicídio. Contudo, é pura especulação.
Estudos revelam também
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

que os suicídios tendem a ocorrer mais á segunda-feira e de
que não há evidências consistentes para o mito de que as
fases da lua possam influir no
suicídio.
* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

Fonte ANF
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D
S

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

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

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

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

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

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

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431

T
Q
Q
S

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

S

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Contacto
919 549 763

Duarte Nuno
Cadavez

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Francisco
Marchã

MÉDICA DENTISTA

HOMEOPATA NATUROLOGISTA

Tel. 243 660 060

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

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

Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
– 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE

Extensão de Saúde Couço
Rua Sacadura Cabral
2100-345 Couço
243 669 080 - 243 650 109
Biscaínho - 243 689 129
Lamarosa - 243 724 113

SUGESTÕES
DE LEITURA

junto ao Centro de
Saúde

Tel. 243 675 977

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Dr. Abel Matos Santos *

Consultas

Tlm. 966 588 060

Autor: Daniel Sampaio

Mais informaões em
www.tu-importas.com
Se pensa em suicídio, dirija-se
a qualquer serviço de saúde.
A solução existe!

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

FALHOU O PROGRAMA
DE PREVENÇÃO
E COMBATE À SIDA
No início do passado mês de
Outubro, o Sr. Coordenador
nacional responsável pelo
programa nacional de
prevenção da infecção
VIH/SIDA, Henrique
Barros, declarou publicamente que o actual plano de
prevenção e combate falhou
e que no dia 1 de Dezembro
(dia mundial de luta contra
a SIDA) entrará em discussão pública o novo plano.
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•

Ano 1 - Número 8

•

11

Novembro de 2006

SAÚDE PÚBLICA

Luta contra a obesidade
Rastreio de Obesidade Infanto-Juvenil
Todos Diferentes Todos Saudáveis
PARA AS FAMÍLIAS
Conte até dez… e previna a
obesidade das crianças e jovens!
A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século XXI, constituindo assim um
dramático problema de saúde pública.
A obesidade é uma doença. Na exclusiva dependência da obesidade e já nas crianças ou jovens, podem ocorrer outras
doenças tais como a diabetes tipo 2, a
hipertensão, a alteração das gorduras do
sangue entre outras. O descontentamento
com a imagem corporal e a baixa auto-estima são por vezes responsáveis pelo mau
rendimento escolar e pela depressão em
adolescentes obesos.
A ocorrência de obesidade durante a
infância condiciona um elevado risco da
sua persistência bem como das suas complicações, na idade adulta.
Sendo uma doença crónica é uma
doença difícil e frustrante de tratar.
A melhor atitude é pois a sua prevenção.
Esta começa já antes da gravidez e assenta
num lema: hábitos saudáveis de vida para toda a família. Desenvolver um estilo
de vida activo, reduzir as horas de sedentarismo, saber que tudo se pode comer mas
há que saber escolher quando e como… são
as 10 regras simples para prevenir a obesidade das crianças e jovens.
1. A mulher em idade fértil, bem como a
grávida, devem ter um adequado estado
nutricional, de modo a permitir um crescimento fetal harmonioso e que o recémnascido tenha um peso dentro dos limites
do normal.
2. O aleitamento materno deve ser
incentivado até pelo menos aos 4-6 meses
de vida e a diversificação alimentar (refeições à colher de alimentos que não o leite)
deverá ocorrer entre os 4 e os 6 meses de
vida do bebé. O leite de vaca nunca deverá
ser introduzido antes dos 12 meses e preferencialmente depois dos 2-3 anos.
3. Devem ser incentivadas as refeições
em família, a horários fixos, no local adequado, sem a companhia da TV. “Coma
devagar … e converse!”

4. Não se devem saltar refeições.
Comece bem o dia com o pequeno-almoço,
(porque não à mesa?) uma refeição nobre
quer para o rendimento escolar quer para o
controle diário do apetite. A partir dos 2
anos de idade o leite e derivados deverão
ser semi-desnatados (meio-gordo) e nunca
deverão ser consumidos às refeições principais mas apenas ao pequeno-almoço, a
meio de manhã e no lanche da tarde, numa
dose diária de 500-750ml.
5. Institua a regra do “fim- de-semana e
festas” relativamente ao consumo de alimentos com muitas calorias (doces e gorduras) bem como às bebidas açucaradas. As
bebidas com gás deverão ser consumidas
excepcionalmente pois para além de conterem açúcar (calórico e provocador de
cáries) prejudicam a formação óssea
conduzindo ao risco de osteoporose.
6. Comece o almoço e o jantar com um
prato de sopa. A palma da mão define a
“dose diária” de carne ou peixe; não a exceda pois só contribuirá para o aumento do
peso! Coma duas a 3 peças de fruta variada
por dia e…beba sempre água, durante e
fora das refeições.
7. As famílias devem envolver-se na
implementação de hábitos saudáveis na
escola dos filhos, ao nível da cantina, do
bufete e da actividade física.
8. Mexa-se... em família ou com os amigos: andar a pé, passear, andar de bicicleta
ou quaisquer outras actividades lúdicas. Se
for possível, acrescente a este estilo de vida
activo a prática regular de uma actividade
desportiva que desenvolva as capacidades
físicas, estruture a personalidade e o carácter …e dê prazer!
9. Reduza o tempo diário das actividades sedentárias nomeadamente as horas a
ver televisão, a jogar computador ou outros
jogos informáticos. A televisão no quarto
incentiva ao isolamento e à fragmentação
da família e apela à inactividade e ao consumo.
10. Respeite o plano das consultas de
saúde infantil e do adolescente que constam
no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. Se
notar um aumento rápido do peso e corpulência do seu filho, consulte o seu
Médico de Família ou Pediatra.

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

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194

Pu

Mais informações em:
www.comportamentoalimentar.pt
AS CALORIAS DOS ALIMENTOS

Elementos colhidos na base de: 1. Manual de quantificação de alimentos, Manuela Marques e col. Curso de Ciências de
Nutrição da Universidade do Porto, 1996, 2. Portions alimentaires, Hercherg S e col, SU. VI.MAX, Paris, 1994, 3. Table
des calories, Dorosz Ph., Maloine, Paris, 1996, 3. Boletim da Associação dos Diabéticos da Zona Centro, nº 14, Abril de
1996, 4. Alimentos, Nutrição e dietoterapia, Krause e Mahan, Roca, São Paulo, 1985, 5. PIABAD, ed. Instituto de
Alimentação BECEL 1993. 6. Tabela de Composição de Alimentos Portugueses INSRJ,2006. 7. Composição de
Sobremesas Doces. Mano M L e col. Rev Port Nutr 1993, IV:16-24. 8. Revista Proteste, Deco, Março 1997.

b.

OFEREÇA
A MELHOR
IMAGEM
AO SEU

ANÚNCIO
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Tlm. 966 588 060
Est. da Lamarosa, Lote 9 - Lj H - Stº Antonino • Coruche
Rua de Olivença - C. C. Horta da Nora, Lj 17C • Coruche
Rua Dr. Bombarda, 51 • Couço
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Daniel Sampaio em Coruche
O Jornal de Coruche trouxe o autor para uma Conferência
sobre “Famílias e Adolescentes”
e apresentação do seu novo livro “Lavrar o Mar”

Daniel Sampaio foi a primeira figura nacional que o
Jornal de Coruche trouxe à
nossa terra para uma conferência subordinada ao tema
“Famílias e Adolescentes” e
para a apresentação do seu
novo livro “Lavrar o Mar”.
A iniciativa teve lugar no
auditório do museu munici-

A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

•
•
•
•
•
•
•

pal, cedido pela Câmara de
Coruche, que foi muito pequeno para acolher as centenas de pessoas que quiseram
ir ouvir o médico psiquiatra
e escritor.
Dionísio Mendes, Presidente da Câmara, e Abel
Matos Santos, Director deste jornal e colaborador de

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

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

Daniel Sampaio, apresentaram e moderaram a sessão.
Pais, educadores, professores e jovens faziam parte
da numerosa plateia que
ouviu atentamente as palavras de Daniel Sampaio e
que puderam interagir colocando as suas questões e
inquietações relativas à educação e vivências dos jovens, no seu contexto social,
familiar e escolar.
Questões sobre como
lidar com os jovens, como
educar com amor e disciplina, como gerir os conflitos do dia-a-dia em família,
horários, internet, castigos,
prémios, drogas, e outros,
foram tratados com a habitual elevação e sapiência de
Daniel Sampaio.
Quanto ao seu novo livro
“Lavrar o Mar”, que contou
com a colaboração de Eulália Barros, que através de
trocas de email com o autor,
abordou o tema da escola
revisitando e apontando novas linhas de reflexão sobre
o ensino e a aprendizagem.
Esta obra pretende dar a
conhecer novas formas de
agir e abrir caminho a outras
maneiras de pais e educadores lidarem com os adolescentes, sendo um desenvolvimento actual do livro
que Daniel Sampaio escreveu há 12 anos, “Inventem-se novos pais”.
O Jornal de Coruche
agradece muito a presença
do distinto Professor Daniel
Sampaio, inaugurando assim a vinda de várias personalidades que o Jornal pretende trazer à nossa vila.
____
Carlota Alarcão
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Começa a dar frutos

- Natação - 1 de Novembro
/ Abrantes - Torneio de Natação
da Cidade - A Búzios de Coruche alcançou o 8.º lugar e a
nível individual destacaram-se
João Pedro Pereira, com tempo
de apuramento para os Zonais
em várias distâncias. Os restantes elementos, conseguiram
tempos para os Regionais.
4 de Novembro / Sines Campeonato Regional de Clubes - Esta competição visava
apurar o vencedor da Taça do
Ribatejo. Conseguimos um 8.º
lugar, dando-nos uma boa perspectiva para o apuramento da
4ª Divisão que estava a chegar.

11 de Novembro / Torres
Novas - Fase de Qualificação
para o Campeonato Nacional da
4.ª Divisão - Foi a primeira prova da Escola de Natação Búzios
a nível nacional e nada decepcionante. A nível masculino,
conseguimos um 18.º lugar
geral entre 19 e em femininos,
um 9.º lugar entre 16 equipas,
que nos permite participar nos
campeonatos nacionais da 4.ª
divisão, em Torres Novas.
18 e 19 de Novembro /
Santarém - Torneio Regional
de Fundo Infantis e Juvenis e
Apuramento de Categorias - Os
torneios de Fundo são constituí-

dos por 2 provas para cada elemento, os 400 metros Estilos e
os 1500m Livres para os Homens, e, 800 metros Livres para
Femininos. Participámos com 4
elementos (João Pedro Pereira,
João Carlos Pereira, Adriana
Sacramento Lopes e João António Silva). Todos os elementos
conseguiram melhorar os seus
tempos, mas destacamos as 4
medalhas conseguidas por João
Pedro e João Carlos Pereira.
Os elementos mais velhos
conseguiram tempos para os
Regionais na totalidade das provas inscritas e os elementos
“Rockies” da equipa (Filipe
Dias, Francisco Silva, Mário
Amorim e Tatiana Simões),
conseguiram tempos para os
Regionais.
26 de Novembro / Ourém 1.º Torneio do Circuito de
Cadetes - Foi a primeira prova
da maioria dos elementos e apesar do nervosismo, demons
traram uma boa performance
técnica.
A época desportiva da
Classe de Triatlo vai iniciar-se
em Dezembro, este ano com 10
elementos, sendo alguns estrea ntes. A equipa irá realizar 5 trei-

nos semanais (2 de água, 2 de
corrida e 1 de bicicleta), com o
objectivo de participar no maior
número possível de provas.
Natação Sincronizada
O apuramento para o campeonato nacional de natação sincronizada, carece da realização de
provas de acesso aos atletas,
realizados pela Federação Portuguesa de Natação. A Escola de
Natação aguarda a realização
das provas, pelo que vão apenas

participando em encontros de
exibição.
Pólo Aquático - 28 de Outubro - Piscinas de Coruche Encontro Amigável - Búzios
Coruche 0, Torres Novas 2.
Próximas Competições
09 de Dezembro - Torneio
em Santarém e 16 de Dezembro
- Prova de Orientação - Parque
do Sorraia. 20 de Dezembro Jantar de Natal da Búzios.
____

Votos de Boas Festas

DE: JOÃO SERRÃO

TEL/FAX: 243 617 158
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Azeite e Saúde
– no Natal e todo o ano
A dieta mediterrânica
Ao estudar os hábitos alimentares das diferentes populações,
a comunidade médica internacional verificou que a alimentação, rica em azeite, dos países
costeiros do Mediterrâneo podia
explicar os níveis reduzidos de
colesterol no sangue e uma baixa incidência de doenças cardiovasculares dos povos mediterrânicos, em comparação com
os habitantes da América do
Norte e Europa Central.
Surgiu assim a expressão
“dieta mediterrânica”, na tentativa de recuperar as tradições
alimentares dos habitantes da
bacia do Mediterrâneo (Portugal, Itália, França, Grécia, Espanha, entre outros).
Este conceito não é novo, e
já no início da década de 60, um
estudo havia demonstrado que o
padrão alimentar mediterrânico
é um dos mais saudáveis do
mundo.
Os resultados deste estudo
revelaram que em países onde a
dieta é tradicionalmente rica em

gorduras vegetais (como o azeite), registam uma incidência
muito menor do enfarte do
miocárdio, enquanto nos EUA,
Finlândia e Holanda, onde se
verifica um consumo elevado de
gorduras saturadas, há uma alta
incidência desta doença coronária. Estudos posteriores vieram confirmar estas conclusões e
provar que o azeite é fundamental.
O azeite é um sumo de fruta
100% natural, que conserva o
sabor, aroma, vitaminas, antioxidantes e todas as propriedades
da azeitona.
O azeite é rico num tipo de
gordura saudável (gordura monoinsturada) que reduz o mau
colesterol (LDL) no sangue,
mantendo o nível de “bom” colesterol (HDL). Deste modo
permite um equilíbrio saudável
entre estes dois tipos de colesterol.
O mau colesterol deposita-se
nas paredes internas das artérias, estreitando-as e causando
arterosclerose, que pode conduzir a um enfarte do coração e

à paragem cardíaca. O bom
colesterol, pelo contrário, protege-nos do enfarte do coração.
Pelos seus efeitos saudáveis
sobre a gordura do sangue, o
azeite diminui o risco do enfarte
cardíaco.
O azeite, pelo seu alto teor
em ácidos gordos monoinsaturados, é também aconselhado na
diabetes, influenciando os valores do açúcar e gordura no
sangue.
Quanto ao aparelho digestivo, o azeite é bem tolerado pelo
estômago. Diminui a secreção
de ácidos estomacais, o que produz efeitos muito positivos nas
úlceras do estômago e do intestino delgado.
Além disso, o azeite tem um
efeito preventivo na formação
de pedras e actua com uma auxiliador da digestão. Também pode proteger alguns tipos de cancro, particularmente o da mama.
Colaboração do NDCA – Núcleo das Doenças do Comportamento Alimentar
www.comportamentoalimentar.pt

JUNTA DE FREGUESIA
DA BRANCA

B.C. e Coelho, Lda
C onstruções
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

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS

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

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

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565

Livraria NORA
Visite
as nossas instalações
Centro Comercial Horta da Nora
2100 Coruche

Votos de um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2007
a todos os fregueses da Branca
e aos restantes munícipes do Concelho.
Largo da Liberdade
2100-607 Branca – Coruche
Telefone: 243 606 116 • Fax: 243 606 117
E-mail: junta.branca@clix.pt

Desejamos Boas Festas
a todos os Clientes e Amigos

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
Tlms 962 737 289
969 087 759

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

O Jornal de 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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COUÇO

Jazz na Charneca e na Campina
A Junta de Freguesia do Couço organizou no passado dia 11 de
Novembro, um concerto de Jazz com o “Quinteto de Jazz de Lisboa”,
que se realizou na Casa do Povo, pelas 21,30 horas, tendo revertido
as receitas a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Um Bem Haja, por estas iniciativas!

ARMAZÉM DE LOUÇAS E VIDROS

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

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

Manuel Pinto Serrão
MÓVEIS DE COZINHA

Noite mágica!
A música de qualidade
interpretada por músicos muito bons é alimento para qualquer “boca” ávida de alimento
para o espírito. E a avidez está
onde está um Homem sensível.
Seja na grande urbe mais “aberta” a estas coisas, seja numa
freguesia rural, ribatejana a
roçar o Alentejo logo ali.
Prova provada o que se
passou no dia de São Martinho
na Vila do Couço. A Junta de
Freguesia, um pouco a “contra-vapor”, promoveu o concerto. As expectativas, até quase há hora do começo, eram as
piores possíveis.
Pese a receita apurada nas
entradas ser destinada à Liga
Portuguesa Contra o Cancro,

temia-se que não houvesse
“fome” para comer tal “alimento”.
– Que o Couço não era poiso para tais músicos.
– Que, ainda se fosse “um”
Quim Barreiros! Vá que não
vá. A malta gosta de animação
e brejeirice.
– Cá agora música para
“intelectuais”. Disse-se. Disse-se mas falharam todos os que
não acreditaram.
Salão da Casa do Povo cheio,
ambiente de grande receptividade para o que se ia passar a seguir. Primeiros acordes, a voz
de Zé Carvalho surge clara, timbrada, melodiosa, sentida.
Acompanham-na a bateria
e as teclas, e, o Sax de Nanã

Nanã Sousa Dias

Sousa Dias, de um virtuosismo
de “estremecer por dentro” seguro, variado, entregue. O público rompe com os primeiros
aplausos.
O ambiente fica no ponto
para receber o que se segue e o
que se segue é música, portuguesa toda ela, de Zeca Afonso
a Ary, dada ali de uma forma
cristalina a deixar “gostosura”
para mais. Noite mágica!
Afinal o Couço também é
terra capaz para “comer” do
melhor que se pode servir numa bandeja de cultura.
Por certo, o Sorraia que ali
“nasce”, aplaudiu e quer mais...
____
João Costa Pereira

CARPINTARIA
Tel. 243 675 864 • Tlm. 933 565 404
FOROS DO PAÚL • 2100 CORUCHE

José António Patrício S. Macedo
Oficina de Pintura e Bate Chapa

Tel. (Oficina/Casa) 243 660 214 • Tlm. 914 515 843

VALVERDE • 2100-050 CORUCHE

REPARAÇÕES ELÉCTRICAS EM TODOS OS VEÍCULOS
MONTAGEM DE EXTRAS • BATERIAS FIAMM

Tel. 243 679 023 • Tlm. 932 550 287
VALE MANSOS • 2100-039 CORUCHE

FAJARDA

Associação Fajardense faz 30 anos
Foi no dia 25 de Novembro
que a Associação Recreativa,
Cultural e Desportiva Fajardense, festejou os seus 30 anos
de existência. Das comemorações para sócios e colaboradores, constou um Almoço pelas
12 horas, com Porco no Espeto,
seguido de Jogo de Futebol a
contar para o campeonato do
Inatel, entre o Fajardense e o
Biscainho.
Depois do esforço veio o
Jantar de Confraternização, onde actuou o Rancho Folclórico
da Fajarda e se seguiu um Baile
com muita dança.
Bruno Coelho, actual presidente da Associação, salientou
que “os trinta anos foram assinalados com altos e baixos,
porque a vida associativa atravessa uma grave crise. Os apoios
são escassos, temos de desenvolver diversas actividades ao

longo do ano, para sobreviver,
apesar dos apoios da Junta da
Fajarda e Câmara de Coruche.
Actualmente, no futebol
estamos a participar no campeonato do INATEL, estamos a
preparar a captação de jovens
para a prática da modalidade.
O cicloturismo e actividades
radicais marcam presença na

Associação, não esquecendo
actividades culturais. Este projecto terá continuidade, se a
população se aproximar cada
vez mais dos elementos da
Direcção”, afirmou Bruno Coelho.
Parabéns à Associação
R.D.C. Fajardense.
JCL
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Cartas ao Director

Major Luíz Alberto de Oliveira
Ex.mo Senhor Director do Jornal de Coruche
Excelência
Acabo de saber através do jornal por V. Ex.ª muito bem dirigido que já
começou a subscrição pública para reposição no lugar devido do busto do grande
Senhor de Coruche, Major Luíz Alberto de Oliveira.
Assim, e por não viver na minha querida terra, não poderei subscrever o
meu nome numa dessas listas que me irá chocar profundamente, porquanto,
sendo um “Zé Ninguém”, tenho desde 1994 a 2005 alertado às câmaras e ao
povo do nosso concelho, para se repor nos seus devidos lugares, as estátuas do
nosso Major e do lavrador benemérito Snr. António Feliciano Teixeira.
Parece-me que, numa carta ao Sr. Director, lhe prometi 50 euros para a subscrição, e assim, peço-vos que me diga a quem os devo endereçar. Se por ventura não forem necessários para aquele fim, agradeço que os faça chegar à nossa
Banda Sociedade Instrução Coruchense.
Com os desejos de muitas felicidades
Alberto Francisco
______________________________
Nota do Director: Agradecendo o apoio das centenas de pessoas que já
assinaram a subscrição pública a favor do nosso Major, informo que não deve
ser entregue qualquer quantia em dinheiro para este fim. O que é necessário
são as assinaturas que serão depois entregues na Câmara de Coruche para que
esta proceda à reposição da estátua ou que permita que a comissão constituída
para esse fim, o faça, angariando nessa altura o dinheiro que for necessário.

Caro amigo,
li atentamente o artigo do vosso jornal, edição 7, acerca do Sr. Major Luiz
Alberto de Oliveira. Concordo plenamente que se reponha aquilo que não se
deveria ter retirado. Se me é permitido gostaria de dizer o seguinte: Temos de
facto razões mais que suficientes para mostrarmos a nossa gratidão por tudo o
que o Sr. Major fez por Coruche.
Contava-me o meu pai que, nos anos 1928/29, foi seu impedido no Quartel
de Caçadores 5 e dele só tinha a dizer bem. Era o meu pai que lhe tratava de tudo
o que ele lhe pedia, incluindo dos cavalos, já que era ferrador a sua profissão.
Conheceu-o bem e sempre atestou da sua nobreza, honestidade e ajuda a quem
era de Coruche, defendendo e ajudando.
Foi de facto uma pessoa boa, sem dúvida!
Alberto Paiva Nunes Ribeiro

Alvitre em prol
do nosso
Coruchense
Ao ler o alerta apontado pelo Digno Senhor João de Matos Cravidão, referente à situação em que se encontra o nosso Coruchense, as lágrimas de consternação banharam-me a cara, receoso de não haver, num dos maiores concelhos do
país, entidades ou forças vivas que salvem o nosso maior representante.
Nascido por volta dos anos 1928, equipados de negro como corujas, aquele
punhado de boas vontades, lá foram desbravando o caminho espinhoso da vida,
para no amanhã, serem o orgulho de todos os coruchenses.
Chefiados por aquele grande Senhor Manuel Casimiro, foram alicerçando as
paredes do clube que, dentro em pouco, havia de alimentar com alguns dos seus
atletas, a selecção do distrito de Santarém.
É bom recordar que antes já tínhamos nas nossas fileiras, apenas e só, o melhor guarda-redes de todos os tempos do distrito, de nome Senhor José Matias.
Chegados ao ano de 1935, equipados com uma vestimenta muito bonita,
tivemos um conjunto amador (para mim o melhor de sempre) para deles saírem
para o Belenenses, o Alfredo (Charuto), e, mais tarde o Rodrigues (???) para o
Torriense, ainda lembrado como um dos melhores avançados que pisaram o relvado do meu também admirado Torriense.
Depois de taças e campeonatos ganhos, fomos Campeões Nacionais da 3.ª
Divisão Nacional da época 1953/54. Razão natural da minha face envelhecida
pelos meus 89 anos, ser banhada de lágrimas de saudade, por aquelas almas que
dentro do campo desportivo davam tudo o que tinham em defesa da sua camisola e das gentes do nosso concelho.
Todos me merecem o maior respeito, mas três nomes vou citar que me marcaram em toda a minha vida. São eles, o José Ferreira e o Jorge Potier, meus colegas colegiais que até hoje os não esqueci.
O outro, o grande senhor internacional de futebol de nome Dr. Abrantes
Mendes, porquanto passasse por Torres Vedras, me procurava para me cumprimentar e abraçar. Que a todos, Deus lhes dê o descanso merecido.
Agradecendo o apelo feito pelo digno Senhor João de Matos Cravidão, exorto a todos os habitantes do nosso concelho, a não deixarem morrer o clube que à
custa de grandes sacrifícios, projectou o nome da nossa terra, por todos os cantos da nossa Pátria.
Alvitro fazer-se uma subscrição por todo o nosso concelho, certo que o nosso povo não deixará morrer o nosso querido Coruchense e que para o qual, apesar da minha pequena reforma, podem contar com uma pequena dádiva de 50
euros.
Agradeço ao povo da minha terra a atenção dispensada
Alberto Francisco

Morreu o jornalista Germano Pacheco
O jornalista da Rádio Pernes, Germano Pacheco, veio a falecer
no passado dia 25 de Novembro no Hospital Distrital de Santarém
onde já se encontrava internado devido a doença.
A Comunicação Social perdeu um bom profissional e o Jornal
de Coruche endereça as condolências à família enlutada.

Este Natal
se tem um amigo(a)
ou familiar a viver fora
de Coruche, ofereça-lhe

Assinatura Anual
Nacional € 20
Resto do Mundo € 30

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

Rua de Olivença, Bloco C – 1º Frente
Apartado 88
2104-909 Coruche

Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

para isso, envie cheque
ao Jornal de Coruche,
nome e morada do assinante
para :
Rua Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
ou contacte

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

Serralharia Civil
e Mecânica
Telef. 243 678 140

Tlm. 96 600 12 93
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ESPAÇO LEGIS

Comércio electrónico
Em época natalícia o
comércio abre as suas portas
prolongando os respectivos
períodos de funcionamento, a
oferta Natal após Natal consegue sempre surpreender-nos
face à grande diversidade.
A emergência da globalização, do “mundo global” proporciona-nos actualmente uma
nova forma de comprar, através do designado comércio
electrónico, enquadrado na
sociedade da informação e da
economia digital.
Neste quadro de desenvolvimento tecnológico o comércio electrónico traduz-se na
negociação realizada por via
electrónica, isto é, através do
processamento e transmissão
electrónicos de dados, incluindo texto, som e imagem.
Comercialização que pode
assumir duas modalidades, por
um lado, o comércio electrónico indirecto como aquele em
que existe encomenda electrónica de bens, que têm de ser

entregues fisicamente por meio
dos canais tradicionais como
os serviços postais ou os
serviços privados de correio
expresso. E que por isso, está
dependente de vários factores
externos, como a eficácia do
sistema de transportes.
Por outro lado, o comércio
electrónico directo, que consiste na encomenda, pagamento e entrega directa (em linha)
de bens incorpóreos, como
programas de computador,
conteúdos de diversão ou serviços de informação. Esta
modalidade de comércio electrónico, explora todo o potencial dos mercados electrónicos
mundiais, uma vez que permite
transacções electrónicas sem
descontinuidades à escala global, isto é, sem fronteiras geográficas.
As vantagens do comércio
electrónico traduzem-se no
chamado “comércio sem papel” no just in time e na possibilidade de acesso rápido e

actualizado a diversas fontes
de informação e de fornecimento de bens, com comodidade, conveniência e simplicidade online 24 horas por dia,
365 dias por ano, em qualquer
parte, desde que possua uma
ligação à Internet.
A promoção desta nova
modalidade de comércio depende da segurança técnica e
jurídica dos intervenientes. E
nesta medida deve-se atender a
certas questões específicas do
comércio electrónico, como
sejam a validade dos contratos
celebrados à distância por via
electrónica, o valor jurídico
das assinaturas digitais e dos
serviços de certificação e, ainda, o regime da actividade das
instituições de moeda electrónica.
Actualmente, aprovado o
regime jurídico dos documentos electrónicos e das assinaturas digitais, procedeu-se à
equiparação da factura electrónica à factura em suporte

R E STAU RAN T E

PONTE DA COROA
Votos de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

papel. Desenvolvem-se técnicas de encriptação e cifragem
de modo a garantir a confidencialidade das mensagens electrónicas até porque a maioria
dos pagamentos em linha se
efectua através de códigos de
cartões electrónicos de pagamento (visa).
Também essencial é a defesa do consumidor, âmbito em
que assumem particular importância as directivas relativas
aos contratos à distância e
cláusulas abusivas, ambas com
manifesto interesse no domínio
do comércio electrónico com
consumidores, consagrando normas imperativas de protecção.
De facto, a directiva sobre
contratos à distância confere
ao consumidor um prazo mínimo de sete dias úteis para
“rescindir” o contrato celebrado, nomeadamente pela Internet. No nosso país, o diploma
de transposição desta directiva,
alargou o prazo mínimo para
14 dias.

Dr.ª Marlene Mendes *

No entanto, existem igualmente riscos, na medida em
que, actualmente, quem pretender fazer comércio electrónico com consumidores europeus vê-se confrontado com
o risco de se sujeitar a tantas
jurisdições quantas as ordens
jurídicas do domicílio dos consumidores, para além de, em
transacções internacionais, ter
de considerar os valores de
taxas alfandegárias, quando
haja lugar ao seu pagamento.
No intuito de promover e
comprar com confiança, existe
a Associação de Comércio
Electrónico em Portugal, que
poderá visitar em www.portugalacep.org, para conhecer
centenas de lojas na Internet
onde pode fazer as suas compras com toda a confiança, e a
quem poderá recorrer para
aconselhamento em matéria de
comércio electrónico.
____
* Advogada

JUNTA DE FREGUESIA
DE BISCAINHO

O executivo da Junta de Freguesia de Biscainho
deseja a todos os Portugueses, e em especial à população de Biscainho, que vivam um Natal com paz e
alegria, é o desejo que formulamos nesta época.
Fazendo igualmente votos para que o Ano Novo
reforce os valores de um Portugal
mais Solidário.
O Presidente
Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino
Estrada Municipal 515, n.º 60
2100-651 Biscainho – Coruche
Telefone e Fax: 243 689 115
E-mail: junta.biscainho@mail.pt
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Parabéns aos Corujas
Alberto Paiva Ribeiro *

Comemoram no dia 5 de Dezembro os
20 anos de existência
Vamos tentar explicar aquilo que há
mais de vinte anos aconteceu e que já não
é fácil relatar sem ter acesso a documentação diversa para fazer o historial.
Mas esperemos que ao longo dos próximos números do Jornal de Coruche possamos ir dando a conhecer o mais fielmente possível o que aconteceu ao longo
destes 20 anos e como tudo começou e se
desenvolveu até determinada altura. A
partir dai já não é da conta deste cronista
mas de quem depois dele veio e ou está
até aos dias de hoje. Uma coisa é certa,
peço imensa desculpa por alguma falha
ou lapso, mas são já mais de 20 anos e
naturalmente que para trás poderá ficar
algo ou alguém.

Como tudo começou!
Como qualquer pai e creio que numa
ida a Espanha, comprei um par de patins
para o meu filho. Começou a brincar com
os patins no terraço de cimento de minha
casa e já com alguns amigos, tive que os
“correr” de lá, tal era o barulho que faziam. Propus que procurassem outro local,
e assim foi, indo para as traseiras das
escolas primárias, onde o terreno era
cimentado e com mais espaço, tendo
vindo a juntar-se mais e mais amigos.
Toca de arranjar roupa, paus de tábua a
fazer de sticks, e qualquer bola servia,
excepto as de hóquei que magoavam
porque ainda não tinham protecções.
Esta azáfama começou a despertar a
atenção das pessoas, de alguns pais e do
falecido Pitacas que tinha sido atleta e
jogador de hóquei em Lisboa no “C.F. Os
Belenenses”, e, lá ia dizendo aos rapazes
isto ou aquilo e ensinando o que sabia.
Paralelamente os pais em conversa
uns com os outros iam fazendo conjecturas e dando palpites. Como tenho um
irmão em Almeirim que à época era seccionista do “Hóquei Clube os Tigres”
onde me deslocava frequentemente ao
pavilhão para ver hóquei, pois sempre
havia gostado deste desporto. Claro que
através do meu irmão lá consegui uns
sticks velhos e usados e umas bolas.
Entretanto, as conversas entre os pais
iam-se desenvolvendo, principalmente

Boas Festas

eu próprio, o Júlio Felismino e o João
Manuel Tadeia, juntando-nos à mesa do
café Coruja, para fazer planos sobre a
tarefa de orientar os filhos no hóquei. Os
miúdos cada vez tinham mais entusiasmo e cada vez mais gente se juntava para
os ver “jogar”. Isto levou a que tivéssemos de pedir à CMC que nos cedesse um
espaço, que veio a ser o pavilhão de
Santo Antonino.
A partir daqui tudo avançou mais
rápido, quer as reuniões com os pais à
mesa do café Coruja, quer na RVS que
também dava os primeiros passos no seu
improvisado estúdio na travessa do hospital velho, entrevistas de propaganda e captação de miúdos e muitos mais. Foi tal a
evolução dos praticantes que os patins
iniciais mais simples já não serviam e
alguns compraram botas grossas de cabedal e aparafusaram-nas às bases. Outros
compraram patins profissionais e tudo
avançou muito rapidamente. Ao ponto de
existir tanto interesse que o Sr. Padre
Elias, antigo praticante de hóquei, se juntava ao treino com os rapazes de quando
em vez.
A logística de tal azáfama já envolvia
muitos pais e entrevistas na rádio sobre o
futuro, já era banal, como que fazendo
parte de um passatempo ou de um programa. Por falta de espaço e condições
para a modalidade, decidiu marcar-se
uma reunião para decidir o que fazer.
Várias foram as propostas que surgiram e
houve uma do falecido Sr. Luís Capricho
de se falar com o “G.D. O Coruchense”
para nos tornar-mos uma secção do clube.
Foi dado um prazo para a reflexão e
levado a pensar que tal seria viável, por
altura do cortejo do Campino, o Júlio Felismino cedeu a sua carrinha de caixa
aberta e colocou-se lá uma baliza de
hóquei que a CMC já tinha adquirido e os
rapazes vestiram-se com o equipamento
do Coruchense, os patins e os sticks e
foram lá dentro, no cortejo. Pode-se dizer
que o povo ficou boquiaberto com esta
iniciativa, que nunca pensaram que já
estivesse neste estado de desenvolvimento.
Entretanto na última e derradeira ten-

Pastelaria

tativa de negociar o nosso vínculo ao
Coruchense, foi-nos dado o não definitivo. Pessoalmente não fiquei muito
“triste”, pois não era a solução do meu
agrado. Entretanto ao nosso grupo, juntou-se o Felício Varela, o Damásio
Brotas (já falecido) e outros que agora
não me recordo, reunimos e decidimos
criar um clube. Saiu um nome de entre 2
ou 3 sugestões e decidiu-se usar o nome
“Sport Club Os Corujas” e o Felício mais
familiarizado com as papeladas falou
com o Dr. Carlos Camilo que nos alertou
para a dificuldade de podermos usar a
palavra “Sport”. Veio a segunda hipótese,
que foi sempre a do meu agrado e a que
veio a ficar, “Os Corujas – Ginásio Clube
de Coruche”. Este nome veio dar mais
abrangência e ecletismo ao clube, podendo vir a englobar outras actividades
desportivas.
Assim, fez-se uma quermesse para
angariar verbas para o clube por altura da
“Os Corujas – Ginásio Clube de Coruche”, foram fundados a 5 de Dezembro de 1986 no cartório notarial
de Coruche perante o notário Lic. Firmino Ruivo de Sousa e a ajudante
Maria Luísa Marçal, tendo ficado
com sede na Rua de Olivença, com o
objectivo de desenvolver actividades
desportivas, culturais e recreativas, e,
tendo como fundadores os seguintes
elementos;
1.º Felício José Varela Cachola
2.º Alberto Paiva Nunes Ribeiro
3.º Manuel Alves dos Santos
4.º Patrício Manuel dos Santos
5.º João Manuel Tadeia
6.º Elias Serrano Martins
7.º Júlio Augusto Felismino
8.º António Damásio Coelho Brotas
9.º António dos Santos Júnior
10.º Adriano Barroso Coelho
11.º Nuno dos Santos Caçador Martins
12.º António Francisco Peseiro Serrão
“Publicado no página 1210 do DR III Série
- n.º 28 de 3/2/97”

20 Anos
1986-2006

feira de São Miguel, tendo já no ano
anterior o Júlio cedido a carrinha para
vender bebidas na noite do fogo de artificio junto ao rio e no Rally de Portugal na
Erra, alem de rifas e cabaz de natal.
O Felício ficou encarregue das burocracias e da “escrita contabilística”,
tendo entretanto aberto um escritório de
contabilidade numa parte da loja de
desporto do Nuno Caçador que também
se juntou ao grupo.
Todas estas acções ajudaram ao
crescimento dos Corujas e foi preciso
arranjar um treinador profissional. Posto
isto indiquei o nome do treinador Lapa
que havia de desenvolver os Corujas,
tendo vindo a fazer um excelente trabalho, não só no aperfeiçoamento técnico
da patinagem, mas também na disciplina
e nas tácticas, modelo competitivo e de
treino físico.
Fui incumbido de o contratar. Lá fui a
casa do Lapa em Almeirim, ao lado da
casa do meu irmão, e, muito falamos
nessa noite, pois para se contratar uma
pessoa não se querem pressas nem
mostrar interesse exagerado, tanto mais
que não havia muito dinheiro e levava a
indicação de só lhe poder dar 12.000$00
escudos por mês com transportes e
refeições. Bom assinou por 10.500$00
escudos.
É evidente que pouco tempo depois, o
contrato foi revisto e o seu a seu dono, e,
o Lapa foi aumentado, tendo sido sem
dúvida um homem com H grande que
considero o melhor treinador dos Corujas
de sempre até hoje.
Por esta altura surge o amigo João
Rodrigues que não fez parte dos fundadores, mas que foi fundamental para o

Aberto todos os dias

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

Especialista CITROËN
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Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche
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clube e veio a ter grande
destaque pelo seu sentido de
responsabilidade e apaziguador
e dinamismo.
Entretanto surge a necessi-

dade de um emblema para o
clube, que acabou por ser feito
por Albino Dinis e aprovado por
unanimidade em mais uma
reunião na minha garagem. Era

Cerâmica de Coruche, Lda.
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também preciso arranjar uma
sede social para o clube. Lá
fomos tentando, andamos de rua
em rua, o grupo pró-fundação, e
nada encontrávamos. Mas era

preciso arranjar uma sede para
legalizar-mos o clube e numa
noite eu e o Sr. Padre Elias
fomos a casa do Sr. António
José Teixeira, porque alguém
nos tinha dito que ele tinha uma
casa com duas janelas para o
pátio do café Coruja e porta para
a rua de Olivença. Quer o Sr.
Teixeira quer a sua mulher Sr.ª

D.ª Maria Helena disseram logo
que sim senhor. No outro dia já
o Sr. José Mesquita tinha a
chave para nos entregar no
escritório do Sr. Teixeira.
Mas o Sr. António José Teixeira tinha autorizado o Sr.
Serafim (este arrendatário do
café Coruja, curioso local onde
tudo isto nasceu) a guardar lá
dois bilhares velhos que tinha
retirado do café até o proprietário dos mesmos os lá ir buscar. O Sr. Teixeira disse que dava um jeito de os colocar noutro
local, mas o Sr. Serafim iniciou
uma confusão que meteu a GNR
alegando que aquele espaço
faria também parte do arrendamento do café Coruja.
Resultado, enviou-se toda a
documentação para legalizar o
clube, com publicação em Diário da República, num local onde nunca podemos entrar e com
bastantes projectos nas nossas
cabeças para desenvolver o espaço como sede e comercialmente como receita para “Os
Corujas”. Como isto terminou
ficará para outra altura.
O que importa é que “Os
Corujas” nasceram e três dias
depois da sua constituição no
meu local de trabalho, no feriado de 8 de Dezembro de 1986,
cai fulminado com um enfarte
do miocárdio e internado de urgência no Hospital de Santa
Maria. O que veio a seguir poderá ou não ser contado numa
próxima edição.
Parabéns pois aos “Os Corujas” pelos seus “Vinte Anos”, a
todas as Direcções que ao longo
deste tempo por lá passaram,
bem como a todas as pessoas e
atletas que estando ou não em
cargos directivos sempre ajudaram o clube a ser maior, bem
como a todas as entidades que o
ajudaram a fundar e a sobreviver.
Aproveito para desejar a
todos um Santo e Feliz Natal no
convívio com as famílias e o
desejo de um Novo Ano com
muita saúde.
____
PS. Nota à redacção e ao seu
Director Sr. Dr. Abel Matos
Santos

Uma palavra de agradecimento pelo convite que teve a
gentileza de fazer à minha pessoa. Peço desculpa se por omissão não mencionei algum facto,
mas creia que apesar de estar a
fazer um enorme esforço para
recordar o que se passou durante
vinte e tal anos, o que me mobilizou foi o espírito de construir.
No entanto, é com muito
agrado que vejo hoje tantos jovens que passaram pelos Corujas e os vejo felizmente bem
instalados na vida, com bons
cursos superiores, letrados, como é o caso de V.ª Ex.ª. É uma
grande honra e satisfação saber
que valeu a pena o trabalho, o
esforço, o sacrifício e as privações mesmo a nível económico.
Sinto-me muito honrado.
Por vezes levo-me a pensar
nos perigos que os jovens viviam na época e os que lhe poderia ter acontecido se não estivessem nos Corujas a praticar desporto? A todos bem hajam nas
suas vidas e daquilo que pude
contribuir para o bem-estar de
todos só posso sentir orgulho e
satisfação. A todos muito e muito obrigado e muitas felicidades
para o vosso futuro.
O amigo
Alberto Paiva Nunes Ribeiro

_________________________
Nota do Director: Por ter
sido um daqueles jovens que
naquela época se iniciou no
Hóquei ao mesmo tempo que os
Corujas se iniciaram, não posso
deixar de me associar às felicitações devidas a todos aqueles
que ao longo de vinte anos
deram muito do seu tempo, dinheiro e tempo familiar em prol
de tantos jovens que beneficiaram da prática desportiva e do
são convívio que a família dos
Corujas sempre proporcionou.
Um agradecimento especial
para o Sr. Alberto Paiva, que foi
sem dúvida alguma a alma e a
energia do clube durante muitos
anos e sem as quais provavelmente nunca teria existido.
Muito obrigado e parabéns!

Escola Secundária de
Coruche fica sem pavilhão
A Escola Secundária de
Coruche não vai ser contemplada com quaisquer verbas pelo
PIDDAC – Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central, obrigando centenas de

alunos a ficar sem pavilhão
gimnodesportivo para a prática
actividade física e de aulas.
Aliás o governo não contempla nenhuma verba para
equipamentos escolares no
Concelho de Coruche para o

ano de 2007.
A autarquia de Coruche,
ainda propôs ao ministério
suportar temporariamente o
custo da obra, mas foi rejeitada
pelo governo.
____
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A UNIÃO EUROPEIA

Inserção de Portugal no Mundo (parte II)
do pós-guerra aos nossos dias

Dr. Miguel Mattos Chaves *
* Gestor de Empresas
e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

– Portugal e a OECE/OCDE
Como já referi, em artigo
anterior, Portugal foi um dos
16 países fundadores desta
organização internacional, de
carácter intergovernamental,
fundada em 16 de Abril de
1948, após os trabalhos desenvolvidos em Paris, a partir de 12
de Junho de 1947, com o objectivo de discutir a proposta do
General George Marshall, de
ajuda á reconstrução europeia.
Participaram pela parte portuguesa o Ministro dos Negócios Estrangeiros, de então, Dr.
Caeiro da Matta e o nosso Embaixador em Paris, Dr. Ruy
Teixeira Guerra.
Portugal fez parte do Comité Executivo inicial, juntamente
com a França, a Grécia, a Holanda, a Inglaterra, a Itália e a
Noruega. Participou na organização em diversos níveis. O Dr.
Teixeira Guerra, em representação do nosso país, chegou mesmo a ocupar o alto cargo de Presidente do Comité Executivo da
OECE. Portugal, tendo manifestado reservas, de início, à ajuda
Marshall, veio em 24 de Novembro de 1948 a formalizar o pedido de adesão ao referido apoio.
Em Março de 1958 o Comité
da OECE abordou um problema
delicado para Portugueses e
Ingleses: o problema da inclusão das províncias ultramarinas portuguesas, na futura
Zona de Livre Câmbio. De referir, como curiosidade, que a
denominação de Colónias havia
sido extinta pela Lei n.º 2066 de
27 de Junho de 1953, na qual se
extinguia o «Império Colonial
Português» e se passava a adoptar a denominação de «Províncias Ultramarinas». Não cabe
neste artigo uma consideração
mais profunda sobre o tema e
sobre as suas consequências
políticas e administrativas.
O Reino Unido estudou
este tema e o nosso Embaixador da altura em Londres, Dr.
Pedro Thetónio Pereira enviou

Feliz Natal

em 19 de Agosto de 1958, um
trabalho elaborado pelo Comité
do Conselho Europeu das Federações Industriais, que estudava
o assunto. Nesse documento se
referia que o volume de comércio entre o Reino Unido e a
Commonwealth era de 45% face à totalidade do seu comércio
externo, o que levantava problemas de monta á sua política
comercial europeia.
Na referida reunião, e sobre
o assunto, o Subsecretário de
Estado do Orçamento português, Dr. Correia de Oliveira,
fez uma declaração clarificando
a posição portuguesa, na qual
frisou os seguintes pontos:
Em primeiro lugar que o
Governo português pensava que
as Províncias Ultramarinas não
deviam fazer parte da Zona de
Livre Câmbio durante um determinado período de tempo. No
entanto referia que as condições
constitucionais portuguesas tornavam difícil a sua exclusão
definitiva. Ou seja, Portugal não
queria que as Províncias Ultramarinas entrassem de imediato
mas queria negociar um prazo
para que as mesmas viessem a
entrar. Esse espaço de tempo
serviria para adequar as suas
economias ao eventual embate.
Noutro passo da declaração
afirmava que Portugal estava
disposto a aceitar as fórmulas
que conviessem aos outros
membros e que respeitassem os
princípios da Constituição Portuguesa, deixando claro que se
as províncias portuguesas fossem alvo de discriminação negativa, Portugal reservar-se-ia o
direito de reorientar as suas
importações.
Em face desta posição de
força do Governo português o
Presidente da OECE em exercício, o Sr. Faure, remeteu o
assunto para a elaboração futura
de um estudo adequado, acrescentando que “era difícil aceitar
o princípio geral de inclusão,

mas que considerava necessário
estudar os casos especiais, como
o das Províncias Portuguesas,
sem todavia comprometer o
arranjo previsto no Tratado de
Roma que visava mais o interesse dos territórios ultramarinos,
que os interesses mercantis das
metrópoles”.
O Presidente Faure acrescentou ainda “verificar que não
havia conflito de princípios,
reconheceu grande importância
política ao assunto e prometeu
entender-se com os representantes de Portugal, da França, da
Bélgica e da Holanda, sobre os
estudos a realizar”.
A sustentação da posição
política do governo português
exposta pelo Subsecretário do
Orçamento baseava-se no facto
de “o direito constitucional português declarar, sob forma imperativa, a unidade política e
económica de todas as partes
do território português” e mais
adiante explicava que “a unidade política já tinha sido levada
a efeito”, e que “a unidade económica, reconhecendo embora
os perigos de uma comunicação
súbita entre regiões com graus
de desenvolvimento desiguais,
seria realizada em diversas etapas”.
Frisava ainda, na sua comunicação que as exportações,
das províncias ultramarinas
portuguesas, para os seis da
CEE, no período de 1953-55,
significavam 25% do total das
exportações desses territórios e
que o governo português não
desejava diminuir o peso que
esses países tinham nas mesmas. Pretendia sim, reforçar os
laços que uniam as províncias
portuguesas aos mercados europeus. Terminava a sua exposição dizendo que se estavam a
desenvolver esforços no sentido
de importar mais bens dos países da OECE.
Da análise documental sou
levado a crer que esta posição

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

de Portugal foi baseada, em
grande medida, dada a consonância dos conteúdos, por um
estudo levado a efeito pelo Ministério do Ultramar que tinha
como objectivo principal “ser
presente à Comissão que estuda
a associação de Portugal à
Zona de Comércio Livre Europeia”, sobre os territórios ultramarinos.
O referido estudo, de 24 páginas, tirava algumas conclusões nomeadamente a de que o
país não podia deixar de ter as
maiores reservas em associar as
suas províncias ultramarinas,
“dadas as repercussões que a
mesma provocaria nas relações
económicas entre a Metrópole e
o Ultramar, no domínio da circulação das mercadorias, pessoas e capitais, como no desenvolvimento económico do Ultramar”. No entanto, acrescentava
o referido estudo nas suas conclusões, que Portugal não poderia nem deveria ficar alheado do
problema, nem se deveria afastar completamente a hipótese de
associação, dando mesmo a
indicação de que o país deveria
estudar a possibilidade de adesão, (à Zona de Livre Câmbio)
explorando a possibilidade de a
mesma ser condicionada, com
condições favoráveis para Portugal, desde que aceites pelos
outros países da Organização.
Entretanto a Inglaterra propôs que a criação da Zona de
Livre Câmbio, englobasse os
países que futuramente fariam
parte do Mercado Comum e os
restantes países industrializados
da OECE.
No seguimento desta proposta foi criado um grupo de
trabalho, destinado a proceder
aos estudos necessários à verificação da viabilidade da mesma.
Estudos que tiveram o seu final,
com a conclusão dos trabalhos
do referido grupo, em Dezembro do mesmo ano, em que se
concluía pela viabilidade da pro-

posta Inglesa. Este Grupo de trabalho, ficou conhecido no seio
da organização como o n.º 17.
Em Outubro o Conselho da
OECE tinha decidido que a Comissão intergovernamental, o
Comité Maudling, procedesse
aos estudos necessários e iniciasse as negociações com os
vários países, sobre a criação da
referida zona, de forma a avaliar
das condições de cada um em
participar em tal espaço.
Nos meios governamentais
portugueses, e no seio da OECE,
havia dúvidas se Portugal estaria em condições de pertencer,
como membro de pleno direito,
à projectada Zona.
Portugal, através do Embaixador Teixeira Guerra, a propósito deste tema tinha feito
saber, em 26 de Novembro, que
seria difícil aderir à referida zona, pelo menos nas condições
constantes da proposta britânica.
Esta considerava apenas a adesão de Nações Industrializadas,
o que não era manifestamente,
na altura, o caso de Portugal, país
que, segundo os seus responsáveis, era caracterizado como
um país «em vias de desenvolvimento».
Assim e para o caso português foi nomeada uma comissão de peritos da organização,
liderada pelo Presidente do
Banco Central da Noruega,
M. Melander.
Esta apresentou um extenso,
e exigente, inquérito destinado a
ser respondido pelas autoridades portuguesas e visitou
Portugal em Outubro, levando a
efeito várias visitas de estudo
pelo país. No inquérito formulado, sobretudo sobre questões
económico-financeiras, Portugal foi chamado a justificar o
conceito de República Corporativa, para além de ser solicitado a pronunciar-se sobre a política governamental de carácter
> Continua na página 26

Ana Oliveira
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Teorias do Poder Marítimo. Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte III)

Civilizações Marítimas vs Civilizações Continentais
O aproveitamento dos mares
como factor de poder alternativo
aos poderes continentais, só foi
possível com o aparecimento
das técnicas de domínio da navegação e as técnicas de material de guerra. No séc. XVII
dizia-se que quem dominasse o
mar, dominava o comércio
mundial; quem dominasse o
comércio mundial dominava as
riquezas do mundo; quem dominasse as riquezas do mundo,
dominá-lo-ia.
Este contraponto entre o poder Continental e o Poder Marítimo foi feito por vários autores
dentre os quais Jacques Pirenne
que estabeleceu uma comparação entre as características das
Civilizações marítimas e continentais e o Almirante Alfred
Thayer Mahan que dissertou sobre a estratégia naval e sobre os
elementos do poder marítimo.
Jaques Pirenne(1) estabeleceu
a seguinte grelha de comparação
entre as características das Civilizações com Poder Marítimo e
as com Poder Continental:
(ver quadro ao lado) >
As comparações deste autor
são, como se pode verificar, de
índole sociológica e vêem complementar outras de outros autores eminentes. Quase todas as
características, descritas pelo
autor, aplicam-se ao caso de Portugal, com maior ou menor grau
de rigor.
O Almirante Mahan(2), outro
autor do Poder Marítimo, começava por quantificar o mar como
uma superfície dominante do
globo terrestre – 9/12 avos da
superfície total do planeta –
descrevendo-o como um excepcional meio de comunicação entre povos e civilizações, necessário à permuta de riquezas.
Este meio apresenta, segundo o
autor, vantagens múltiplas sobre
as comunicações via terrestre,

MGP

nomeadamente porque as comunicações via marítima são mais
rápidas, menos dispendiosas e
geradoras de maiores riquezas e
de mais rápido progresso.
Mahan falava ainda das

condições que afectam o poder
marítimo, que para ele são: a posição insular, onde não há fronteiras terrestres a defender, o
que possibilita ao Estado dispor
dos seus efectivos mais livre-

Civilizações Marítimas

Civilizações Continentais

– Extrovertidas, vivem em contacto com outras civilizações;
– A Cultura é o resultado de sínteses resultantes das trocas de
valores materiais e espirituais
com outros Povos;
– Sociedades constituídas por
grupos sociais abertos em termos políticos e religiosos
– Geram o individualismo e a concorrência, que embora gerando
tensões, produzem riqueza
– O poder é descentralizado tendendo para a democracia, liberalismo, tolerância
– A sua riqueza baseia-se na
troca, no comércio e na posse
de bens perecíveis que, por
isso mesmo, permitem uma
elevada mobilidade social
– A sua expansão faz-se pelo
contacto e dá lugar ao colonialismo, com vocação para a independência dos povos trazidos à convivência
– As suas relações com outros
Povos fizeram-se de forma
mais harmónica, a maior distância entre civilizações bastante desiguais, o que tudo
contribuiu para um melhor e
mais rápido conhecimento do
Mundo

– Introvertidas, vivem para os
seus próprios valores que tendem a sobrevalorizar;
– Criam uma noção de superioridade, recusando aculturações;
– Constituídas por grupos sociais fechados, com uma estrutura coesa exclusivamente
nacional
– O indivíduo submete-se ao
grupo e este pratica uma intolerância e disciplina fanáticas
– O poder é centralizado e
autocrático tendendo para o
despotismo
– A sua riqueza reside na terra,
na posse de bens de raiz,
transmitidos de forma rígida
e, por isso, criando clãs dominantes
– A sua expansão – i.e., a forma
de criar mais riqueza – é por
conquista e dá lugar ao
satelitismo, com vocação
para a incorporação final dos
povos conquistados
– A sua relação com outros
povos faz-se de forma rígida
e próxima provocando escassas mudanças culturais

mente e com alta liberdade estratégica; e acrescentava que esta
posição seria ainda mais favorável se situasse em áreas vitais
como o domínio de estreitos e de
rotas de passagem de comércio.
Como características físicas
elencava como principais, agregadas às primeiras, a de possuir
bons portos e rios profundos e
navegáveis, condição necessária
para se desenvolverem marinhas
(de guerra e mercantis) necessárias à criação de riqueza, sem
a qual não há poder. Por outro
lado costas baixas e de fácil acesso, permitiriam às populações
fixarem-se no litoral.
Um território não muito rico
em recursos faria com que se
buscassem riquezas no exterior
e isso explica que Estados como
a França não se tivessem atirado
para a exploração marítima,
dado ser rica em recursos naturais diversos. O carácter nacional
das populações é outro factor que
Mahan refere como sendo importante. Diz que a aptidão de
um Povo para o comércio é
determinante para a conquista
de poder através do mar. E cita,
a este propósito, o exemplo dos
portugueses e dos espanhóis,
(por contraponto aos ingleses
mais realistas e produtivos), dado que os primeiros buscavam
riquezas sem que estas viessem
a traduzir-se em reais benefícios
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para os respectivos estados. Não
obstante a sua posição invejável, junto ao Atlântico e Mediterrâneo e a sua forte componente nacional, faltou-lhes, segundo o autor, bom planeamento e organização.
Descreve, também, o carácter de governo como essencial
para a aquisição do poder marítimo e para a sua preservação.
Elabora o seu pensamento à volta da possibilidade de o Estado
Democrático ter mais condições
para o domínio do mar. O que
como sabemos não corresponde
inteiramente à verdade do passado e portanto discutível.
Por outro lado Mackinder(3)
discorrendo sobre este assunto
estabeleceu um axioma que ficou famoso nas Relações Internacionais: partindo da hipótese
de que se chegasse a haver uma
potência que dominasse o
“Heartland”, (que segundo ele
poderia ser ou a Alemanha, ou a
Rússia ou a China) e esta potência desenvolvesse, para além do
seu poder terrestre, o poder
naval, então poderia vir a conquistar a “Ilha Mundial” que seria constituída pela Eurásia e
pela África e assim dominar todo o Mundo. E proferiu a célebre máxima de “quem dominar
o Heartland domina a Ilha
Mundial e quem dominar a Ilha
Mundial domina o Mundo”.
Mas posteriormente, em
1943, já com a percepção de que
a Rússia era a potência dominante na parte continental euroasiática, afirmou que se os países marítimos ocidentais conseguissem fazer do Atlântico Norte uma via de cooperação e ligação entre a Europa e o Continente Americano (norte) seria
possível conter a eventual potência dominante do “Heartland”,
no caso a União Soviética.

Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE

(3) Mackinder, H. John. - citado por
Almeida, Políbio Valente - Do Poder
do Pequeno Estado - Lisboa 1990, por
Carvalho, Virgílio - op.cit. e por
Martins, François - Geopolítica e
Geoestratégia op.cit.
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Olivença

Governantes do
Estado Espanhol
arguidos em
processo penal
Tribunal da Relação dá razão ao GAO –
Grupo dos Amigos de Olivença e determina a
abertura de Instrução
O Tribunal da Relação de
Évora, dando total provimento
ao Recurso apresentado pelo
GAO, no âmbito do Processo
Penal que corre na Comarca de
Elvas relativo às obras ilegais
efectuadas na Ponte de Nossa
Senhora da Ajuda, determinou
que o Tribunal Judicial de Elvas
realizasse a Instrução Penal naqueles autos, devendo ser constituídos arguidos os representantes do Governo Espanhol
(Ministro do Fomento, Director
General de Carreteras e Subdirector General de Arquitectura), os Administradores da Sociedade Freyssinet, SA, e os Presidentes do Instituto Português
do Património Arquitectónico e
da Câmara Municipal de Elvas.
Oportunamente, o GAO participou das referidas entidades
pela prática de crimes públicos
de dano (quanto aos governantes espanhóis e aos administradores da empresa empreiteira) e de denegação de justiça
(quanto aos titulares das instituições portuguesas), ilícitos
cometidos com a intervenção
clandestina e ilegal no indicado

Imóvel de Interesse Público – a
Ponte de Nossa Senhora da
Ajuda, situada entre Elvas e
Olivença – em Março de 2003,
tendo-se constituído Assistente
nos autos.
Em acórdão claro e impressivo, o Tribunal da Relação de
Évora decidiu agora, “concedendo provimento ao recurso,
revogar o despacho recorrido,
que deverá ser substituído por
outro que admita o requerimento para abertura de instrução
formulado, não ocorrendo fundamento legal impeditivo”.
O GAO, congratulando-se
com o Acórdão ora proferido,
aguarda com muita expectativa
o desenvolvimento do processo
penal – que, como Assistente,
continuará a acompanhar – confiando que, naturalmente, não
deixará de ser apurada a responsabilidade das entidades arguidas, designadamente a dos representantes do Governo Espanhol.
Pode consultar-se o texto do
Acórdão em:
www.olivenca.org/imagens/TRelacao_
Evora_Prc_2170_05.pdf
GAO

A Tasca
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)
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O que é a “A Fraternidade
de Nuno Álvares (FNA)”
É a associação daqueles que
na sua juventude foram escuteiros no CNE – Corpo Nacional de Escutas – Escuteiros
Católicos Portugueses. É uma
associação de escutismo adulto,
privada, de âmbito nacional,
sem fins lucrativos. Os princípios e a Lei do Escuteiro são os
mesmos dos associados da
FNA.
A FNA é quase tão antiga
como o CNE, muito provavelmente desde que os iniciadores
do Movimento (dos anos 20 e
30) tiveram que, por razões das
suas vidas profissionais ou
familiares, ceder os seus “lugares” a uma segunda geração de
dirigentes a fim de o trabalho
iniciado pudesse ser continuado.
E, aqui e ali, foram surgindo
núcleos de “antigos”, uns porventura mais disponíveis que
outros, auxiliando fundamentalmente os serviços locais e regionais, para que não parasse a
acção educativa iniciada. Sentida essa carência, logo em

1939, o CNE cria a “União dos
Antigos Escutas”, que apareceu
como mais uma “nova” Secção
do Movimento, mas sem autonomia e independência. A ideia
não vingou. Só em 1955, o CNE
criou a “Fraternidade de Nuno
Álvares”, mencionada nos seus
Estatutos e Regulamento Geral,
mas desta vez como Associação
autónoma e distinta, possibilitando a organização aos seus
“antigos” filiados. Em 1976 tem
novo impulso, com um pequeno
grupo de ex-dirigentes do CNE,
arranca decididamente para a
organização e expansão.
Criam os primeiros Estatutos
e elegem os Órgãos Nacionais.
Em 1997 a Conferência Episcopal aprova os Estatutos. Em
Janeiro de 2003 é admitida como associação-membro pela
International Scout and Guide
Fellowship, a Organização Mundial dos “Antigos” Escuteiros e
Guias.
No Verão de 2003 realizou o
IV Acampamento Nacional em

Mangualde. Em 2004 realizou
uma a Peregrinação Nacional
que juntou em Fátima, numa
jornada de fé e louvor, milhares
de escuteiros de todas as gerações. Em 2005 realizou “Fóruns” por todo o país, para aprofundar o saber “Para que serve a
Fraternidade”, culminando no
“Fórum Nacional”, donde saiu o
“Plano Estratégico até 2010”.
Na abertura oficial das comemorações do cinquentenário,
Sua Santidade o papa João Paulo II concedeu a Bênção Apostólica penhor de graças e favores eclesiais. Em 2006 realiza
o V ACANAC e 1.º Jamboree
Internacional da FNA, em S.
Jacinto.

Natal, todo ao ano…
O serviço “à comunidade”
ou a prestação de qualquer boa
acção em prol do próximo,
insere-se, quase sempre no
calendário em volta do período
do “Natal” e parece mais uma
prenda, ou uma dávida que, uma
obrigação moral de qualquer
cristão ou cidadão de espírito
aberto em praticar o bem.
Em qualquer altura do ano
há sempre solidão, esquecimento, fome e exclusão, e também
não é por parecer o que acima
dissemos que o deixaremos de
fazer. Algumas das mos nossas
organizações estão vocacionadas para funções específicas,
como garantir um mínimo de
subsistência um tecto e algum
alimento e, ou higiene básica,
no entanto um dos males de
maior dimensão e danos não
contabilizáveis é a solidão e ou
a exclusão. Dias, semanas, meses e anos sem ter com quem
conversar, ficar eternamente à
espera de quem não aparece e
remoer os pensamentos e as angustias sem ter quem as escute.
Por vezes não é preciso mais
do que estar presente, ao darmos atenção a quem dela necessita, contribuímos não só para
abrandar a solidão como fazemos a sua inclusão no meio
social em que nos encontramos.

Claro que se minorarmos as
dificuldades e carências com
que deparamos melhor, mas,
nem sempre é o mais importante
para alguns dos nossos concidadãos, pois ao analisar-mos
alguns casos concretos, deparamos com pessoas de idade
avançada, com pequenas reformas que mal lhes garantem a
subsistência mas que fundamentalmente estão sozinhas,
mais ou menos esquecidas pelos
familiares, em suma, abandonadas…
Uma das situações já tratada
nas reuniões do Núcleo da FNA
é precisamente as visitas a pessoas que até são do nosso conhecimento, que vivem sozinhas
e precisam de algum convívio e
atenções. Não é preciso grande
organização para o efeito, pois
em termos individuais qualquer
de nós pode e deve fazer o que
estiver ao seu alcance, no entanto, se houver alguma organização podemos trocar entre nós os
contactos e diversificarmos as
nossas visitas para aumentar o
convívio com o maior número
de pessoas e se possível aliviar
algumas das suas dificuldades.
No Agrupamento de Escuteiros a situação também já
variadas vezes foi equacionada
e algumas vezes posta em práti-

ca. O convívio com pessoas idosas em quantidade que permita
fazer uma festa “fogo de conselho” e proporcionar alguma
satisfação, somente em lares de
terceira idade tem algum efeito
e foi isso mesmo que aconteceu
e parece parece-me que está
novamente programado actividades desse tipo. Também uma
equipa de pioneiros ou caminheiros, com as suas violas, canções escutistas e peças de fogo
de campo pode dar alguma alegria e convívio a quem precisa.
O Natal é aquilo que nós
quisermos que seja e dura também o tempo que quisermos que
dure, olhemos em nosso redor e
não precisaremos de procurar
muito para vermos o que necessita da nossa atenção e da nossa
ajuda. Teremos o cuidado de
não cairmos na ajuda a “profissionais” da lamuria mas ajudemos aqueles que infelizmente
até conhecemos bem de mais.
____
Moreira da Silva
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Galardão Empresa do Ano
Melhores performances empresariais de 2004 distinguidas em Santarém
pelo Nersant e o Jornal O Mirante

TEGAEL de Coruche
eleita “Empresa do Ano”

O Sr. Eng. Nobre de Castro recebeu o “Galardão Empresa do Ano 2004”
em nome da TEGAEL

Uma noite de aplausos
encheu a Casa do Campino,
em Santarém, na passada
sexta-feira. A Tegael, distinguida com o prémio “Empresa do Ano 2004” foi a
grande estrela do evento
“Galardão Empresa do Ano”,
onde foram ainda premiadas
a TVE e a RTR. Na categoria
das distinções por nomeação,
José Júlio Eloy, pela empresa
AgroRibatejo, recebeu o
grande enaltecimento com o
prémio “Carreira Empresarial”. A Presidente do Conselho de Administração da
Soctip, Cristina Costa foi
nomeada “Mulher Empresária”. A distinção para o
“Jovem Empresário” foi entregue a Sérgio Valinho, da
Fonteval.
___
Três empresas e três empresários da região de Santarém foram distinguidos, na
passada sexta-feira, dia 10,
com o prémio “Galardão Empresa do Ano 2004”, atribuído
anualmente pela Nersant e pelo
jornal “O Mirante”. Os aplausos de uma assistência de mais

de 170 pessoas, onde os empresários estiveram em maioria, ecoaram pela Casa do Campino, em Santarém, este ano
palco do evento que, segundo
José Eduardo Carvalho, Presidente da Nersant, procura elevar o empreendedorismo e a
iniciativa ao patamar que merecem. “Distinguindo os que
apresentaram melhores performances no decorrer do ano
2004, estamos a premiar o esforço de todos aqueles que
numa conjuntura económica
extremamente difícil e complexa continuam a criar riqueza e
valor neste país que os trata
mal e não lhes dá o devido
reconhecimento”.

O concelho de Coruche
recebeu um dos grandes
prémios da noite, com
a distinção da empresa
Tegael -Telecomunicações,
Gás e Electricidade, SA
Aqui sedeada desde 1983, a
empresa iniciou actividade
dedicando-se à instalação de
redes eléctricas de baixa e
média tensão e de redes fixas

de telecomunicações tendo como cliente estratégico a EDP.
Depois desse período, e com o
aparecimento das redes de telecomunicações móveis, a Tegael
passou a concentrar o seu core
business nesta área sendo a
TMN o seu cliente de referência.
Com o virar do século, a
“Empresa do Ano 2004” sentiu
necessidade de aumentar as
suas competências no domínio
da electricidade de alta tensão.
Com uma aposta clara na formação dos recursos humanos,
a Tegael criou apetências neste
sector trabalhando, sobretudo,
com clientes institucionais como a EDP e a REN, mas direccionando também a sua actividade para o mercado das energias renováveis.
Actualmente, a empresa
possui recursos e valências
para actuar qualitativamente
em diferentes áreas de negócios. A internacionalização tem
sido igualmente uma forte
aposta, consubstanciada na
prestação de serviços em Espanha, nos Palop’s e na República da Irlanda, país onde está,
desde 2003, a renovar toda a
linha de baixa e média tensão.
Em 2004, a empresa tinha
nos seus quadros 170 trabalhadores e obteve um volume de
negócios de 20,4 milhões de
euros.
Na categoria “PME do
Ano 2004”, foi também distinguida uma empresa do sector
das instalações eléctricas, instalações técnicas de telecomunicações e ainda arquitectura
de águas.
A TVE – Engenharia Vale
do Tejo foi, assim, outras das
empresas galardoadas, que
assim vê reconhecida a fidelidade aos lemas da competência, do rigor e da dedicação,
que afirma ter privilegiado.
A empresa sedeada em
Torres Novas, tem ao seu
serviço um grupo de pessoas
com catorze anos de trabalho
em conjunto, o que tem permitido não somente a consoli-

dação da sua posição no mercado português, mas também a
entrada no mercado externo.
Em Portugal, é uma das
onze empresas que integram
um Agrupamento Complementar de Empresas sob o nome
Mondejo, cujo objectivo é
prestar trabalhos à EDP. Procurando sempre servir o cliente
com a máxima responsabilidade e profissionalismo, a empresa empenhou-se na Certificação da Qualidade, que obteve em 2002. Contando actualmente com mais de 400 trabalhadores, a empresa pretende
consolidar a sua posição no
mercado nacional e dar continuidade à aposta ganha na
internacionalização.
O prémio para a “Microempresa do Ano 2004” foi
atribuído à RTR – Tornearia
e Frezagem, Lda.
Localizada em Vila Chã
de Ourique, surgiu em 1996,
pela mão do seu ainda actual
gerente que trabalhou mais de
20 anos como profissional das
OGMAs, em Alverca. Num
curto espaço de tempo, a empresa, especializada em trabalhos de metalomecânica ligeira
e pesada, viu crescer as solicitações, que motivaram também

o aumento das suas instalações.
Tendo sempre como objectivo a satisfação total do cliente, a RTR investiu recentemente cerca de 200 mil euros
em equipamento que permitiu
não só um aumento de produtividade, mas também a rentabilização do tempo. Um investimento que acabou por ser
atenuado com a candidatura ao
FAIME.
Simpatia, qualidade e preços
competitivos são palavras-chave da empresa que conta actualmente com cinco trabalhadores
e que afirma continuar a apostar
num projecto “com rostos”.
Na concessão dos três referidos prémios são ponderados os seguintes critérios:
– Crescimento do VAB
(2003-2004)
– Crescimento do Volume
de Vendas (2003 – 2004)
– Crescimento dos Resultados Líquidos (2003 – 2004)
– Investimento efectuado
– Produtividade
– Rentabilidade das Vendas
– Rentabilidade dos Capitais Próprios
– Autonomia Financeira
– Postos de Trabalho criados
> continua na página 26
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S OBRE T OIR OS

Rejubilo…! Aí está de novo
– A Escola de Toureio de Coruche

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Manuel Badajoz e António Badajoz em Cascais

mento também de prata se fez
toureiro, e, se bem que outros se
quedassem pelo caminho, qual
íman, o grupelho inicial soube
conciliar o interesse de quase
tudo o que queria ser toureiro e
que de Coruche demandava.

Em declínio a “Escola da
Golegã”, Coruche, através dos
irmãos Badajoz, montou cátedra, e de todo o mundo taurino
afluíram jovens para por cá se
relacionarem com a técnica que
> continua na página seguinte

António Badajoz, Manuel Badajoz, José Tinoca e Manuel Barreto, em Santarém, a 11 de Outubro de 1992

Cada um reivindica o que
pode, neste mundo dos Deuses
em que gostamos de ser, e, porque não parecer.

da ladeira, adosado às escadas
que levam à estrada nova, hoje
bem crismada de avenida de
Nossa Senhora do Castelo, na
minha rua, que tudo começou.
Acaso fortuito e afortunado,
que me tornou aficionado, dado
que me foi dado assistir à mais
longa feira taurina da ibéria –
durava todo o ano – e inseriu na
minha matriz marcas indeléveis.

Manuel Badajoz na Praça México, 1971

José Simões, Madrid, 1960

Considero ter vivido quase
como ninguém os inícios da
escola de toureio de Coruche, na
medida em que foi no quadradito plano que se forma ao cimo

Tudo começou com a desmedida aficíon do José Simões,
que um dia sonhou ser toureiro,
e, foi. Juntaram-se-lhe o Rebola,
o Sacramento, o Luís Garcia e o

Jorge Marques, e os treinos sucediam-se diariamente. Sabendo da existência de tal grupo
acercou-se deles o saudoso Xico
Susana, que com uma vida passada como carpinteiro na abegoaria da Câmara, jamais pôs de
lado o sonho de se fazer toureiro, o que com a importante
ajuda dos irmãos Badajoz, já
velho cumpriu, averbando no
curriculum a alternativa de bandarilheiro profissional.
O grupo foi dando boa conta
de si, e, em tempos em que em
Coruche por ocasião das Festas
em honra de Nossa Senhora do
Castelo havia uma mini feira
taurina (que saudades…outros
tempos) resolveram apresentar-se na garraiada que dia 18 de
Agosto fechava o ciclo. Tal foi o
desempenho, que o António e
Manuel Badajoz, toureiros feitos e de prestígio atesourado,
resolveram pegar no grupo e
deles fazer gente no “mundillo”.
Assim foi, Simões andou
para diante e não demorou
muito que se tornasse matador
de toiros, Jorge Marques actuou
de novilheiro, mas depressa
cambiou o oiro pela prata e com
tal estatuto se fez figura. Sacra-

Manuel Badajoz a bandarilhar em Vila Franca de Xira

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

E s pe c i a li d a d e C a r n e n a B r a s a
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Rejubilo…! Aí está de novo

António e Manuel Badajoz, Jorge Marques e António Sacramento em Beja, a 10/8/79

lhes possibilitou o confronto
leal com esse animal belo e
nobre que é o toiro bravo.
De México vieram Marcelo
Acosta e Henrique Fraga, da
Guatemala Sérgio Cozano (que
para lá abalou com a técnica do
toureio e com a nossa belíssima
e exótica Conceição Martinho…). De Espanha vários vieram, mas que se destaque José
Puerto, Sanluquenho que chegou a matador.
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Portugueses, que se diga que
tudo o que foi à época alguém
no mundo do toiro por cá foi
passando; Jorge Nunes, Jorge
Domingues, César Marinho,
que se vestiam de prata, Leonel
Gil, Júlio Gomes, Óscar Rosmano, José Falcão e até Amadeu
dos Anjos, que vestiram de oiro,
Pimentel e Marecos, Pepe Vultos e muitos outros que se quedaram como novilheiros.
Victor Mendes, a quem An-

José Falcão e Ricardo Chibanga, na Figueira da Foz em 4 de Agosto de 1974, naquela
que foi a última corrida de José Falcão em Portugal

Manuel Badajoz em Santarém, a 13 de Junho de 1974

Manuel Badajoz em Vila Franca de Xira, a 9 de Setembro de 1962

Desejamos
a todos
um Santo Natal
e um feliz
Ano Novo
Alternativa de Francisco Suzana, em Coruche, a 30 de Setembro de 1963

tónio Badajoz concedeu a alternativa de bandarilheiro, em tempos em que Parreirita Cigano
era a vedeta da Escola, e que
como é sabido construiu à moda
antiga uma carreira que culminou tão só com o desempenho
como matador de toiros que
mais tempo permaneceu entre
os dez primeiros do “escalafón”
ibérico.
E, ainda com as promissoras
carreiras de João Lorena e José
Alexandre, que depois de novilheiros com interesse, acabaram
de prata, sendo que Alexandre é
hoje um dos taurinos ibéricos
com maior interesse, dedicado
que está às questões empresariais e apoderamentos.
Quando Manuel Badajoz me
comunicou o restabelecimento
da escola, quase me emocionei.
Relembrei a sã convivialidade
com os rapazecos que Coruche
demandavam com o intuito de
ser toureiros.
Recordei as cenas bizarras,
dos petiscos de cobra do Falcão,
às mudanças de nome dos rapazes, o que de imediato explico.
Joaquim Silva (já havia
um…) de imediato passou a
Monsarenho e mais giro foi o
caso de Joaquim Boa Morte.
Quando o rapaz (hoje Senhor…) disse como se chamava, o António Badajoz logo lhe
disse que com tal nome não o
queria na escola, mas agradado
com a pinta do moço, logo perguntou – Olha lá, onde é que
moras? Ao que o moço respondeu – Na Barroca, em Vila
Franca. Tá bem, podes ficar,
mas a partir de agora és o
Joaquim Barroca.
Não é o momento, nem devo
querer agora historiar a grandeza da Escola de Toureio de
Coruche, e as recordações a
passo expendidas não são mais
que isso mesmo.
No entanto não posso deixar
de evocar os tempos, que vivi,
em que António Badajoz actuava de cigarra e o mano Manuel
de Formiga, sendo que com a
inspiração de um e o trabalho de
outro, a Escola de Toureio de
Coruche se transformou até
agora no caso mais profícuo
entre todas as estruturas de formação taurina que no país existiram.
Quando são os irmão Badajoz que me dizem, que com o
apoio da autarquia e da praça de
toiros de Coruche, a Escola volta a funcionar, com esperança,
rejubilo…
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

António Badajoz no Campo Pequeno em 1956
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A Escola de Toureio de Coruche

Mareco e Pimentel na Escola de Toureio com Manuel Badajoz, com António Badajoz a
ser entrevistado por Guerra do Correio da Manhã

Manuel Badajoz, nos Açores, Ilha Terceira, em 1986

Com José Simões, em Coruche,
a 16 de Agosto de 1962

Nota do Director:
António Badajoz na Praça México, a 1 de Janeiro de 1956
Irmãos Badajoz nas Caldas da Raínha, em 1973

António Badajoz em Espanha, Barcelona, Março de 1955
José Falcão em Santarém, a 14 de Junho de 1964

O Jornal de Coruche saúda
a reactivação da Escola de
Toureio de Coruche, em boa
hora dinamizada pelos coruchenses António e Manuel
Badajoz, felicitando a autarquia pelo apoio demonstrado.
Desejamos os maiores sucessos na difícil e honrosa missão de retomar o ensino das artes do toureio apeado às gentes
da nossa terra e de todo o mundo taurino, em especial como
local de acolhimento para a
ocupação dos jovens numa sã
actividade, perpetuando o espírito e a tradição taurina de Coruche.
Um bem haja e um grande
abraço!

Este Natal
surpreenda um amigo(a)
ou familiar, oferecendo a
assinatura do

José Falcão na 1.ª corrida mista da praça de Santarém, 1964

Manuel Badajoz em Coruche a 16 de Agosto de 1974, com Mário Coelho ao quite

Assinatura Anual
Nacional € 20
Resto do Mundo € 30
para isso, envie cheque
ao Jornal de Coruche,
nome e morada do assinante
para :
Rua Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
ou contacte

Tlm. 96 600 12 93
José Falcão numa tenta, em 14 de Abril de 1961, na casa de Srª D.ª Mariana Passanha

Óscar Rosmano no México

www.ojornaldecoruche.com
geral@ojornaldecoruche.com
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Coruche de Parabéns

Confraria Gastronómica
do Toiro Bravo já existe!

LEMA
Sendo os lusos sabores um alfobre de
tesoiros, damos relevo
aos valores da nobre
carne dos Toiros.

COMPROMISSO
Aceito o toque e a
responsabilidade em
acto de plena liberdade. Confrade que
sou testemunho dou
de ampla lealdade
com a carne de toiro
proteína de oiro que
urge proteger e, eu
por direito jurado a
preceito quero
defender.

Diz-se, que o Homem sonha
e a obra nasce. Em verdade,
por razões, que sei agora, de
circunstância, o Dr. Dionísio
Mendes sonhou com uma Confraria Gastronómica do Toiro
Bravo, que hoje é uma grata
realidade. Viciados que estamos todos no zurzir dos políticos, que se assinale aqui a
honrosa excepção, para que
Coruche agradeça ao seu Presidente da Câmara o facto de
ter sonhado, e, que assinale
que estando eu presente desde
a primeira hora, jamais me foi
dado a notar qualquer politização doa actos.

Sempre se procurou a heterogeneidade concepcional e se
evitou a municipalização da
coisa, sem que mesmo assim
sendo, o Presidente da Câmara
de Coruche se escusasse a conferir à novel confraria o seu
apoio possível, sendo que não
é de somenos que tenha disponibilizado espaço nobre, no
Museu Municipal para sede
provisória.
Desde a primeira hora que
Coruche se orgulha de minimizar o seu papel em tudo isto,
evitando guerras de comadres
e concitando esforços vários.
Mas, a obra avançou, soube

CONFRADES

FABRICO PRÓPRIO

REGISTO VETERINÁRIO OFICIAL

TALHO
Rua Direita, n.º 78

Telefone: 243 679 398

SALSICHARIA
R. Vasconcelos Porto, 29
2100-167 Coruche

Telefone: 243 619 649

ASSEMBLEIA GERAL
PROVEDOR - Domingos da Costa Xavier (Presidente)
CONTRA PROVEDOR - Amílcar Ferreira Malhó (vice-presidente)
AJUDA ROUPEIRO - Sofia Bento Sousa
DIRECÇÃO
MAIORAL - Manuel Jorge Couceiro da Costa (Presidente)
CONTRA MAIORAL - Dionísio Mendes (vice-presidente)
AJUDA EGUARÍÇO - Gonçalo Potier Dias (Tesoureiro)
CONSELHO FISCAL
FEITOR - João José Santos Andrade (Presidente)
CONTRA FEITOR - Francisco Silva Tomás (vice-presidente)
AJUDA ABEGÃO - Francisco Armando Fernandes
MESTRE DE CERIMÓNIAS
CHANCELER - Isabel Maria Amado
Sendo também entronizados na qualidade de fundadores;
Luís Filipe Marques, Mónica Gomes Tomáz, Noélia Nunes da
Costa, e também António Eloy, António Francisco V. Teixeira,
António Pontes, João Costa Pereira, João Telles Branco, José
Fernando Potier, José Ferrão Lourenço, José Ribeiro da
Cunha, José Luís Gomes, Manuel Carvalho Oliveira, Maria
João Sousa, Sandra Oliveira, Sílvia del Quema

agrupar um escol considerável
de personalidades, e, no passado dia 19 de Novembro, no espaço bonito do pátio do museu
municipal, aconteceu a entronização dos confrades, em cerimónia que se revestiu de extrema dignidade e em que compareceram dezassete confrarias
convidadas.
Sendo a Confraria Gastronómica do Toiro Bravo defensora do potencial de uma raça
autóctone, é óbvio que se escolhesse para madrinha uma congénere e assim a Confraria
Gastronómica da Carne Barrosã deu-nos essa honra, bem

assim como a Confraria Gastronómica do Ribatejo, que
escolhemos por respeito à
nossa zona de implantação. Foi
bonito…!
Os trajes, capas tradicionais
e chapéu à portuguesa, foram
idealizados pelo bom gosto da
confrade Isabel Amado e, unanimemente se dizia que são
lindos, os textos, lema, compromisso e ladainha, couberam
a este humilde escriba, e aqui
se publicam para memória futura e sobretudo para que Coruche e o país saibam o que na
cerimónia se passou, e com o
mesmo intuito, também aqui
vos deixo as palavras que me
coube proferir no acto.
Adendo ainda os primeiros
nomes que integram a confraria, sendo que (para que se
entendam) os mesmos são
acompanhados por velhas designações em uso nos nossos
campos que substituem as habituais titulações estatutárias.
____
Domingos da Costa Xavier
A Confraria do toiro Bravo tem como
objectivo a investigação, defesa, promoção e consumo da carne de raça de
touro bravo, apoiando a promoção de
eventos gastronómicos que incluam a
carne de toiro bravo.
A Confraria tem morada na Rua
Júlio Maria de Sousa, n.º 14.
2100-192 Coruche, com o email:
potierdias@mail.telepac.pt.

LADAINHA DA ENTRONIZAÇÃO
Cajado, Natural, Elementar
Instrumento de trabalho e
contenção
Elogio em si da simplicidade
Aqui, em todo o seu fulgor
Ceptro investidor
Embora,
Quão primordial se afirme
(é de todo verdadeiro…)
Como bordão de campino
Como vara de pastor
Como apoio de romeiro.
Ao bordão se encosta o
homem!
Também com ele se protege,
(isto é sério, assim o
tomem…,)
Quando o bravo arremete
E a cornada promete.
Cajado, mero e rústico
Pau talhado…

Para várias funções fadado!
Cajado, bordão, bordão,
cajado
Vero de toque, de toque …
encantado.
Defesa do povo, do povo
amparo,
Ajuda de Reis se a pé andado
Apoio de santos,
De José…a Iago
Cajado, bordão
Ai, bordão, cajado
Que toca de leve
(toca como deve)
Eis-te … entronizado
Que, confrade, amigo,
Leal, confirmado
Por tua vontade…
É este o teu fado!
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De como, e, porquê
A Confraria Gastronómica
do Toiro Bravo surge, e assume-se, como dinamizadora de
causa estimável.
De há tempos que venho
dizendo, que a sua finalidade
primeira se destina a transformar um nicho de lixo num nicho de luxo, sendo nossa obrigação intrínseca quer o afirmar,
quer o provar.
Vejamos o toiro bravo constitui o produto pecuário que
melhores resultados zootécnicos evidencia, e é com algum
pudor que vos digo, taurino
assumido que sou, que necessitei que um inglês, com quem
me cruzei num congresso em
que participei no âmbito do
que foi profissionalmente a
minha actividade principal –
médico veterinário – mo dissesse.
É sabido que a zootecnia
enquanto ciência é uma “invenção” anglo-saxónica, com
resultados provados, de que
são exemplos os produtos biológicos quase artificiais, visíveis em raças fabricadas, do
cão ao bovino.
Será despiciendo que vos
lembre o Doberman, os porcos
Landrace ou Largewhite, as
elaboradas vacas Jersey com
leites que hoje já se afiambram
com valores de quase quarente
por cento de matéria lipidica, e
os inúmeros ovinos, capazes
das mais variadas especialidades do leite à carne e até à lã,
de que as variedades Shetland
ou Mohair serão as linhas
amplamente melhoradas mais
conhecidas, sendo que as suas
designações de raça até incorporam de forma prestigiante as
marcas comerciais. Pese o eu
não ser apreciador da mentalidade anglófila, tenho que reconhecer liminarmente que nesta
matéria se revelaram artistas.
Posto este intróito, situemonos. Foi de facto este inglês
(Andrew Morgan) com que me
cruzei, que me alertou para a
eficácia dos resultados da ganadaria brava, traduzidos na
colocação no mercado de produtos, no caso os toiros bravos,
capazes de responder às necessidades do momento, nomeadamente quando se revelou
absolutamente necessário encontrar reses que servissem ao
novo toureio, exibido nas arenas a partir de Fernando “El
Gallo”, seus filhos Rafael e
Joselito, e, Juan Belmonte.
Declinando o toureio de
pernas e começando a impor-se
o toureio de braços, o que con-

trariava o axioma de “Lagartijo”
que afirmava que quando o toiro
vinha, ou se afastava o toureiro
ou o afastava o toiro, havia que
encontrar matéria prima que
servisse os tempos de tal
mudança no conceito da arte.
Presto os ganaderos se acomodaram e desenvolveram toiros que servissem, sendo que

entre todos sobressaiu Atanásio, que em curtas parições,
elegeu e colocou nas arenas
animais tão diferentes do anterior que os caricaturistas da
época logo os satirizavam sob
o apodo de “peritas en Dulce”.
Mas habituado que estou a
faladuras taurinas, deixem-me
que contrarie a vontade de con-

tinuar por esse caminho e de
novo (sem perder de vista que
o principal aproveitamento do
toiro bravo reside no explorar
das suas características cognitivas – recordem que o toiro
bravo é importante, como se diz
na gíria, pelo que leva dentro,
que não pelo fenótipo que exibe…) me situe no aqui nos traz.
Ora, as características morfológicas do toiro bravo que
hoje se consideram ideais para
a função primeira – a lide – são
coincidentes com o que se quer
tenha de boas peças de talho. O
perfeito toiro de lide não deve
ser nem basto nem zancudo,
deve ser de fina lâmina e pele
lustrosa (e a pela é quase sempre o espelho dos órgãos…)
baixo de agulhas e aprumos,
recto de coluna, amorrilhado e
possante de rins, o que implica
é óbvio pelo que estou dizendo, que de tal anatomia resultam peças no desmanche e
após limpeza dos destroços da
lide, potencialmente nobres.
Por mais que o não queira,
tudo está tão interligado, que
me vejo obrigado à mistura das
ideias, o que decerto me perdoarão, face ao fim em vista.
Combinando, o acto que
presenciam ocorre na lealíssima vila de Coruche, que Nossa
Senhora do Castelo protege,
terra transtagana que já Gil
Vicente cantou, quando em seu
auto “O Juiz da poeira” pôs na
voz do protagonista – “Quem
quiser vir arrendar as charnecas de Coruche, são ricas
terras guardadas, que nunca
foram lavradas, e, que matos
para pão …”.
É sabido que a qualidade da
terra sempre justifica a qualidade dos gados, e, a louvada
qualidade já se traduziu em
“intensa”, tanto quanto o con-

ceito o consentia à época, produção pecuária, em que o “gado da terra” (assim se chamava…) assumia importante
componente económica. Tanta
que a lavoura local o utilizava
também como pagamento da
côngrua pascal, razão quiçá
porque me permitia considerar
os monges do Monte da Barca
os primeiros ganaderos de
bravo nacionais, ao invés do que
falsamente para aí prolifera.
> continua na página seguinte
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Prémio de “6 Toros 6” para a
empresa do Campo Pequeno

A empresa da praça de toiros
do Campo Pequeno, a Sociedade de Renovação Urbana Campo Pequeno (SRUCP, SA) foi
distinguida pela revista espanhola “6 Toros 6” como a melhor instituição tauromáquica de
2006. Transcrevemos a decisão
do júri:
“Uma das grandes notícias
da temporada foi a recuperação
da praça lisboeta do Campo
Pequeno, a cargo da SRUCP,
presidida por Henrique Borges e
Góes Ferreira, com Rui Bento
Vasques como Director Taurino.

Que nesse magnifico recinto
voltem a ser realizadas corridas
de toiros é importante por vários
motivos. O primeiro, sem dúvida, pelo efeito que, a médio prazo, pode ter como impulsionador do toureio em Portugal;
depois porque se recuperou uma
praça histórica, carregada de
tradição, que se encontrava num
estado lamentável de degradação; finalmente, porque à volta
do Campo Pequeno se criou um
grande recinto comercial e de
lazer, que deu vida não apenas à
praça de toiros, como a uma das
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Portugueses no México

zonas mais nobres de Lisboa.
Contudo, o mais importante de
tudo é a sua esplêndida utilização como praça de toiros, com
carteis de grande categoria, um
belíssimo recinto, frequentado
por um público heterogéneo,
composto por aficionados veteranos e por jovens que estão,
pela primeira vez, a tomar contacto com o mundo do toureio.
Lisboa, com tanta tradição
no toureio espanhol, e templo
do toureio a cavalo, está de
novo no activo. Em boa hora”.
____

Não é invulgar que os toureiros necessitem (como se diz
na gíria) cruzar o charco para
que se possam afirmar. Assim
aconteceu com Julian Lopez “El
Juli”, com José Tomás ou com
António Barrera, para que aqui
refira casos recentes.
Para México vai partir o
matador Nuno “Velásquez” em
busca de sucesso, e disse-nos
que parte com seis contratos fir-

mados na bagagem. Em México
já se encontra o novilheiro João
Diogo Fera, a actuar em diversas tentas de ganaderos que o
acolhem e a repetir actuações
como aconteceu no passado dia
28 em Nuevo Laredo.
Todo o triunfo do mundo para
os toureiros a pé portugueses, que
sendo tão pobre o meio, bem que
necessitamos de figuras.
DCX

Nuno Casquinha na Net
O novilheiro Nuno Casquinha tem ao dispor da aficíon um
“site”, sitio como devemos dizer à portuguesa, em que se propõe informar sobre a sua carreira. Para quem interesse aqui
fica o seu endereço
www.nunocasquinha.no.comunidades.net

João Borges expõe no Palácio Galveias V Troféu Oportunidade
de Vistalegre
conceptual, como “relativa“De lá para cá” é o tema da telas de tema tauromáquico.
exposição de pintura de João
Borges, inaugurada no passado
dia 7 de Novembro, no Palácio
Galveias, ao Campo Pequeno,
em Lisboa e que ficará patente
ao público até ao dia 7 de Janeiro de 2007.
Com um total de 48 quadros,
João Borges, que realiza a sua
sétima exposição, exibe também a sua faceta de aficionado à
festa de toiros, através de três
> continuação da página anterior

Eu explico. Recebendo “gado da terra” em dacção da côngrua, tiveram a preocupação de
registar proveniências, apartar
linhas, eleger reprodutores
pradeadores e registar descendências, práctica em que
fradescamente foram imitados
pelos cistercistenses de Alcobaça (e não se assustem, que
estes possuíam por oferendas
de misericórdia e promessas,
talhões importantes na lezíria
ribatejana…), podendo também assim ser considerados
dos primeiros ganaderos, sendo que em meu critério o que
distingue o ganadero do mero
criador é a sua preocupação de
registo de reatas e ligações, com
esperançosas quase certezas
sobre os produtos que de tal
resultam.
Que se não estranhe o que
disse, que ainda hoje, Frei
Elias Salgueiro, dominicano
ilustre e ganadero da São Martinho, cria gado bravo com
destino a lide, mas também ao
abate, de forma a que tal carne

João Borges, advogado, é
um dos administradores da Sociedade de Renovação Urbana
Campo Pequeno, SA, entidade
que explora a praça de toiros do
Campo Pequeno e faz da pintura um dos seus hobbies.
Profundamente influenciado
pela corrente surrealista, transmite à tela os seus tons e os seus
desejos, através de uma pintura
que classifica, do ponto de vista

mente onírica e de grande variedade na abordagem final, entre
o figurativo e o abstracto”.
A exposição surgiu na sequência de um convite da Câmara Municipal de Lisboa e
poderá ser visitada de terça a
sexta-feira, das 10 às 19 horas e
aos sábados e domingos das 14
às 19.
____
Paulo Pereira-SRUCP

No moderno palácio madrileno de Vistalegre, tauródromo
que substituiu a velhinha “chata” de Carabanchel, ocorrerá a
2, 3, 6 e 7 de Dezembro um conjunto de novilhadas sem picadores, com semi-finais a 8 e 9
do mesmo mês e final a 10, com
organização da Fundação “El
Juli” e da Federação Ibérica de
Escolas Taurinas.
O representante português é

André Rocha, da vilafranquense
escola José Falcão, e actua dia 6
pelas 12 horas, compartindo
cartel com Miguel Tendero, de
Albacete, com Roman Perez de
Salamenca, com Javier Cortez
de Madrid, com Jonatan Lopez
de Ronda e com Jerónimo Delgado de Dehesa de Calvaches.
Como se costuma dizer, “que
Deus reparta a sorte!”.

pais em nome, de pretensas e
nunca provadas regras de
higiene ditadas pela poderosa
Europa, e, aleatória economia
do sector, o que obriga a abates
desfasados dos animais lidados, muitas vezes obrigados a
longas deslocações e a inegável alteração febril.
Todas as tonterias referidas,
conduziram a carne de toiro
após o abate à sua transformação industrial no domínio
da alimentação de animais
carnívoros, isto é, os cãezinhos
de estimação. Ora, conscientes
de que os recursos são escassos
e que não somos tão ricos que
possamos desperdiçar tão avultado potencial de material proteico, aqui estamos, e temos
que convir que os agentes económicos começam a dar sinais
de que a situação se está a
inverter, a exemplo do que já
se passou com as carnes provenientes do nosso potencial
cinegático.
Além do exposto, consideremos ainda quer os refugos de

tenta quer os excedentes, pois
muitas vezes o ganadero considera oportuno conduzir ao
abate directo o que não consegue com dignidade escoar,
evitando assim o abastardamento da sua bitola negocial, e
tudo isto se come, e deve comer como ementa de luxo, dado que não existe actualmente
raça bovina tão ecológica no
seu maneio quanto a brava.
Por assim ser, vale a pena
que a presente confraria exista,
e bem que espero que com
todo este naco de texto que vos
li, me tenha claramente feito
entender, e que da nossa existência e esforço resultem dignos estudos científicos que
fundamentem e promovam a
nossa verdade.
Muito obrigado por tão
atentamente me terem escutado. Satis Verborum (basta de
palavras).
____

DCX

De como, e, porquê
constitua suprimento proteico
para as refeições que ministra
aos muitos desfavorecidos que
pululam nas redondezas da sua
paróquia lisboeta de São Paulo.
Quero dizer, e que nunca o
esqueçam, os toiros também se
comem. Como aparte, que vos
diga que muito nos alegraria o
poder contar no próximo capítulo com a insigne figura de
Frei Elias, como nosso confrade capelão. A ver vamos…
Mas, dizia-vos eu atrás e
reitero, que os toiros também
se comem; Barrancos (um caso
concreto…) que o diga, e, a
este respeito que acrescente
que a morte dos toiros em tal
terra (a que quero…) se iniciou
pela necessidade comezinha e
simplista de os matar, sabido
que se não podem comer vivos.
Em verdade, a refeição de
carne bovina, nos primórdios,
anual, que a morte dos toiros
nas corridas propiciava, inserese no que os etno-antropólogos
definem sociologicamente como Bodo-disruptivo. Não me

podendo alongar por aqui, somente vos peço que retenham
o que atrás vos disse – os toiros
também se comem, e, bravos
que são não se deixam comer
vivos.
Posto isto, que volte ao
principio para que me explique. Quando afirmei que uma
das intenções fundamentais
que nos move é a transformação de um nicho de lixo num
nicho de luxo (vi por ai sorrisos marotos quando o disse…)
tenho as minhas razões.
Com base no dado real de
que após corrido o toiro bravo
nos oferece uma carne fatigada, dada a hiper produção de
adrenalina que a lide motiva, o
que se vem a traduzir também
em excesso de ácido láctico, os
agentes de comercialização
têm desvalorizado excessivamente a carne de toiro, pelas
razões expostas, e, sobretudo
em virtude da asneira incrível
que foi o arrasar da nossa rede
de abate, com extinção de
todos os matadouros munici-

Texto de Domingos da Costa Xavier
e fotos de João Costa Pereira
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Que me perdoem, discordo!!!
No nosso último número
ficou provado e à evidência que
sou um coordenador da página
taurina, que não coordena. Mea
culpa…
A distância faz das suas, e o
projecto “O Jornal de Coruche”
começa a ter tal dimensão que
creio já ultrapassa o voluntarismo do Doutor Abel Matos Santos, seu fundador, proprietário e
director, a ponto de que se torne
necessário algum concerto de
ideias, não vão os honoráveis
leitores cobrar-nos as discrepâncias.
Quem nos lê, e nomeadamente faz o favor de ler o que eu
próprio escrevo, decerto já detectou a minha total discordância sobre o toque do hino nacional na praça de toiros do Campo
Pequeno, em fim de corrida. Em
verdade, aparte o solo pátrio que
se representa por si, malgrado
“patos bravos” e autárquicos interesses espúrios lhe não tributarem o respeito devido, perene
que é e vivido em mero empréstimo agora, que nos não pertence, mas sim aos vindouros.
No presente, temos três símbolos nacionais que se impõem
sobre todos os outros – O
Presidente da República enquanto tal (goste-se ou não da
sua pessoa, o que nos merece
respeito é o que representa…), a
Bandeira, símbolo flamante que
diz de nós onde quer que
ondeie, e, o Hino, e só os Deuses sabem o grato que nos é
ouvi-lo nos momentos grandes
(ou pequenos…) em que através
dele assumimos a nossa condição de lusa gente.

Aliás tão importantes são
estes três símbolos que estão
prioritária e devidamente regulamentados no protocolo de
estado. O que refere às relações
com Presidente, Bandeira e
Hino, têm regras estritas que
devemos em pleno uso de cidadania respeitar.
A banalização de qualquer
um deles é atentado ao patriotismo, de todo a evitar, e por
exemplo no que reporta à bandeira não imaginam o que me
custou vê-la misturada na banca
do peixe (ou na das couves) com
a mercadoria, quando um brasileiro que comanda uns rapazes
que dão chutos se lembrou de
mandar o seu uso indiscriminado a Portugal, no que aliás foi
secundado por quem já se manifestou disponível para um dia
se candidatar a presidente (servir diz ele… ah!ah!ah!) e que se
conhece por ai como “pregador
dos domingos”.
Noutras
circunstâncias,
aquando da efectivação de
umas corridas de toiros alcunhadas de reais, verberei quando
escrevi sobre as mesmas a
ausência na praça da bandeira
nacional, mal substituída pelo
que hoje mais não é que simples
estandarte da Casa de Bragança,
tendo até escrito na altura que o
pretendente ao inexistente trono
exibia enquanto cidadão português, bilhete de identidade e
passaporte da República Portuguesa, que exibem os símbolos
respeitantes, e por assim ser ou
o individuo que os exibe os
rejeita e se declara apátrida, ou
não queiram os promotores das

Isabel Ramos na RVS

corridas ser mais papistas que o
papa, ignorando o símbolo
maior do País, Estado e Nação
que nos foi berço.
Com tudo o que digo, que se
não infira a minha opção sobre o
sistema politico, dado que aqui
não estou a confessar animosidade contra a monarquia, como
tão pouco me estou a declarar
incondicional e fervoroso republicano, dado que tais opções
intimas, são passíveis de serem
dirimidas em sede própria, que
não em artiguelhos de jornal.
Quanto ao hino, tal é o meu
respeito por ele que escutá-lo
tem quase sempre o condão de
me emocionar, e (orgulhosamente…) foi por minha sugestão que se cantou em Barrancos,
no inicio das corridas, faz anos,
no auge na confusão.
Ora, esclarecidos tais pontos
de vista, prólogo que já vai
muito longo, vamos lá ao que
agora interessa. Na secção “E
Esta Hein!”, o jornal publicou o
seu apoio à bizarria do hino tocado em fim de corrida no Campo Pequeno. Discordo, e discordo em absoluto, pelas meras razões que explicito. Certo é, que
sei que o que o jornal quis declarar foi o respeito ao hino nacional.
O Hino nacional jamais se
deve banalizar, e, a fazer-se
ouvir, tal deve acontecer obrigatoriamente quando o Presidente
da República surge para assistir
à função no camarote presidencial, (e tal, com a pessoa que ao
momento assume o cargo, parece que nos próximos anos não
acontecerá, o que como português muito me entristece…)
ou facultativamente, quando as
circunstâncias o aconselham,
como o sejam a condecoração
com insígnia nacional na arena a

um interveniente, como já aconteceu com mestre João Núncio
ou com Diamantino Viseu, para
referir o caso de artistas que já
nos deixaram e não ferir susceptibilidades. Tudo o resto, só a
título deveras excepcional, e
deve merecer profundo cuidado.
A “práctica” que pretendem
instituir já nos ofereceu na temporada transacta situações perfeitamente caricatas. Por exemplo, quando Ponce cá actuou,
realizava o “paseíllo” de saída,
desata a tocar o hino, montes de
gente fazia sinalefas da trincheira, e, o valenciano aturdido
lá se parou a meio da arena sem
que tenha percebido se aquilo
era elogio ou era castigo. Que
coisa balseira…
Depois, por norma, acabada
a corrida, ou foi tão chata que se
não deve honrar o momento, ou
foi tão boa que nada deve
impedir o extravasar da alegria
aos presentes, para que livremente vitoriem os toureiros,
como é devido a quem triunfou.
Já imaginaram o inusitado de
uma saída em ombros, e depois
o arrancar do hino, sem que o
toureiro vitorioso o respeite, ou,
mais ridículo ainda, o arrancar
do hino com o toureiro em om-

bros “de um qualquer capitalista” (como em Espanha se designam os homens que se dispõem a ser cavalos por momentos a troco de propina que lhes
governa o álcool de uma semana)?
Mais grave ainda; na famosa
corrida em que deu alternativa a
seu neto Manuel, mestre David
despediu-se na arena do público
que fervorosamente o aplaudiu,
rodeado de todos os outros
intervenientes, filhos e netos.
Quando o clima estava prestes a
atingir o auge e o povo a romper
para a arena para carregar em
ombros o mestre, zás, começa a
tocar o hino e o respeito devido
ao mesmo pôs o pagode em sentido e arrefeceu o ambiente,
como se toneladas de gelo tivessem caído na arena, frustrando-se assim a oportunidade de
honrar devidamente a sua figura
cumbre.
É preciso muito cuidado
com estas coisas. O hino é um
respeitoso prémio (ouvem-no
desportistas no podium), é prova de portugalidade, é factor de
coesão nacional e jamais se pode transformar em algo que se
acerque ao ridículo!!!
Domingos da Costa Xavier

TALHO E SALSICHARIA
Maria Claudina Bizarro & Filhos, Lda.

Isabel Ramos esteve no passado dia 8 de Novembro no
programa Taurino de Joaquim Mesquita, da Rádio Voz do
Sorraia de Coruche. A cavaleira praticante falou durante
uma hora dos seus feitos, do muito trabalho que tem
desenvolvido e dos seus objectivos de se afirmar no
panorama taurino.
Esta entrevista que Isabel Ramos deu ao programa vai
passar na Rádio Club Montreal do Canadá, no seu programa “Sol e Toiros”, de António Salvador.

• Enchidos tradicionais
(receita d'avó)
• Carne de porco da melhor
qualidade
• Cabrito e borrego de tenra idade,
alimentados a bom feno e pasto
• A excelência da carne de bovino
é proveniente de raças
portuguesas oriundas da nossa
região
(Mirandês, Bravo, Mertolengo e
Alentejano)

Tel. 243 675 765

Votos de um Santo Natal e de um Feliz Ano Novo

Mercado Municipal
2100 Coruche
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Almoço de Fim de Temporada dos Forcados

O grupo de forcados Amadores de Coruche realizou no
sábado, 18 de Novembro, o seu
tradicional almoço de fim de
temporada, reunindo um considerável número de pessoas,
entre actuais e antigos forcados, seus familiares e amigos.
De salientar a presença de
quase todos os antigos cabos,
convidados do grupo, onde entre os convivas se encontravam
taurinos coruchenses como os
irmãos António e Manuel “Badajoz”, Carlos “Biscainho”, o
Presidente da Câmara Municipal, também ele um antigo elemento do grupo, alguns órgãos
de comunicação social da
especialidade, com destaque
para a presença do Jornal de
Coruche, revista Ruedo Ibérico
e do site Tourobravo.com.

Rabejando João Costa Pereira, e, na pega de caras, Galamba, ambos mostrando que ainda estão em excelente forma.

Ao almoço é já tradição a
típica feijoada, bem regada a
despoletar a coragem aos mais
afoitos para uma tarde onde
não faltaram as reses bravas
para uns matarem saudades,
outros se afirmarem, mas o
mais bonito e salutar da tarde
foi o convívio e a oportunidade
que houve de relembrar os

momentos mais importantes da
temporada vividos pelo grupo
através da projecção de vídeos
e fotografias de uma temporada para recordar.
Durante a tarde houve vacas, onde foi apresentada uma
nova trupe cómica taurina coruchense, e, também alguns
antigos forcados e amigos do

Grupo que mostraram a sua
arte de toureiro a pé.
Houve ainda tempo para
um brinde, acompanhado com
um gostoso porco no espeto
em fim de festa, que se prolongou pela noite dentro.
O Jornal de Coruche agradece o convite do Grupo de
Forcados Amadores de Coru-

che para estar presente no seu
almoço de encerramento da
sua temporada 2006, desejando a todos os Forcados, seus
familiares e amigos, um Santo
e Feliz Natal, um Ano Novo recheado de saúde e uma época
de 2007 repleta de grandes triunfos!
Texto e fotos de Joaquim Mesquita

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

O Jornal de Coruche
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E M D ESTAQUE

TEGAEL com nova imagem e instalações
Sediada na Zona Industrial
do Monte da Barca, em Coruche, a Tegael – Telecomunicações, Gás e Electricidade
apresentou as suas renovadas
instalações no passado dia 11
de Novembro. O investimento
de 800 mil euros no novo edifício, representa uma aposta na
exigência de qualidade nas
áreas administrativa, financeira, de qualidade, segurança e
ambiente.
A Tegael apresentou também a sua nova imagem, com
uma forte imagem ligada à
energia eólica, uma das suas
fortes apostas para o futuro
próximo.
Nesta festa de inauguração,
estiveram presentes várias personalidades nacionais, regionais e locais, tendo o Senhor
Secretário de Estado da Indústria e da Inovação, Castro
Guerra, tecido rasgados elogios à “aposta de futuro que a
Tegael imprime na sua actividade, apostando na expansão
do mercado e nas exportações,
incorporando os saberes dos
profissionais portugueses”, salientou.
Segundo Nobre Castro,
Presidente da Tegael “a empresa é a maior empregadora privada do Concelho de Coruche,
e uma importante empregadora da região, com 234 trabalhadores do concelho de Coruche e limítrofes, dos seus cerca
de 275 empregados, encon-

trando-se internacionalizada
em Espanha, Marrocos, Cabo
Verde, São Tomé e Príncipe e
na Irlanda, estando a preparar-se para entrar no Reino
Unido através de um projecto
na Escócia”.
Angola é também “um dos
mercados desejados pela empresa que tem vindo a diversi-

ficar a aposta na exportação
de serviços”, referiu Nobre
Castro.
Dionísio Mendes, presidente da Câmara de Coruche, destacou a importância da Tegael,
no tecido económico e social
do Concelho, o bom nível salarial praticado pela empresa. O
autarca referiu que, “a Tegael é

Projectos de Engenharia e Arquitectura
Rua dos Guerreiros, n.º 55-A

um exemplo a promover”.
Dionísio Mendes, aproveitou
uma vez mais, a presença de
um membro do governo, para
pedir ao secretário de Estado,
Castro Guerra, para que o governo tenha uma atenção espe-

E-mail: prengarq@sapo.pt

João Louro

COELHO – MEDIAÇÃO DE
SEGUROS, LDA.

2100-183 CORUCHE
Tels. 243 619 521 • 964 038 232

cial para as acessibilidades do
concelho, nomeadamente, para
a conclusão do IC 10 e IC 13
uma velha aspiração dos autarcas e da população.
____

E-mail: coelhoseguros@mail.telepac.pt

Telef. 243 617 167
Fax. 243 660 468

Rua Direita 110 – Apt. 146 • 2101-901 CORUCHE

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
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Galardão Empresa do Ano

Inserção de Portugal no Mundo
do pós-guerra aos nossos dias

– Internacionalização
– Existência de Sistemas de
Informação e Controlo de Gestão
– Gestão da Qualidade
– Adesão às novas Tecnologias de Informação e Comunicação
Na categoria das distinções
por nomeação, José Júlio Eloy,
pela empresa AgroRibatejo,
recebeu o grande enaltecimento com o prémio “Carreira Empresarial”. Tendo abandonado o 5.º ano do liceu para
ir trabalhar com o pai que fundara a empresa em 1954, o empresário com 52 anos de actividade empresarial afirma que
foi com ele que aprendeu a ser
homem e a administrar uma
firma.
Seguiu-lhe as pisadas e dedicou-se ao trabalho de corpo e
alma. Toda a vida. Até aos dias
de hoje, gerindo a empresa que
se dedica à comercialização de
máquinas, peças e acessórios
para todo o tipo de tractores
agrícolas e industriais de movimentação de terra.
A ligação que teve com
instituições de Santarém como
os Bombeiros, o Albergue Distrital ou o Grémio do Comércio
deram-lhe uma aprendizagem
que aplicou na gestão da
empresa e na relação com os
funcionários.
Conta, actualmente, com 16
colaboradores e tem a seu lado
dois filhos que o ajudam a perpetuar o sonho do seu pai. É
considerado um homem de
postura firme, dedicado e empenhado, tanto na vida, como
no trabalho.
Outro dos grandes mo-

Este Natal

mentos da noite foi a nomeação “Mulher Empresária”
atribuída à Presidente do
Conselho de Administração
da Soctip – Sociedade Tipográfica, Cristina Costa.
Fundada pelo seu avô, Fernando Zambujo Ferreira, há 70
anos, no Bairro Alto, em Lisboa, local onde na época estavam sedeadas todas as gráficas
de jornais, a Soctipo muda-se,
no início da década de 50, para
a Estefânia e em finais dos
anos 80 para a Portela de Sacavém até chegar, em 2001, ao
Porto Alto, onde permanece.
Trata-se de uma empresa
familiar, tanto a nível de capital
como do conselho de administração, que actua no fornecimento de produtos e serviços de
comunicação gráfica, no segmento de médias e grandes tiragens nas áreas editorial, publicitária e marketing. Foi pela mão
de Cristina Costa que, em 2004,
a empresa enveredou pela internacionalização, representando
actualmente 8% da produção
total.
O futuro passa pelo alargamento da produção no estrangeiro, sobretudo no mercado
francês, e por um crescimento
sustentável na área social e ambiental. A empresa conta com
190 trabalhadores cuja convivência assenta numa comunicação informal. Uma cultura
herdade do avô que, em 1945,
foi homenageado pelo sindicato
dos gráficos por ser a primeira
entidade do sector a pagar o
Domingo de trabalho aos seus
funcionários.
A Mulher Empresária de

2004 tem 43 anos, é licenciada
em direito e possui uma pósgraduação em Gestão de Empresas. É Presidente do Conselho de Administração da empresa desde 1996, cargo ao qual
ascendeu depois de ter passado
por outros departamentos.
A distinção para o “Jovem
Empresário” foi entregue a
Sérgio Valinho, sócio-gerente
da Fonteval.
Tendo começado a trabalhar,
desde cedo, na empresa de
carnes fundada pelo pai. Depois
de passar pela área dos mármores e granitos, surge a oportunidade de abrir, juntamente com
o seu irmão, uma representação
de uma marca nacional de produtos de filtragem e purificação
de água, na zona centro do país.
Além de sócio-gerente, trabalha há cerca de seis anos na
área técnica da sua empresa que
conta actualmente com cinco
colaboradores. Empenhada em
manter-se na vanguarda dos sistemas de filtragem de água, a
empresa aposta claramente na
prestação de uma assistência técnica de qualidade e na fidelização dos clientes.
De salientar, que todos os
prémios e nomeações no âmbito
do “Galardão Empresa do Ano”
contam com o patrocínio das
seguintes entidades: Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos, CCDRLVT, Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo,
Instituto de Emprego e Formação Profissional e da empresa
Petroibérica.
____
Nersant
Ana Leão

Restaurante

se tem um amigo(a)
ou familiar a viver fora
de Coruche, ofereça-lhe

E S P E C IA L ID A D E S

Assinatura Anual
Nacional € 20
Resto do Mundo € 30
para isso, envie cheque
ao Jornal de Coruche,
nome e morada do assinante
para :
Rua Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
ou contacte

Tlm. 96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com
geral@ojornaldecoruche.com

•
•
•
•
•
•

Arroz de Marisco
Lombinhos c/ Camarão
Carnes de Porco Preto
Açorda de Marisco
Massinha de Cherne
Sopa de Peixe

– Portugal e a OECE/OCDE

económico, nomeadamente sobre os planos de Fomento, e
sobre outros extensos e complexos assuntos. A resposta de
Portugal foi igualmente extensa
tendo sido entregue ao Comité
em Maio de 1958.
Cabe aqui uma nota explicativa sobre uma teoria mal conhecida do público, desenhada pelos teóricos da República Corporativa, que pelo seu inegável
interesse não resisto a reproduzir:
“A expressão República
Corporativa significa que a
colectividade soberana não é
formada por indivíduos isoladamente considerados como tal,
mas por sociedades primárias
(elementos estruturais da Nação) – família, organismos corporativos e poderes locais (autarquias locais), nos quais se
agrupam indivíduos e por intermédio dos quais estes exercem
os seus direitos políticos. Todas
as actividades económicas da
Nação, nos termos da Constituição portuguesa, devem estar
representadas no seio de organismos corporativos, abertos
tanto a portugueses como a
estrangeiros”.
No fundo, com cambiantes,
a representação dos interesses
dos cidadãos junto dos poderes
instituídos continua a fazer-se
desta forma na sociedade portuguesa, como o leitor bem poderá verificar na sua análise da
actualidade.
Na sequência das respostas
do Governo, o Senhor Melander (Presidente do Banco Central da Noruega e Presidente do
Grupo de Trabalho nº 21 da
OECE), e os seus colegas Srs.
Gérard Bauer (Representante
da Suíça na OECE) e J.F. Cahan
(Secretário Geral Adjunto da
OECE), produziram um documento, que ficou conhecido, de
alguns, como o “Relatório

Melander”, mas cujo título real
é: “Rapport du Groupe D’Experts
Presidé para M. Melander au
President du Comite Intergouvernemental sur les demandes
de la Delegation du Portugal
Relatives aux conditions de
Participation de ce Pays a la Zone de Libre Echange”. As conclusões deste relatório vieram a
ser muito importantes para as
futuras negociações de entrada
de Portugal na EFTA, mas a isso
me referirei em futuro artigo.
Entretanto em Janeiro de
1958, entravam em vigor os
Tratados da CEE e do Euratom
e em Novembro do mesmo ano
o Ministro Francês da Informação fazia saber públicamente
que a França não aceitava a constituição da Zona de Comércio
Livre, proposta pela Inglaterra.
A Inglaterra respondeu com
a convocação de uma reunião
secreta, a que já atrás me referi,
na qual deveriam estar presentes
a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a Suíça.
A propósito o Dr. Ferreira da
Fonseca escreveu de Haia dizendo que De Gaulle e Adenauer tinham abandonado a
ideia da criação da zona de livre
câmbio, porque teriam preferido
a alternativa francesa de uma
rede de acordos bilaterais entre
a CEE e os vários países interessados.
Estava consumada a divisão entre os países da OECE.
De um lado os países do bloco
CEE, do outro, dois grupos: os
convocados pela Inglaterra
para uma resposta ao bloco dos
seis, e os outros países que não
estavam enquadrados em nenhum dos blocos.
Iremos ver, em futuros artigos, como Portugal se colocou neste xadrez político-económico, da Europa do pós-guerra até aos nossos dias.

Hipertons
Pintura e Remodelações de Edíficios, Lda.

Duarte Pedro

Pinturas

interiores e exteriores - madeiras - metais

Pavimentos

flutuantes - parquet - afagamentos - envernizamentos

Peixe fresco todos os dias!
Telef. 243 679 313

Tectos

pladur - madeira - metal - remodelações

(Encerra ao Sábado)

Rua do Biscaínho, 2100-651 Biscaínho • Coruche

Rua 5 de Outubro, 23 – 2100-127 Coruche

Telef. 243 689 699 – Tlm. 968 091 834
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P ENS AMENT OS

Desculpem a falta de...
Luis António Martins *

Churrasqueira
Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

Madeira, Lenhas
e Cortiças

… vontade, convicção e
lucidez em escolher um tema
para a crónica deste mês. Eu sei
é Natal. Devia escrever qualquer coisa natalizada em que
apregoasse à vontade e ao respeito pelo outro como se faz em
tantos jornais e revistas do país.
Mas já não tenho paciência para
morais instantâneas que duram
o mesmo que as montras de 1 a
25 Dezembro, no período em
que consumimos sem limite,
para depois nos sentirmos culpados pelos excessos recorrendo, por isso, a uma qualquer
espécie de acto bondoso repentino, em que sussurramos inconscientemente “Viste oh Jesus?
Eu vou às compras mas sou boa
pessoa”. Jesus acena que sim,
quanto mais não seja por estar
em vésperas do seu aniversário.
Ou por outra. Podia apelar à
gula natalícia, fazendo a malta
sentir-se mal por comer tanto
enquanto X crianças morrem de
fome por cada hora que passa,
mas tornar-me-ia num falso
moralista porque também eu
sou um adepto feroz da gula,
natalícia ou não.
E porque não opinar sobre o
aborto? Melhor não, duvido que
não me deixasse dormir a meio
da crónica.
E que mais? A educação?
Não me parece, é um assunto
demasiado sério e sem solução
aparente, pelo que qualquer opi-

nião agravaria a busca da solução inexistente – e sim estou a
ser pessimista.
Ah! Pensei em problematizar politicamente a questão do
Major Luíz Alberto, pois querme parecer que muito boa gente
pensa que esta subscrição é uma
espécie de regresso ao passado
em que fascistas e comunistas
lutam entre si. Aqui entre nós, a
grande diferença entre Fascismo
e Comunismo, é que o primeiro
foi o problema, e o segundo a
solução errada do problema.
São gémeos. Nasceram do mesmo ventre – o génio humano.
Retomando.
Esqueçamos as politiquices
e esse malvado vírus histórico
da direita e da esquerda. É o
homem e a homenagem aos serviços prestados à nossa terra que
estão aqui em causa. Deixemo-nos de memórias sádicas.
É óbvio que o Major não é o
D. Sebastião, mas a este último
o máximo que podemos fazer é
esperá-lo em dias de nevoeiro, e
ao major uma simples homenagem ao benéfico e visível que
fez. Ainda hoje por exemplo
usamos as pontes que ele inaugurou. Ou preferem barcos a
motor?
Alonguei-me demasiado.
Podia criticar o governo ou a
câmara, mas não me apetece
(deve ser o espírito natalício),
ou falar de bola, mas não me

alegra. E toiros? Já chega. Safa.
De filosofia também não, depois dizem que sou maluco. Já
sei vou contar uma história.
Breve, prometo. Carlos casou
com Maria e foram felizes. Um
dia apareceu Rui, matou Carlos,
e levou Maria (que desconhecia
o assassino) a comer gelados de
morango. FIM!
Onde está o mal, o bem, o
bom e o mau? Uma acção é boa
porque Deus gosta dela, ou
Deus gosta dela porque ela é
boa? Eis um bom trabalho de
casa que aqui vos deixo. Falamos na próxima edição. Finalizo, então desejando-vos muitas boas acções ao longo do
mês. É de aproveitar, meus caros, porque agora...só para Dezembro do ano que vem.
Ps: Desejo-vos Boas Festas
porque está incluído na minha
lista de boas acções, o que vos
desejo mesmo é boa gula, confiante de que uma acção é boa se
a maioria dos mortais a aprovar.
Na perfeição divina, está
implícito o Bom humor. Pode-se escrever sem pudores, mas
sempre com um olho no homem, a fingir que se está a respeitá-lo, visto ele ofender-se
mais facilmente que o próprio
Deus. Adeus!
Ps2: Acabei por conseguir
fazer a crónica.
____
* Estudante de Filosofia

Telef. 243 677 175 • Tlms. 917 515 527
Av. da Liberdade, 6 – 2100 Santana do Mato • Coruche

Centro de Reabilitação e Integração de Coruche

ANIMAIS, SEMENTES, RAÇÕES E
ACEESSÓRIOS
Telef. 243 619 467 • Tlm. 933 375 078
Estrada da Lamarosa (Limoeiro)
2100-018 Bairro da Areia • Coruche

VALTER BARROSO
RAÇÕES • PESTICIDAS • ADUBOS

SEMENTES • FERRAGENS
TINTAS E BRICOLAGE
ESTRADA NACIONAL 114 • 2100-675 SANTANA DO MATO

CONVOCATÓRIA
De harmonia com os Estatutos do C.R.I.C. – Centro de Reabilitação e
Integração de Coruche, cap. VI, art.º 17.1, convoco a Assembleia Geral para reunir
em sessão ordinária, no dia 14 de Dezembro de 2006, às 15h00m, na sede do
C.R.I.C., na Rua de Moçambique n.º 20, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.

Informações.
Apreciação e votação do programa de acção para o ano 2007.
Apreciação e votação do orçamento previsto para o ano de 2007.
Alteração de Estatutos.
Eleição dos Corpos Sociais.

Se à hora atrás referida não estiver presente a maioria dos sócios do C.R.I.C.,
a Assembleia Geral terá inicio 1 hora depois, em segunda convocatória, com qualquer número de presenças.
Coruche, 22 de Novembro de 2006.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Joaquim Banha
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SEDE E CENTRO FABRIL
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E-mail: geral@sitaco.pt
TELEFONE: 243 610 340
FAX: 243 610 344

LIDER HÁ 35 ANOS
Pavimentos
Revestimentos
Paineis para Cofragem

Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS

Locais de Charme

Restaurante Kais em Lisboa
O restaurante Kais nasce da recuperação de um velho armazém à beira Tejo, onde, nos finais do
século XIX, se gerava a energia para os eléctricos que ainda hoje circulam pelas ruas de Lisboa.
Com design e decoração de interiores de Maria José Salavisa, arquitectura de Otto Wagner e
mobiliário inspirado em Frank Lloyd Wright.

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
Telef.: 243 619 451
Tm.: 933 89 32 74

FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

“A Quintinha”
Catering • T ake a way

novos espaços
a mesma qualidade

Telefs: 2 43 6 60 3 45
936 6 03 4 56

Loja 1 • Rua de Olivença
Edifício Sorraia, Lj. 2E
Loja 2 • No Ponto Fresco
2100 Coruche

de
Votos atal
N
Feliz
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insuficiência

JOAQUIM
MANUEL GAFANIZ
Negociante de Lenhas, Cortiça e Carvão
Tels. 243 676 205 / 243 677 135
Tlm. 917 334 517
MALHADA ALTA • 2100 CORUCHE

ELECTRO CATITA
Joaquim Miguel F. Catita

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

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

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

Casa Pandaio
Decorações, Lda.
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Conheço o Arqtº. Gonçalo
Ribeiro Telles desde que comecei a tomar conhecimento das
coisas à minha volta.
Num determinado período
da minha vida tive o privilégio
de me iniciar na política à sombra do seu saber.
Nesse tempo ouvi as suas
lições sobre ambiente e ordenamento do território e bebi o que
pude desse manancial de conhecimento e de estudo a que dedicou muito da sua vida.
Sei, há muito, dos seus planos para Coruche. Mesmo antes
de 1974.
Nunca entendi nem entendo
como, NINGUÉM, nem antes
nem depois do 25 de Abril, tenha tido a preocupação de pôr
em execução os trabalhos, considerados de Mestre do Arquitecto, para a nossa Vila.
Mais. Chocou-me a Exposição que o Museu Municipal levou a efeito sobre a obra de
Gonçalo Ribeiro Telles. E chocou-me porque quem escreve e
diz isto:
“Dando enfoque aos projec-

tos do Arq. Ribeiro Telles para a
vila de Coruche – projectos nunca implementados – pretende-se
com esta exposição:
1) Dar a conhecer esses mesmos projectos.
2) Minimizar o desencontro
entre uma obra de nível nacional e internacional e a vila de
Coruche – segunda casa do Arquitecto.
3) Criar condições para desenvolver acções de sensibilização junto da comunidade – e da
comunidade escolar em particular – para a necessidade do ordenamento do território como potenciador de qualidade de vida e
minimizador de problemas ecológicos.”
E continua a não aplicar nada do que o Arquitecto tem pensado e estudado para Coruche
ou anda a ver se chega a perceber os planos existentes ou então sou eu que não percebo nada
do que se passa.
Insuficiência da minha parte.
Admito modestamente.
____
João Costa Pereira

CORART realiza magusto

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

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

A Corart realizou um belíssimo magusto no dia de São Martinho, dia 11 de Novembro, nas
suas instalações no largo Porto
João Felício.
O Presidente da Corart, Sr.
José Pirralho Tanganho, bem
como todos os seus membros

presentes, receberam amavelmente o nosso Jornal e os convidados que trouxe a Coruche,
para a conferência do Prof. Daniel Sampaio no Museu Municipal. Os nossos agradecimentos.
A Associação de Artesanato

de Coruche, aproveitou com
esta iniciativa para também
expor e vender artesanato local
e regional, Petiscos, Doçaria
Regional, tudo de qualidade
superior e ainda, a indispensável
água-pé e o abafadinho a acompanhar as boas castanhas.

Pu

b.

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

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

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

CONTACTE-NOS
geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

“Águas do Ribatejo”
segue em frente

Diálogo entre jovens
empreendedores, empresários
e entidades financeiras
O objectivo é favorecer a troca de experiências entre jovens empreendedores e empresários de longa data, bem como dar a conhecer novas ideias
de negócio, geradas no âmbito do programa ApoiarMicro, com vista à
captação de potenciais investidores.
Nos dias 20 e 27 de Novembro, a Nersant abriu as portas
a uma interessante iniciativa
que colocou frente a frente
jovens empreendedores, empresários de longa data e outros organismos da região, nomeadamente entidades financeiras (Garval, Sociedades de
Capital de Risco, Banca).
O evento, teve lugar em
Torres Novas, nas instalações da
Associação Empresarial, inscreveu-se no âmbito do ApoiarMicro, um projecto de apoio à

criação de microempresas, desenvolvido pela Nersant e através do qual estão já a ser alvo de
acompanhamento constante 14
ideias de negócio.
Com esta iniciativa a Nersant pretendeu concretizar dois
objectivos fundamentais. Desde
logo, incentivar os jovens empreendedores a apresentarem
publicamente as suas ideias de
negócio, na certeza de que da
assistência poderão surgir
sugestões de melhoria para os
seus próprios projectos, tendo
em conta a longa experiência de

actividade empresarial de alguns
dos empresários presentes.
Um segundo objectivo direcciona-se para o estabelecimento
de parcerias que constituam
uma mais-valia para as novas
ideias de negócio e que deverão
naturalmente surgir deste contacto, não apenas ao nível empresarial (futuros fornecedores,
clientes, parceiros), mas também financeiro, já que em ambas as sessões estarão presentes
as principais instituições bancárias, a Garval, sociedades de
capital de risco, etc.

Finicia Eixo II

A empresa Águas do Ribatejo, criada para gerir o saneamento e fornecimento de água
na região do Ribatejo, afinal
sempre vai avançar. Quem o
afirmou foi Sousa Gomes, presidente da CULT e também do
município de Almeirim, na
Assembleia geral da Comunidade Urbana do Médio Tejo,
realizada no passado mês de
Novembro.
A celeuma foi criada após a
interposição de uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Leiria por uma das
empresas preteridas no concurso lançado para o efeito da criação da Águas do Ribatejo,
providência cautelar que foi
agora rejeitada pelo tribunal.
Contudo, Sousa Gomes, não
se livrou das críticas da bancada
do PSD na CULT, pelo facto de
do pacote de apoios para o fornecimento de água não ter sido
aprovado pela União Europeia,
ao invés do que aconteceu com
o saneamento. Gomes respondeu dizendo que é “somente um
atraso até ao próximo pacote de
apoios da União Europeia”.

Contudo as obrs do saneamento
vão avançar, num valor orçado
em mais de 41 milhões de euros.
A empresa Águas do Ribatejo será constituída por privados na proporção de 49% e
pelos municípios em 51%. A
CULT é composta pelos concelhos de Alpiarça (PS), Azambuja
(PS), Benavente (CDU), Cartaxo
(PS),
Chamusca
(CDU),
Coruche (PS), Golegã (PS), Rio
Maior (PS), Salvaterra de Magos
(BE) e Santarém (PSD). Nestes
municípios a taxa de fornecimento de água ronda os 97% e o
saneamento básico os 66%.
Recentemente Moita Flores,
edil de Santarém, tem alimentado a polémica ao pedir a demissão do administrador executivo
da CULT, por alegadamente
este ter permitido atrasos no
processo de negociação das
Águas de Santarém.Os restantes
municípios não gostaram muito
de Flores ter tentado negociar
isoladamente contrapartidas
com o consórcio vencedor, o
que levou o concorrente preterido a interpor a providência
cautelar.

Financiamento até 45 mil euros
para negócios
CULT requer inquéritos
em causa os projectos “Ribatejo
emergentes
Digital” e “Águas do Ribatejo”

Orientado para start-up's que apresentem projectos de forte conteúdo de
inovação.
No sentido de estimular o
empreendedorismo e o surgimento de novas ideias empresariais na região de Santarém, bem como facilitar o
seu acesso ao financiamento,
foi constituída, em Julho de
2006, a Plataforma Finicia
Eixo II Santarém.
Dela fazem parte a Nersant,
o IAPMEI, a Sociedade de Capital de Risco PME Capital e as
principais entidades de ensino
superior e profissional da região,
que, em conjunto, disponibilizam um instrumento de financiamento muito atractivo para
negócios emergentes de pequena escala (entenda-se: novas
empresas ou empresas constituídas há menos de 12 meses),
desde que apresentem um forte
conteúdo de inovação.
Assim, um promotor que deseje ser apoiado deve apresentar
o seu projecto de investimento
junto da Plataforma, desde que

este envolva um mínimo de 50
mil euros e um máximo de 100
mil euros.
Caso as entidades dinamizadoras entendam que o plano de
negócios apresentado aponta
para a viabilidade do projecto, e
a Sociedade de Capital de Risco, neste caso, a PME Capital
aprove a operação, esta disponibiliza 90% da verba total necessária para o projecto apresentado, até um máximo de 45 mil
euros, o que, no caso de projectos com um valor de investimento de 50 mil Euros, significa que o promotor fica com um
esforço de apenas 5 mil euros
em capital próprio.
Esta partilha de risco, significativamente elevada para a
prática normal das Sociedades
de Capital de Risco, é possibilitada pelo facto da PME Capital
poder descontar parte desse
capital no Fundo de Sindicação
de Capital de Risco, gerido pelo
IAPMEI, o mesmo é dizer, por

fundos públicos. Ao envolver
associações empresariais e instituições de ensino superior, politécnico e profissional locais, o
IAPMEI pretende criar uma
rede de parcerias que permita
uma análise mais detalhada e
conhecedora dos projectos candidatos, bem como um acompanhamento nos primeiros meses dessas novas empresas.
Os promotores candidatos
podem inclusivamente solicitar
apoio na configuração do Plano
de Negócios.
Para aceder a este instrumento de apoio, basta contactar
qualquer uma das entidades
dinamizadoras que fazem parte
da Plataforma Finicia – Eixo II
Santarém, estando a Nersant
inteiramente disponível para
prestar esclarecimentos, através
do telefone 249 839 500 ou do
e-mail datdr@nersant.pt
____
Ana Leão - Nersant

No passado dia 3 de Novembro, a CULT solicitou a
intervenção do Tribunal de
Contas, Inspecção-Geral de
Finanças e Inspecção-Geral da
Administração do Território.
Esta decisão vem no seguimento da uma carta do Presidente da Câmara Municipal de
Santarém, em resposta a outra
remetida pela direcção da Cult,
onde segundo estas, são formuladas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Santarém algumas afirmações
que mais não são que sérias
suspeições sobre alguns pro-

cessos na CULT.
Assim, a direcção da Junta
da CULT, reunida em reunião
extraordinária no passado dia 3
de Novembro, pelas 19 horas,
deliberou por unanimidade requerer inquérito aos projectos
“Ribatejo Digital” e “Águas do
Ribatejo”.
Este inquérito vai responder também à solicitação insistentemente apresentada pelo
Dr. António Torres, Administrador Executivo da CULT, que
há vários meses solicita que se
façam investigações ao seu
desempenho na CULT.

Mediase Seguros
Gerência:

Elias Mendes

Tel. 243 660 311 • Fax 243 619 605
mediasesms@mail.telepac.pt
Rua dos Bombeiros Municipais • 2100-178 CORUCHE
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Distrito homologa
11 Cartas Escolares
No passado dia 30 de Outubro, a Ministra da Educação
homologou 11 cartas escolares
das 21 do Distrito de Santarém.
A cerimónia realizou-se em Vila
do Conde, onde António Ganhão, presidente da edilidade de
Benavente esteve com Maria
Lurdes Rodrigues, em representação da Associação Nacional
de Municípios Portugueses.
As cartas dos municípios do
distrito de Santarém homolo-

gadas foram as de Santarém,
Torres Novas, Salvaterra de
Magos, Chamusca, Constância,
Coruche, Golegã, Rio Maior,
Sardoal, Vila Nova de Barquinha e Benavente.
A carta educativa é um
instrumento de de planeamento
e ordenamento, fundamental
para as câmaras receberem verbas para as escolas, fazendo
uma projecção até ao ano de
2011.

Deputados distritais do PS não
defendem as populações
É esta a opinião do PSD de
Santarém, que criticou fortemente a “atitude passiva” dos
deputados do partido socialista
eleitos pelo distrito de Santarém.

Isto tudo porque estes aceitam as políticas e propostas do
executivo de Sócrates para a
região, “penalizando-a”.

Empresas abrem portas
em tempo de ExpoCartaxo
A iniciativa reuniu, mais uma vez, autarcas, representantes dos serviços
descentralizados do Estado, entre os quais o IAPMEI e a Direcção Geral
da Empresas, entidades bancárias e comunicação social
Como já vem sendo hábito,
o Núcleo Nersant do Cartaxo e a
Câmara Municipal aproveitam a
realização da ExpoCartaxo para
convidar algumas empresas da
região a abrirem as suas portas,
dando a conhecer os seus produtos, processos de fabrico, investimentos futuros, bem como a
abordarem os entraves ao desenvolvimento.
Uma iniciativa que ganha
força pelo facto da organização
convidar para esta visita alguns
serviços desconcentrados do
Estado, como o IAPMEI ou a
Direcção Geral de Empresa,
bancos, comunicação social, etc.,
que, este ano, também corresponderam com a sua presença.

mas sem descurar na qualidade
do material impresso. Nunca
como hoje o cliente foi tão exigente”.
Também a Vidreira J.M.
Fernandes, localizada na Zona
Industrial da Lapa, desde 1998
(apesar da empresa ter surgido
em 1991, em Aveiras de Cima)
conhece bem o sentido da
palavra exigência. Do seu portfolio de clientes constam importantes projectos em centros
comerciais, como servem de
exemplo o Colombo, o Fórum
Almada, o Fórum Montijo ou o
Central Park de Algés; e em
hotéis de renome. A empresa,
com apenas 11 colaboradores,
foi também a responsável pelo

Com mais de 30 anos de
existência, a Tipografia Novagráfica do Cartaxo foi a primeira anfitriã. Com uma facturação
de cerca de 240 mil contos, a
empresa, localizada na E.N. nº3
orgulha-se de nunca ter precisado de uma equipa de comerciais. “Aqui tem funcionado o
"passa-a-palavra" dos nossos
clientes que sabem que trabalhamos com qualidade, desde
sempre. Algumas empresas estão connosco desde o primeiro
momento e continuam a confiar
no nosso trabalho”, refere Fernando Gaivoto, sócio-gerente.
Com cerca de 85% dos seus
clientes sedeados em Lisboa,
esta tipografia de apenas 23
colaboradores, justifica o seu
poder concorrencial com um
constante esforço de actualização. “Actualização de máquinas, de processos, de competências é fundamental neste sector.
Quem não evolui, morre. Temos
que ser rápidos na resposta,

fornecimento de vidros para seis
Health Clubs sob a insígnia
Holmes Place. “O facto de sermos das poucas empresas portuguesas seleccionadas pela
Holmes Place para entrar neste
projecto, é sinal da nossa qualidade. Hoje, a nossa postura é
fazer bem, mesmo que isso signifique produzir menos. Não
vamos pela estratégia do baixo
preço”, salienta Joaquim Fernandes. Procurando prestar um
serviço cada vez mais completo,
a J.M. Fernandes criou, em
Novembro de 2004, a empresa
Alumínios J.M. Fernandes, a
operar conjuntamente nas mesmas instalações.
A necessidade de inovação
levou também a empresa a
adquirir recentemente novas
máquinas que permitem optimizar o modo de trabalho, entre
elas, os classificadores de vidro
e a ponte suspensa. O futuro da
vidreira passa pela ampliação
do espaço, a curto prazo, tendo

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

Telf. 243 610 140 • Fax 243 610 149
Rua do Comércio – 2100-651 Biscaínho

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

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

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

como objectivo construir um
showroom e melhorar toda a
área administrativa, bem como
autonomizar a zona de oficina.
A visita não terminou sem
uma paragem na Iberomármore,
também a laborar na Zona
Industrial da Lapa. A empresa,
que foi fundada em 1994, no
âmbito do programa das Iniciativas Locais de Emprego
(ILE's), tem na sua origem uma
sociedade composta por quinze
elementos, todos eles antigos
trabalhadores da extinta fábrica
de Mármores de Portugal.
Trabalhando todo o tipo de
pedras para a construção civil, a
empresa consolidou, com o passar dos anos, a sua posição no
mercado nacional, tendo adquirido uma especialização notável
que lhe tem aberto as portas
também para a internacionalização, nomeadamente para mercados como a Arábia Saudita. “O
nosso grau de especialização
permite-nos ter uma rapidez e
qualidade de resposta que nos
distingue da concorrência”,
salientou Francisco Nico, um
dos accionistas da empresa.
No final, Pedro Ribeiro, Vice-Presidente do Município do
Cartaxo, mostrou-se muito satisfeito com o resultado da iniciativa. “Para lá das dificuldades inerentes à actividade
empresarial e do contexto que
nos afecta, que é difícil, a vontade de investir por parte dos
empresários do nosso concelho
é grande, como é grande o seu
espírito de iniciativa, espírito de
empreendedorismo e capacidade para enfrentar as dificuldades. É, por isso, nossa obrigação dar visibilidade a este
trabalho, mas também contactar no terreno com os seus problemas e, em conjunto com algumas das entidades que estiveram presentes, encontrar soluções para as dificuldades da
economia local. Estas três empresas são exemplo de que é
possível fazer de momentos difíceis, momentos de novas oportunidades, por isso temos aqui
empresas que já se viraram
para o mercado externo, que
investiram em novos equipamentos, que criaram novos produtos”.
Nersant
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FÁTIMA

Vida de Cristo

Visita de comitivas
romenas foi positiva
A visita das comitivas romenas ao distrito de Santarém foi
positiva. Foi este o balanço
efectuado no passado dia 5 de
Novembro pelo Governador
Civil de Santarém e o Presidente do Conselho Regional de
Dâmbovita, que registaram o
sucesso da geminação através
da realização de diversas actividades de cooperação.
Na sequência do protocolo
assinado em Julho, três delegações (política, técnica e cultural) oriundas da Roménia,
país que irá aderir à União
Europeia em Janeiro de 2007,
deslocaram-se, na passada semana, ao distrito com o objectivo de conhecerem a sua realidade e, principalmente, a forma como a região se relaciona
com os fundos comunitários.
Para Paulo Fonseca, “a Roménia precisa de encontrar parceiros na EU”, manifestando o
seu contentamento por Santarém ser o primeiro aliado.
Gheorghe Ana afirmou que se
trata de uma “oportunidade de
ver o percurso de Portugal
como membro da EU”, não só
ao nível nacional, mas também
local, daí que tenham participado na deslocação presidentes
de Câmara de Dâmbovita. O
acesso aos fundos comunitários não é feito “de qualquer
maneira”, sublinhou o Presidente do Conselho Regional,
realçando a aprendizagem
obtida pelos membros técnicos
quanto à necessidade de elaboração de projectos. Esta foi
uma das conclusões das várias
visitas efectuadas pelas três
delegações, que incluíram as
Comunidades Urbanas do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo, a
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, Nersant
e Câmaras Municipais, para
além do contacto com algumas
das tradições ribatejanas.

de 2006

A visita ficou também marcada, em resultado do acordo
de cooperação, pelo dia do
Encontro das Regiões Geminadas de Santarém e Dâmbovita, no âmbito do Festival

Nacional de Gastronomia, onde toda a confecção foi da
responsabilidade de cozinheiros romenos. Na mesma altura,
na Roménia, quatro fadistas
ribatejanos tiveram oportunidade de participar no Festival Internacional de Romance,
em Târgoviste, capital de Dâmbovita. Paulo Fonseca destacou ainda o já acordado acesso privilegiado das empresas
do distrito de Santarém aos
concursos públicos lançados
naquela região e a realização
de um encontro anual de âmbito universitário, que envolve

Restaurante

GIRASSOL
Gerência de: Maria Antónia Neves

Especialidade da Casa: GAMBAS GRELHADAS

valoriza turismo
do distrito

os Institutos Politécnicos de
Santarém e de Tomar e a Universidade de Wallachia. Pretende-se também que esta cooperação se estenda às autarquias, acrescentando às gemi-

nações existentes (Cartaxo –
Pucioasa e Santarém – Târgoviste) a união entre Tomar e
Moreni, Ferreira do Zêzere e
Fieni e as localidades-natal dos
dois responsáveis políticos,
Atouguia, Ourém, e Vulcana.
A presença de jornalistas
romenos no distrito representou a vontade de se efectuar
um intercâmbio ao nível da
comunicação social, pretendendo-se a divulgação de
acontecimentos de Santarém
nos órgãos de Dâmbovita e
vice-versa.
GI-GCS

Pu

b.
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CONTACTE-NOS

Telef. 243 689 111

geral@ojornaldecoruche.com

Estrada Municipal, 515 • 2100-651 Biscaínho
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Valorizar e promover o turismo e a cultura do distrito foi o
principal objectivo da visita do
Governador Civil de Santarém
no passado dia 15 de Novembro
às obras do espaço temático
Vida de Cristo, em Fátima.
Paulo Fonseca aproveitou para
falar da necessidade de uma
requalificação estratégica para
aquela localidade.
O novo local de cariz religioso surpreendeu o Governador Civil pela sua “dimensão de
grande alcance” e pelo potencial que poderá adquirir como o
único espaço desta natureza
existente no mundo. Neste sentido, é importante proceder-se a
uma maior divulgação desta
edificação, em particular, e do
turismo religioso, em geral, que
“deve ser promovido por todas
as entidades oficiais”, defendeu. “Estou muito empenhado na
requalificação estratégica de
Fátima, porque não tem tido a
devida atenção”, afirmou Paulo
Fonseca, para quem “as pessoas precisam de sair daqui com
vontade de voltar”. A qualificação urbana, a promoção turística e o apoio às entidades na
recepção aos peregrinos –
como, por exemplo, o ensino de
línguas estrangeiras aos agentes
de protecção civil para melhor
atendimento aos estrangeiros –
são algumas das soluções para
reforçar o peso de Fátima no
sector religioso mundial.
O espaço temático Vida de
Cristo pretende, como o próprio
nome diz, fazer um retrato do
percurso de Jesus Cristo na

Terra, sendo o único do género
ao nível mundial. Serão recriados vários episódios da sua vida
em 33 cenários, representando
cada ano da sua vida, num
ambiente que, segundo Carlos
Reis, administrador do espaço,
“permitirá às pessoas recuar 2
mil anos”, apoiado por efeitos
sonoros e de iluminação. Num
total de quatro mil metros
quadrados e seis pisos (dois
para estacionamento, dois para
o comércio – regional e geral –
e dois para as reconstruções
cénicas), está prevista a sua
inauguração para a primeira
semana de Abril de 2007, após
um investimento de 12 milhões
de euros.
O projecto, desenvolvido
durante 18 anos, irá empregar
cerca de 130 trabalhadores e
perspectiva-se a visita de 200
mil pessoas por ano, com o
objectivo de contrariar a tendência da sazonalidade das peregrinações, ou seja, atrair pessoas a
Fátima durante o Inverno.
Todo o espaço foi pensado,
projectado e elaborado por portugueses e as lojas da zona comercial estão sujeitas a um
processo de venda, onde todo o
equipamento necessário, independentemente do sector de
actividade, é instalado pela
administração. “Não quero que
aconteça aquilo que Fátima
está a passar com a ASAE,
porque tenho a Vida de Cristo
aqui em cima”, justificou o
responsável.
____
GI-GCS
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CARTAXO

ExpoCartaxo reforça
dinamismo económico

Empresa Municipal
retira cadeiras
aos funcionários
A Vereadora da CDU da Câmara Municipal de Almeirim,
dirigente do Partido Ecologista
“Os Verdes”, Manuela Cunha,
vai exigir explicações, na próxima reunião de câmara, que terá
lugar segunda-feira, dia 6 de
Novembro, aos membros do
conselho de administração da
ALDESC, também vereadores
da Câmara Municipal de Almeirim, sobre a retirada das cadeiras aos funcionários que asseguram o atendimento público nas
piscinas municipais geridas por
esta empresa.
Para a eleita da CDU, o
conselho de administração da
ALDESC confunde disciplina,
organização e eficácia, que aliás
ela própria não demonstra, com

práticas
que lembram velhos tempos e que
estão longe de primar pela
eficácia nos resultados, que
devem visar a melhoria do
atendimento aos utentes.
Para além desta questão, a
reunião de câmara vai ainda
debater, por iniciativa da CDU:
A clarificação das competências
dos diversos órgãos autárquicos
sobre o cemitério de Almeirim e
as medidas de adaptação dos
transportes colectivos de crianças/transportes escolares do
concelho às novas exigências
legais.
GI-Verdes

SANTARÉM

Eleições para a Distrital
da JSD em causa
Os candidatos à Distrital da
JSD de Santarém, estão em
“guerra” por causa das eleições
para a sua comissão política
distrital.
João Heitor, candidato pela
lista J, recorreu para o Conse-

lho de Jurisdição Nacional da
JSD, com o intuito de impugnar a vitória de Vânia Neto,
que sugiu à frente da lista A.
Vânia Neto venceu com 65
votos contra os 54 de João
Heitor.

Governador Civil visita
Museu de Cera
O Governador Civil do
Distrito de Santarém, Paulo
Fonseca, visitou o Museu de
Cera, em Fátima, Ourém, no
passado dia 15 de Novembro,
tendo como objectivo principal

o da valorização da perspectiva
turística da região, bem como
o acompanhamento da evolução das obras que se encontram a decorrer no Santuário
de Fátima.

FERREIRAUTO
Comércio de Automóveis Novos e Usados
Manuel José Ferreira
Dep. Vendas
Stand
Rua Salvaterra de Magos, 77
2100-198 Coruche
Parque Exposição
Estrada de Salvaterra
2100-107 Coruche

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

www.ribatejoinfo.net/ferreirauto
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A ExpoCartaxo, que terminou no dia 1 de Novembro,
apresentou um número elevado
e diverso de expositores que
traduzem a sua importância no
contexto local e regional, como salientou Salomé Rafael,
Vice-Presidente da Nersant.
“A ExpoCartaxo é já reconhecida como um dos mais
importantes certames empresariais da região, onde mais de
60 empresas dão a conhecer os
seus produtos e serviços, certos de que lhes permite estabelecer contactos muito interessantes”. Recordando que, na
origem do certame, que celebra a sua oitava edição, está
uma parceria celebrada entre o
Núcleo Nersant do Cartaxo e o
respectivo Município, Salomé
Rafael salientou ainda outros
frutos desse esforço conjunto
para dinamizar o tecido empresarial.
“A parceria entre a Câmara e a Nersant tem dado outros
frutos que são de salientar,
bem demonstrativos da maisvalia que representa a cooperação entre o sector público e
o sector privado. Falo do
Parque de Negócios do Cartaxo, que, dos cinco a criar neste
distrito, será o maior, em termos de área para venda e que
dará origem a mais de 1400
novos postos de trabalho. Car-

taxo prepara-se para se assumir como uma importante
região com forte capacidade
de captação de investimento”.
Paulo Caldas, Presidente da
Câmara do Cartaxo, aplaudiu o
esforço das empresas do concelho que se têm mantido empenhadas em contrariar uma
conjuntura económica recessiva.
“Os empresários aqui presentes são a expressão de uma
luta contra as dificuldades
económicas que os têm abalado, são exemplo da coragem,
do trabalho, da dedicação e
sobretudo da qualidade”. A
crise, essa, segundo o autarca,
começa a ser ultrapassada e
projectos concretizados, como
a ligação directa do Cartaxo à
A1 “dão ainda mais incentivo
ao nosso trabalho”. Aproveitando a presença do membro

do governo, Paulo Caldas deixou ainda um apelo para que
os processos de licenciamento
inerentes à instalação de áreas
de localização empresarial sejam agilizados.
Uma solicitação que não
ficou sem a resposta de Jorge
Lacão. O Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de
Ministros, marcando presença
no momento de abertura do
certame, anunciou a simplificação dos instrumentos de
ordenamento do território, que
tanto têm afectado as empresas. “É inadmissível que processos de licenciamento ao
cargo da administração pública estejam anos e anos à
espera do último papel e do
último parecer”.
____
Nersant

TORRES NOVAS

II Feira do Livro recebe
escritores com arroz doce
“Amar depois de Amar-te”
de Fátima Lopes foi um dos
livros em destaque na II Feira
do Livro de Torres Novas, que
decorreu no Pavilhão de Exposições da Nersant, de 30 de
Novembro a 3 de Dezembro,
que contou com a presença da
conhecida apresentadora de televisão.
O autor de livros infanto-juvenis, Alexandre Honrado, marcou também presença no evento. Entre as suas obras mais
conhecidas está “Uma chuvada
na careca”, com mais de 60 mil
exemplares vendidos.
João Braga e o seu livro “Ai
este meu coração” esteve tam-

bém disponível para uma conversa com os leitores no dia 2 de
Dezembro.
Nas prateleiras da II Feira do
Livro de Torres Novas, estiveram presentes dezenas de editoras e centenas de títulos de
diversos autores, que a juntar ao
simultâneo do III Festival de
Arroz Doce e a IV edição da
Feira dos Stocks de Torres Novas, fez deste fim de semana
prolongado um conjunto de
agradáveis sensações e prazeres.
No Festival do Arroz Doce
estiveram vários participantes
ao prémio do melhor arroz doce,
que contou com a presença do
Chefe Silva.

As Arrozeiras Mundiarroz
de Coruche, sob a administração do nosso conterrâneo Sr.
José Manuel Potier, patrocinaram o grande tacho de arroz
doce deste ano, com 30kg de
arroz, 75 litros de leite e 15 kg
de açúcar, que foi oferecido aos
visitantes.
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FORA DE JOGO

Uma visão desportiva ...
João Sobral Barros *

Sendo este um artigo sobre
desporto, não poderia deixar de
começar por falar sobre o sempre apetecido derby lisboeta
entre o Sporting e o Benfica. O
Benfica venceu por 2-0 e foi o
justo vencedor. Este era um
jogo para as duas equipas por
tudo o que envolve um encontro com estas características,
mas analisando friamente, o
jogo era bem mais decisivo
para o Benfica do que para o
seu rival. Para o Benfica, a
vitória era o único resultado
que lhe interessava sob pena de
se atrasar irremediavelmente
na luta pelo título, já para o
Sporting, a derrota não iria
beliscar as suas aspirações rumo
à conquista do campeonato.
Não tendo realizado uma
exibição fantástica em termos

qualitativos, o Benfica esteve
melhor naquilo que é realmente importante, ou seja, na
eficácia defensiva e principalmente ofensiva. Entrou melhor
no jogo e isso deu-lhe tranquilidade para ser uma equipa
pragmática e cínica, uma característica que ainda não tinhamos visto na equipa orientada
por Fernando Santos. O Sporting teve durante o jogo, mais
caudal ofensivo, mas pouco se
traduziu em perigo para a baliza defendida por Quim. A esta
realidade não é alheia a má
forma em que se encontra
Liedson, e a verdade é que o
Sporting sem um levezinho
decisivo é uma equipa com
grandes dificuldades para marcar golos e exemplo disso são
os últimos jogos da liga e da

liga dos Campeões.
Para o Benfica, esta vitória
significou muito. Conseguiu
pela segunda vez ganhar fora
de casa e logo contra o rival,
afastando a ideia de que a
equipa não produzia fora do
Estádio da Luz e relançou-se
outra vez na corrida pelo título.
Esta é uma equipa em crescendo e com potencial para fazer
melhor quando jogadores como Rui Costa e Karagunis jogarem com regularidade na
equipa. Agora, a final de Manchester. Boa sorte!!
O mês de Novembro foi um
mês relativamente calmo não
fosse o caso José Veiga abalar
o país. Já muito se disse sobre
este episódio e por isso queria
apenas referir que os principais
intervenientes, José Veiga e o

MOÇÃO
A Saúde é um bem inestimável para os cidadãos e as respostas às suas necessidades têm que ter
estruturas de proximidade para que o seu impacto na qualidade de vida das populações seja eficaz.
O Concelho de Coruche tem beneficiado de um conjunto de serviços de qualidade na área da saúde,
dentro os quais um Serviço de Atendimento Permanente que dá resposta nas 24 horas à maior parte
das necessidades da população, nomeadamente doença aguda, urgência e nalguns casos emergência.
A Assembleia Municipal de Coruche, reunida em Sessão Extraordinária de 29 de Novembro de
2006, ao ter conhecimento do Relatório da Comissão Técnica de Apoio ao Processo de
Requalificação da Rede de Urgência Geral, manifestou a sua preocupação em relação ao novo SUB
(Serviço de Urgência Básica) projectado criar em Biscainho – Coruche, e deliberou, por maioria
o seguinte:
1. Dadas as características geo-demográficas do Concelho de Coruche e a distância ao
Serviço de Urgência Médica-Cirúrgica ou Polivalente mais próximo, considera ser de
primordial importância a criação de um SUB (Serviço de Urgência Básica) que sirva os
interesses dos utentes do Concelho.
2. O SAP (Serviço de Atendimento Permanente) actualmente a funcionar nas 24 horas no
Centro de Saúde de Coruche deverá manter-se em funcionamento, pelo menos até à
completa instalação e funcionamento do SUB a criar.
3. No caso do SUB a criar ter de servir os utentes dos três Concelhos (Coruche, Salvaterra
de Magos e Benavente) a respectiva localização deverá:
a) Ter a concordância dos Presidentes das Câmaras referidas;
b) Servir de igual modo as necessidades e anseios dos utentes dos três Concelhos em termos de Saúde;
c) Ter em consideração os pareceres técnicos emanados no Relatório, nomeadamente em
termos de “tempo de resposta do socorro ao local” e “tempo de trajecto ao Serviço de
Urgência”.
Coruche, 29 de Novembro de 2006
A Presidente da Assembleia Municipal

Sporting, ficaram mal na fotografia. José Veiga, acusado de
desviar 3,2 milhões de Euros
relacionados com a transferência do João Pinto, parece demasiado ligado a todo o processo para quem pretende passar a mensagem de uma ligação meramente amigável com
João Pinto e não profissional.
O Sporting por sua vez sai
de algum modo comprometido
por tendo vindo na altura vangloriar-se de ter contratado
João Pinto a custo zero quando
afinal a transferência envolveu
aparentemente valores na
ordem dos 4 milhões de Euros.
A justiça encarregar-se-á, esperamos nós, de tudo esclarecer,
a bem da verdade.
Para terminar queria fazer
referência a alguns atletas

Portugueses que se têm destacado ao longo deste ano e particularmente no mês de Novembro. Vanessa Fernandes,
uma grande campeã e uma
atleta excepcional, e Francis
Obikwelu, um exemplo de perseverança e humildade, venceram com toda a justiça o
prémio de melhores Atletas do
Ano pela Confederação de
Desporto.
De sublinhar ainda os triunfos de Telma Monteiro e Ana
Cachola no Europeu de Judo
sub-23 confirmando o excelente trabalho desenvolvido pela
respectiva Federação.
Um abraço e Bom Natal!!
____
Comentador de Desporto

GABINETE DE CONTABILIDADE

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

2100-169 Coruche

Fernando António
Claro

JSD de Coruche elegeu nova concelhia

EXTRACÇÃO DE AREIA
ALUGUER DE MÁQUINAS

No passado dia 4 de Novembro, foram eleitos os novos membros da Mesa do Plenário e da
Comissão Política da JSD de Coruche, que tem agora como presidentes respectivos, Pedro
Dourado e Maria Rita Paulo.

CORUCHE • Tlm 939 267 713

Fernanda Maria Ferreira de Carvalho Pinto
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Assasinato de Camarate!? A história julgará…
Passam agora 26 anos após o
fatídico dia 4 de Dezembro de
1980, onde perderam a vida o
Primeiro Ministro da altura,
Francisco Sá Carneiro, Snu
Abecassis (companheira de Sá
Carneiro), o Ministro da Defesa,
Adelino Amaro da Costa, Maria
Manuel Amaro da Costa (mulher de Amaro da Costa) o
Chefe de Gabinete do Ministro
da Defesa, António Patrício
Gouveia e os pilotos Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa.
O avião Cessna que descolou da Portela, tinha como destino a cidade do Porto, onde ia
levar os seus ocupantes para um
comício da campanha eleitoral
para as eleições presidenciais do
General Soares Carneiro, apoiado pela AD, que congregava o
PSD, o CDS e o PPM.
Em situações ainda hoje por
esclarecer a apurar, mas que
cada vez mais apontam para a
tese do atentado, levaram ao
despenhamento da aeronave sobre o bairro de Camarate, adjacente ao aeroporto de Lisboa.
As origens ou causas deste
morticínio, parece residir numa
investigação que o Ministro da
Defesa Amaro da Costa estava a
realizar sobre o desaparecimento de cerca de 42 milhões de
euros (valor actual) do chamado

Fundo de Defesa do Ultramar,
criado pelo Ministério da Defesa para suprir as necessidades
de armamento das forças armadas portuguesas que combatiam
na guerra do Ultramar, administrado por este ministério até a
revolução do 25 de Abril de
1974.
A partir daí passou a ser gerido pelo Conselho da Revolução
e pelo Chefe de Estado-Maior
das Forças Armadas, e, apesar
da guerra ter acabado logo após
o 25 de Abril, o fundo de defesa
do ultramar continuou a existir.
A Constituição é revista e o
Conselho da Revolução é extinto e Adelino Amaro da Costa
chama a si a decisão de venda
de armas ao exterior do território nacional e é quando desaparecem os tais 42 milhões de
euros. Só há cerca de 3 anos se
soube do desaparecimento dessa
verba, devido à abertura do
arquivos do dito fundo de defesa
do ultramar, os quais foram
investigados pela inspecção geral de finanças, sabendo-se que
desapareceram através de contas paralelas sem qualquer registo contabilístico das mesmas.
Outra das causas apontadas
parece ser a venda de armas
para o Irão que Amaro da Costa
proibiu categoricamente na vés-

pera do seu assassinato e que
misteriosamente no dia 6 de
Dezembro de 1980, ou seja,
dois dias depois do putativo
crime de Camarate, a venda ter
sido feita, apesar da proibição
do malogrado e saudoso Amaro
da Costa. Tudo aponta para que

Amaro da Costa fosse o alvo, e
não Sá Carneiro que em cima da
hora decidiu ir naquele avião, já
que estava programado outro
transporte para ele.
Resta à História julgar, pois
parece que a Justiça Portuguesa
se mostra impotente para o

fazer, bem como a maior parte
da classe política portuguesa. Se
Deus quiser, saberemos um dia
se estes homens pereceram ou
não à morte de cobardes assassinos e criminosos.
Que Deus os tenha em paz!
Abel Matos Santos

PS de Coruche insatisfeito com a oposição

O Partido Socialista de
Coruche que apoia e sustenta o
executivo camarária dirigido
por Dionísio Mendes, referiu
em comunicado que o principal objectivo da reunião marcada pela Senhora Presidente
da Assembleia Municipal, que
pertence ao grupo Municipal
da (CDU/PCP), propósito dos
temas Saúde, Parque de Negócios e Águas do Ribatejo, não

era o de tratar destes assuntos
mas sim atacar o Presidente da
Câmara e todo o executivo do
PS. Mais refere que a bancada
comunista apresenta um “total
descontrolo na discussão e
desalinhamento na votação
das propostas”.
O PS diz ainda eu não
entende o porquê da convocação de duas Assembleias Extraordinárias apenas com interva-

lo de um mês.
O PS acusa a Presidente da
Assembleia Municipal a bancada comunista de “incapacidade na programação e agendamento dos trabalhos na
Assembleia Municipal”, levando a que convoquem mais “Assembleias Extraordinárias, que
dão origem a mais despesas,
tal como se prova na proposta
de orçamento para o ano de
2007, na qual a Sr.ª Presidente,
curiosamente comparando com
o ano de 2006, propõe um
aumento no orçamento em cerca de 150%”.

Lamenta ainda, “a tentativa
de associar Dionísio Mendes,
edil de Coruche ao Caso Coruchense e a de responsabilizar o actual executivo sobre a
demora na aquisição do terreno para o Parque de Negócios, quando a bancada Comunista em Dezembro de 2004
chumbou na Assembleia uma
proposta de pedido de autorização por parte da Câmara para
arranque desse processo”.
O PS vai mais longe e acusa
os comunistas de “falta de personalidade política” e de “induzir os Presidentes das Juntas

AGRIGARDEN

Agricultura e Sistemas de Rega,Lda.
(Mantendo a mesma Gerência do Armazém da Lavoura)

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

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

Rações • Produtos Fitofarmacêuticos • Adubos Sementes
Redes de Vedação e Postes Tratados • Equipamentos para Rega
e Canalizações • Produtos e Equipamentos para Tratamento
e Manutenção de Piscinas
Deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Telef/Fax: 243 675 862 – Móvel: 962 939 710
E-mail: agrigarden@sapo.pt
Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

de Freguesia CDU a não votarem a favor dos protocolos entre a Câmara e as Juntas,
quando estes os tinham votado
favoravelmente nas Freguesias”.
Para concluir, os socialistas
referem um “demasiado evidente défice democrático denotado pela bancada comunista da CDU, e pela Senhora
Presidente deste órgão, e ainda alguma incapacidade e permissiva anarquia já verificada
na condução das assembleias”.
____
AMS

Pu

b.

ANÚNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE
CONTACTE-NOS

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93
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Passeio BTT
no Couço
A Associação Couço Jovem realizou no passado dia
29 de Outubro o 1.º Passeio BTT Couço, por um percurso com uma extensão total de 34Km.
O Passeio percorreu uma vasta área da Freguesia do
Couço, no concelho de Coruche, que devido às características da charneca e às recentes chuvadas, proporcionou
um percurso com dificuldade média numa manhã húmida
e solarenga.
Compareceram 103 betetistas para usufruir de trilhos
de terra a rasgar paisagens sorraianas, híbridas de Alentejo
e Ribatejo, de beleza inigualável.
Como definido pela organização o almoço-convívio
entre todos os participantes aconteceu por volta das 13
horas, com uma ementa composta de canja de galinha do
campo e churrasco variado, tudo regado a vinho tinto e
cerveja.
Após o almoço-convívio foi apresentado aos betetistas
uma exibição das fotos do percurso, dando azo à satisfação geral e a inevitáveis sorrisos e gargalhadas.
Sendo esta a primeira edição de um Passeio BTT na
Freguesia do Couço e pela adesão, e entusiasmo, de participantes e organizadores, prevê-se um futuro simpático
para uma aposta séria no panorama concelhio e regional
nas “lides” das Bikes todo-o-terreno.
As fotografias e o vídeo do Passeio estão disponíveis
no blog:
www.asscoucojovem.blogs.sapo.pt
____
Pedro Miguel Dias

Votos de Boas Festas
Monte da Barca – Apartado 122
2104-909 CORUCHE
Telef. 243 610 600
Fax 243 610 602
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A Freguesia de
Santana do Mato
em entrevista a Joaquim Banha, Presidente da Junta de Freguesia

Joaquim Banha está a cumprir o segundo mandato como
presidente da Junta de freguesia de Santana do Mato. Aposentado da TAP, dedica-se a
tempo inteiro a defender os
interesses e a resolver os problemas dos habitantes da sua
freguesia. Para os mais críticos, em relação à gestão da
freguesia, recorda o reforço
nas últimas autárquicas da
maioria absoluta por parte do
Partido Socialista.
Joaquim Banha foi recentemente eleito, presidente da
ANAFRE a nível distrital,
cargo que irá ocupar nos próximos dois anos, prometendo a
mesma dedicação e defesa dos
autarcas das freguesias.
Envolvido na vida política
autárquica desde 1976, sentese orgulhoso de ter sido o presidente da concelhia do PS,
aquando da conquista da Câmara de Coruche à CDU.
Actualmente, o presidente
da junta de Santana do Mato,
acumula ainda o cargo, de presidente da concelhia do PS,
após dois anos de ausência.
__
JC – Ao ver reforçada a
maioria absoluta nas últimas
eleições autárquicas, sentiu
que o eleitorado da freguesia
lhe deu uma prova de confiança e que acredita no projecto do actual executivo?
JB – Penso que sim, depois
de quatro anos à frente dos destinos da freguesia e agora com o
reforço da equipa que me acompanha, melhoramos os resultados nas últimas eleições. Temos
uma maioria absolutíssima, com
nove elementos eleitos, a CDU
tem apenas três elementos e o
PSD não tem qualquer elemento. O eleitorado da freguesia
acreditou nesta equipa, devido
ao trabalho realizado no anterior
mandato.
JC – Mas as críticas por
parte da oposição CDU, quer
na campanha quer no anterior mandato, foram por vezes
sentidas por si?
JB – Quando essas críticas
eram lançadas pelo PCP/CDU,
da nossa parte, obviamente,
teriam de existir respostas.
Entendo, que as críticas eram
mais de alarido por parte do
PCP/CDU, mas a nossa grande
vitória teve por base o trabalho
e o desenvolvimento da fre-

guesia. Isto demonstra que, as
críticas da CDU não tiveram
impacto no eleitorado, antes
pelo contrário, retiraram-lhe
eleitorado. Penso que a actual
oposição CDU mudou de
estratégia e não está a seguir a
conversa balofa como anteriormente. Penso que a CDU caiu
num cenário derrotista, com o
“bota-abaixo” que utilizou na
campanha e durante o nosso
mandato. Como agora não têm

para velar os defuntos, estamos
na fase da aquisição do terreno
e projecto. O reforço do pontão
da Afeiteira e a ponte da ribeira
do Divôr, são prioridades para
os próximos tempos.
JC – De resto, marca presença nas reuniões do executivo da Câmara, onde exige
melhores condições para a
sua freguesia?
JB – Penso que é nos locais
próprios que se devem trans-

DESCRITIVO DA FREGUESIA
De salientar a forma como se escreve Santa Ana do Mato
– é uma povoação que remonta, não se sabe ao certo, ao
século XIV. Pela carta do Padre Manuel de Matos da Silva,
datada de 30 de Abril de 1758, a freguesia de Santa Ana do
Mato possuía 98 fogos e 305 pessoas de comunhão e 58
menores; junto da igreja apenas se acolhiam 10 pessoas,
mas pela freguesia havia moradas espalhadas pelas sesmarias.
Era seu orago a gloriosa Santa Ana que, segundo a
lenda, foi encontrada no meio do mato, daí a associação de
palavras Santa Ana do Mato. O padre da freguesia era
“capelão de curar”, tendo “de próprio” 4 moios de pão meados de centeio e 20 mil réis de rendimento uns anos por outros. Tinha juiz de vintena e escrivão da mesma. Colhia apenas centeio, tendo o campo coberto de mato.
Servia-se do correio de Montemor-o-Novo. Passou a pertencer ao concelho de Coruche a partir do ano de 1490. É
nos nossos dias uma povoação do concelho de Coruche,
distrito de Santarém. Situada a 13 km de Coruche e 60 km
de Évora é sede de freguesia com o mesmo nome desde
1985 (já havia sido sede de freguesia paroquial no séc. XV).
É uma zona essencialmente ou quase totalmente agrícola, onde predominam culturas tais como: tomate, arroz,
trigo, centeio, cevada, aveia, uva, produtos hortícolas, etc.
Predomina como actividade mais produtiva nos meses
quentes do ano a extração da cortiça (tirada de cortiça).
Orago: Santa Ana
Actividades económicas: Extracção de lenha e cortiça,
produção de carvão e agricultura diversa
Festas e romarias: Santa Ana (Julho)
Património cultural e edificado: Igreja de Santa Ana,
fontanário, fontes de Pau e do Povo e Cruzeiro da Igreja
Interesse turístico: Sobreiro da Herdade da Afeiteira
Artesanato: Artigos em cortiça
Gastronomia: Cozido à portuguesa
www.cm-coruche.pt

Campo de Jogos do Santanense

argumentos, a oposição do
PCP/CDU, limita-se a convocar assembleias municipais
com custos para os munícipes,
alimentando o partido, com senhas de presença por parte dos
seus vogais.
JC – Quais os projectos
para a freguesia durante este
mandato?
JB – Só quem anda no terreno, como este executivo, conhece as necessidades das
populações. Nem o Poder Central, o Governo Civil ou até por
vezes a própria Câmara, conhecem essas necessidades
porque não aparecem no terreno. Veja-se o exemplo do
mau tempo dos últimos tempos, nós estivemos no terreno e
respondemos aos apelos das
populações dentro das nossas
possibilidades. Os projectos
que são prioritários, as ruas que
faltam alcatroar, a última fase da
rede de esgotos e ETAR e o
abastecimento de água a alguns
moradores. Recordo que enquanto o PCP/CDU esteve a governar este concelho, o saneamento básico foi esquecido.
Quem vive hoje, no dia a
dia, com os seus fregueses
sente que é uma necessidade a
rede de esgotos. A construção
da casa mortuária em Santana
do Mato é uma necessidade,

mitir as nossas ideias, reivindicando junto do executivo camarário. Se alguém iria ser
privilegiado em conversa com
o executivo poderia ser eu, mas
penso que o devo fazer nos
locais próprios. Estou na vida
política autárquica desde 1976,
comecei pela Assembleia de
Freguesia de Coruche, Assembleia Municipal, Vereador da
Câmara durante quatro mandatos e agora sou presidente da
Junta.
Faço isto com gosto, gosto
da política e tenho o dever de
participar e reivindicar o bem
estar da freguesia nos locais
próprios. Temos um novo protocolo com a Câmara para o
transporte de alunos, penso que
é essencial, aguardamos a chegada de uma nova carrinha que
já adquirimos.
JC – Como presidente eleito da ANAFRE distrital, concorda que as Juntas deveriam ter mais verbas e competências?
JB – Penso que sim! Devo
dizer que transmiti essa ideia
ao Secretário de Estado nos
locais próprios. Como exemplo o transporte de alunos a
cerca de 40 Kms. Antes do
transporte poder circular, terá o
tractor e o rodo de arranjarem a
estrada. Muitas pessoas, e
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No Natal,
Comércio Tradicional

Edifício da Junta de Freguesia de Santana do Mato

quem governa o País, desconhecem
estes pormenores. Já que não dão mais
dinheiro, que nos façam chegar benefícios fiscais, que possamos pagar menos
impostos com aquisição de viaturas ao
serviço das populações. Penso que as
Juntas de Freguesia deveriam ter compensações no gasóleo, a exemplo dos
agricultores, porque trabalhamos para a

Social, nomeadamente casas de banho
para idosos e deficientes.
Recordo que, a freguesia tem uma
população bastante idosa e com tendência a aumentar. Para fixar a população
na freguesia, em minha opinião, passa
pela revisão do PDM. Lembro que, na
freguesia já existe uma grande comunidade de brasileiros, romenos e ucra-

Centro Social de Santa Ana

causa pública. Em Santana do Mato,
temos uma área de 150 Km2 e temos de
reparar muitas estradas de terra batida,
cerca de 162 Kms.
JC – Quais as iniciativas na
Cultura, Desporto e Acção Social, na
freguesia?
JB – Realizamos anualmente o
Encontro de Reformados da Freguesia,
onde se juntam centenas de pessoas e
onde servimos um almoço e lanche.
Temos um protocolo com a Associação
Santa Ana, no que concerne ao Centro
Social, para o apoio à 3.ª idade ao
domicílio e o grande sonho é a construção de um Lar de Idosos. Estamos na
fase de acordo com a Segurança Social
para a transformação e obras no Centro

nianos que estão bem integrados. Agora
seria necessário, fixar os jovens na
freguesia, porque temos grande potencial económico e não existe desemprego. Damos apoio ao Santanense e
Carapuçanense no futebol, Rancho
Folclórico “Os Camponeses” e tenho
pena de terem terminado as populares
Festas em Honra de Santa Ana.
Esperamos que a tradição volte o mais
rápido possível a exemplo da Festa das
Trindades, a Benção do Gado, uma
festa única que se fazia na freguesia nos
bons velhos tempos.

Custódio Góis Unipessoal, Lda.
OFICINA DE REPARAÇÕES MOTO-SERRAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL

Tel. 243 676 253 • Tlm. 936 360 082

CARAPUÇÕES – 2100-673 Santana do Mato

____
Entrevista de
João Carlos Louro

A exemplo de edições anteriores, a
Câmara Municipal de Coruche e Associação de Comerciantes de Coruche,
estão a promover a campanha, “no
Natal faça compras no comércio
tradicional”.
A iniciativa tem a colaboração das
Juntas de Freguesia do concelho e está
a decorrer desde dia o 1 de Dezembro e
prolonga-se até 6 de Janeiro de 2007.
Esta campanha, visa promover as compras da quadra natalícia nas lojas da
vila e do concelho. Por cada 25 euros
de compras no comércio tradicional os
clientes recebem uma senha numerada
que deverá contar com a sua identificação, contacto telefónico ou morada e
o carimbo do lojista.

O sorteio com os prémios será
público e efectuado no dia 12 de Janeiro de 2007, ás 16 horas, na sala de sessões do edifício dos paços do concelho.

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTANA DO MATO

Desejamos um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2007
aos fregueses de Santana do Mato
e aos restantes munícipes do Concelho
e a quem nos visitar.
Rua das Escolas
2100-675 Santana do Mato
Telefone: 243 677 204 • Fax: 243 677 204
E-mail: fsantana@tugamail.com

Pu

• Pratos Típicos
• Grelhados no Carvão
• Doçaria da Região
• Garrafeira Seleccionada

b.

OFEREÇA
A MELHOR
IMAGEM
AO SEU

Comida para fora
VISITE-NOS
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Rua de Coruche • 2100-675 SANTANA DO MATO

geral@ojornaldecoruche.com

Tel. 243 677 075 – Tlms. 968 076 820 • 963 353 108

Tlm: 96 600 12 93
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Coruche, capital mundial da
Cortiça apresenta Observatório
do Sobreiro e da Cortiça
50 900 Hectares de montado de sobro, 8 400 toneladas
de produção média anual de cortiça e 2 milhões de rolhas por dia
O 1º. Encontro do sector corticeiro, que se realizou no passado dia 28 de Outubro, no auditório municipal de Coruche,
serviu para mostrar todas as
potencialidades e desafios futuros da fileira da cortiça e para o
município local apresentar o
projecto do Observatório do
Sobreiro e da Cortiça.
Este novo projecto da Câmara Municipal de Coruche
pretende 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;

promover 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.
O painel de oradores do 1º.
Encontro do Sector Corticeiro
fez uma apresentação da fileira
da cortiça, num contexto histórico, social e económico. Os
investigadores do Instituto Superior de Agronomia, Professores Doutores Helena Pereira e
João Santos Pereira, tiveram
intervenções viradas para as características únicas da planta
sobreiro e da matéria-prima cortiça. Os académicos fizeram
ainda contextualização histórica
e geográfica da cultura do mon-

tado de sobro e da utilização da
cortiça.
Para João Santos Pereira “se
Portugal tivesse que escolher
uma árvore como símbolo
nacional, com certeza que essa
árvore seria o Sobreiro”.
O Presidente da Associação
de Produtores Florestais de Coruche, Eng. Miguel Teles Branco
falou do futuro do montado de
sobro, a visão dos produtores e as
suas expectativas em relação o
futuro da cultura. Para o final
ficou a intervenção de António
Amorim, o empresário e presidente da APCOR focalizou a
evolução da Indústria da Cortiça
no presente e no futuro. António
Amorim fez questão de deixar
bem claro que o maior desafio
para o negócio, é conseguir
vencer aqueles que pretendem
“matar” a cortiça em favor dos
plásticos e seus derivados.

No final do 1.º Encontro do
Sector Corticeiro, o Presidente
da Câmara Municipal voltou a
lembrar que “Coruche quer afirmar-se como a Capital Mundial
da fileira da cortiça, já somos
os maiores produtores mundiais
a nível concelhio, estamos convictos que depois de concluirmos o Observatório da Cortiça
e do Sobreiro seremos também
os primeiros em tecnologia e
investigação”.
Na sequência desta vontade
do município de Coruche se
afirmar mundialmente, há ainda
a notícia de que a Câmara Municipal integra a comissão instaladora eleita para concretizar a
Rede Europeia de Regiões Corticeiras. O primeiro encontro de
todos os interessados na criação
desta Rede, aconteceu nos passados dias 13 e 14 de Outubro,
em Espanha, na Catalunha.

O Presidente Dr. Dionísio
Mendes participou neste primeiro encontro e foi um dos
autarcas presentes mais empenhado na concretização efectiva
deste projecto, que pretende
juntar entidades públicas e privadas ligadas à fileira da cortiça,
de Portugal, Espanha, França e
Itália, principais países produtores. Há ainda a intenção de
desenvolver esforços de cooperação com países do Magreb,
como Marrocos, Tunísia e Argélia, onde existe também alguma
produção.
O autarca coruchense admite
que o principal objectivo desta
futura Rede Europeia de Regiões Corticeiras é fazer lobby em
favor do sector corticeiro e obter
financiamentos conjuntos da
União Europeia, isto numa altura em que outros materiais se
tentam impor à cortiça.

João Machado de Barros
O Decano da Propriedade Industrial

Comemora os seus 99 anos
de idade
O Senhor Dr. João Machado de Barros, comemorou no passado dia 18 de Novembro a bonita idade de
99 anos.
Numa época onde o governo pede para todos trabalharem até mais tarde, o Dr. Machado de Barros continua a fazê-lo diariamente a caminho do seu escritório
de Agente Oficial da Propriedade Industrial - Registo
de Marcas e Patentes, em Lisboa.
É o agente da propriedade industrial e intelectual

Feliz Natal

ELECTRICISTA AUTO

mais antigo de Portugal em actividade, continuando a
descontar para a segurança social e a pagar impostos.
Possuidor de uma vastíssima cultura e de um espírito jovial, pleno de charme e boa disposição, continua a
mostrar uma vitalidade e conhecimento da actualidade
que poucos possuem em Portugal.
Ao decano advogado, avô da mulher do nosso
director, o Jornal de Coruche renova os votos de
parabéns.

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

GI-CMC

Desejamos a todos os clientes e amigos
Feliz Natal e Próspero Ano Novo

PAPELARIA • LIVRARIA
MOBILIÁRIO D E E SCRITÓRIO L EVIRA
Rua de Santarém, 76 • 2100-228 Coruche

Tel./Fax 243 679 422

O Jornal de Coruche

Tome Nota

Nersant com

formação financiada
No âmbito do Plano de Formação Valtejo, o distrito de
Santarém volta a ter acesso a
formação financiada, tendo em
vista a requalificação de competências dos recursos humanos, nos domínios do comércio,
serviços, construção civil e
restauração, hotelaria, turismo e
lazer.
Sem qualquer custo para os
participantes, esta formação
destina-se a activos oriundos ou
potencialmente interessados em
vir a desenvolver a sua actividade profissional numa das
áreas de actividade referidas,
desde que com idades compreendidas entre os 18 e os 55
anos. De realçar a pertinência e
actualidade dos conteúdos pro-

gramáticos, de que servem de
exemplo: técnicas de venda e
negociação, microinformática,
preparação da empresa para a
Certificação da Qualidade, novas atitudes no comércio, marketing para pequenas empresas,
a qualidade no atendimento,
Higiene e Segurança no Trabalho, Autocad, HACCP, etc.
Estas acções terão uma metodologia formativa baseada em
formação em sala, complementada por workshop's, seminários
ou visitas de estudo.
Para mais informações não
deixe de consultar o site da Nersant em www.nersant.pt ou contactar o Departamento de Formação Profissional, através do
telefone 249 839 500.

José Jesus Joaquim
Gabinete de Contabilidade e Seguros
em todos os ramos
Tel. 243 606 160
Fax. 243 606 260
Tlm. 937 391 596
E -m
m a i l : jjjgabcont@mail.telepac.pt
Sede
Estrada Nacional 251
Fazendas das Figueiras
2100-608 Branca – Coruche

Construções Confidias, Lda
Joaquim Manuel Pinto Dias
Sócio Gerente

Construtor Civil
Alvará nº 28575
2ª Classe

Telef. 243 650 336 • Tem. 966 178 337
R. Américo Durão, 137 – 2100-315 Couço
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150 anos após a primeira
viagem de Comboio de
Lisboa ao Carregado
150 anos após a primeira
viagem, o comboio continua, na
perspectiva de “Os Verdes”, a
ser um meio de transporte de
futuro, o menos poluente, o
mais económico do ponto de
vista energético, o mais seguro e
o que menos impacto tem sobre
a paisagem e o meio envolvente.
Desde o fim do séc. XIX que
o comboio deu, sem dúvida, um
valiosíssimo contributo para a
mobilidade das pessoas e das
mercadorias, tendo também
assumido um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país e em particular das regiões que serve e que atravessa.
Exemplo disso foi o contributo
dado pela linha do Douro e as
suas linhas afluentes (Tâmega,
Tua, Corgo, Sabor…) ao desenvolvimento da região do Alto
Douro vinhateiro e do nordeste
transmontano.
Por todas estas razões, “Os
Verdes” não podem entender
nem aceitar a falta de visão
estratégica e de futuro deste governo, e dos outros que o antecederam, em relação à ferrovia.
Em plena crise energética, com
a ameaça que pesa sobre o planeta e mais concretamente sobre
o nosso país como consequência
das alterações climáticas, e
sendo Portugal o país da Europa
que mais tem vindo a aumentar
as suas emissões de CO2 devido, em particular, ao aumento
das emissões do sector rodoviário, o governo propõem-se encerrar mais linhas férreas e levar a

cabo um conjunto de políticas
que despromovem a ferrovia e
que levam os cidadãos a recorrer cada vez menos ao comboio,
tanto para transporte de passageiros como para de mercadorias (aumento de preços, descoordenação de horários, encerramento de estações, etc.).
“Os Verdes” não se deixam
ludibriar pelas iniciativas das
comemorações dos 150 anos da
ferrovia, da CP, REFER e do
Governo, que não são mais do
que acções de branqueamento
das políticas de desmembramento e desvalorização do
transporte ferroviário português,
com os impactes que daí têm
advindo para o isolamento das
populações, para o abandono
das regiões e para o crescimento
do transporte rodoviário.
Apesar de tudo, “Os Verdes”
esperam ainda que o plano ferroviário que amanhã será anunciado, venha contrariar essa
tendência e colocar a ferrovia no
lugar pioneiro de transporte do
futuro. Para que isto aconteça, é
necessário que toda a prioridade

de investimento do plano não se
concentre no TGV que, para
“Os Verdes”, não é uma prioridade, pois não vai responder à
necessidade de mobilidade dos
portugueses nem do desenvolvimento das regiões.
E por isso, “Os Verdes” consideram que a melhor homenagem a prestar à ferrovia em
Portugal neste momento de
comemoração, por parte do
governo, seria recuar na decisão
em relação ao encerramento das
linhas férreas, entre as quais as
linhas do Corgo, Tua e Tâmega
e canalizar o investimento para
a modernização da ferrovia,
como a urgente necessidade da
modernização da linha do douro
e o desvio da linha do norte na
região de Santarém, entre outras.
Nestes 150 anos, “Os Verdes” não podiam deixar de
saudar e prestar homenagem aos
trabalhadores ferroviários deste
país e a todos quantos deram um
contributivo para a construção e
funcionamento dos caminhosde-ferro portugueses.
GI-Verdes

“Os Verdes” preocupados com
ensino de português no estrangeiro
O Grupo Parlamentar “Os
Verdes” recebeu em audiência o
Sindicato dos Professores no
Estrangeiro (SPE) o qual denunciou um conjunto de irregularidades e situações extremamente
preocupantes que ameaçam o
bom funcionamento e a prosse-

cução dos objectivos do ensino
do português no estrangeiro
(EPE), designadamente no que
diz respeito a tornar acessível e
com qualidade à população portuguesa emigrante (em especial
aos de segunda geração) o direito ao ensino da cultura e língua

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escrtório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506

portuguesa, condição de afirmação do país.
Por este motivo, o deputado
dos “Verdes” Francisco Madeira
Lopes, questionou através de
requerimento o Governo sobre a
situação do ensino de português
no estrangeiro.
Pu
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A COMPOSIÇÃO
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

À Descoberta da Sexualidade
– A Infância
“...em todas as idades, desde o nascimento até à morte, não há pensamento, sentimento
ou acto do indivíduo que não contenha em si a procura de prazer”
Françoise Dolto

O que é a Sexualidade?
Nem sempre é com naturalidade e facilidade que os pais
abordam as questões relativas à
sexualidade. A questão da sexualidade mudou tão rapidamente,
nas últimas décadas, que deixou
os pais meio perdidos. Resumindo, fugimos ao essencial –
onde nasce o desejo.
Para nós, existe uma necessidade de alcançar um estado
de paz e satisfação com a vida,
a que chamamos felicidade e
que está intimamente vinculada ao principio do prazer: a
obtenção de felicidade e viver
agradavelmente, é esse o maior
propósito das nossas vidas. No
entanto, para alcançar essa felicidade, deparamo-nos com três
grandes fontes de sofrimento
que a todos nos envolve: a consciência da fragilidade do nosso corpo, inevitavelmente condenado à decadência, a nossa
impotência diante as forças da
natureza e, principalmente, o
nosso relacionamento com as
outras pessoas.
Para a natureza, a única
coisa que de facto parece importar é a preservação da espécie. O indivíduo tem importância apenas enquanto veículo
dessa preservação. Neste sentido, torna-se fácil entender a
enorme força do impulso sexual e o seu papel fundamental na
existência humana.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde, a sexualidade é como “uma energia que
nos motiva a procurar contacto,
afecto, prazer, bem-estar e que
influencia pensamentos, acções
e interacções”. Por outras pala-

Boas Festas

vras, a sexualidade é relação
humana, é relação afectiva. Isto
é, a sexualidade é uma linguagem do corpo, para exprimir
mais do que o corpo. É uma linguagem que se encontra desde o
nosso nascimento.

O Papel dos Pais no
Desenvolvimento da
Sexualidade dos seus
Filhos.
Devemos reflectir sobre o
que queremos transmitir aos
nossos filhos. Avaliar a cada
momento se os nossos comportamentos transmitem o que
pretendemos, os modelos que
estamos a oferecer, os horizontes que lhes mostramos, pois os
nossos posicionamentos influenciarão os comportamentos e
os sentimentos das crianças e
jovens, marcando-os de diferentes formas.
À semelhança de outros
aspectos, a educação sexual
construímo-la mesmo quando
julgamos que não a fazemos.
Ela é inerente à vida, desde os
pequenos hábitos de todos os
dias – no mudar as fraldas, no
dar banho, no deitar os filhos,
nos afectos e carícias, nos
olhares – aos aspectos tão vastos como as nossas opiniões,
entusiasmos e críticas acerca
dos acontecimentos, problemas e valores.

Na Infância …
O recém-nascido já chega
ao mundo com a sua sexualidade. O acto de chupar, morder, reter e eliminar as fezes e a
urina, bem como a manipulação dos órgãos genitais, são
todos carregados de sensações
geradoras de prazer. Aqui o
prazer não é o do gozo sexual,
aqui o prazer é o de existir num

ambiente capaz de reconhecer
as necessidades da criança.
Nos primeiros anos de vida
do bebé toda a relação está
ligada ao tocar, às carícias, às
respostas dadas às necessidades que a criança vai manifestando, ao contacto corporal
que se permite e se promove.
Trata-se de estimular a capacidade de comunicar, de desenvolver sentimentos associados
à segurança e à confiança, que
permitirão equilibrar e estruturar as reacções afectivas que se
desenvolverão no percurso de
vida.
Por volta dos dois anos de
idade iniciar-se-á o processo de
ensino à criança do controlo
dos músculos que permitem a
possibilidade de contenção e
expulsão das fezes e da urina.
E, simultaneamente, a aprendizagem da limpeza do corpo.
Travam-se as “lutas” do bacio.
Os pais desejam que a criança
passe a utilizá-lo sempre que
sente necessidade e esta vai
aproveitar a possibilidade de
controlo para os seus momentos de oposição e jogos de afirmação. É desejável que este processo seja realizado com tranquilidade, aceitando o ritmo de
cada criança.
Aos três anos, habitualmente
chamada “idade dos porquês”, a
temática sexual está presente:
as diferenças entre sexos, as
diferenças de roupas, de jogos,
a sua própria origem (de onde
vêem os bebés?). Paralelamente às dúvidas e curiosidades
que coloca, a criança explorará
o próprio corpo, tentando conhecer e promover as sensações
que ele produz. É a fase do
reconhecimento do seu sexo,
do toque e da observação. Muitos pais sentem-se perturbados
com as atitudes masturbatórias
dos filhos, colocando várias

questões: “não será um vício?”,
“será normal?”, “como devo
reagir?”. Há os que mandam
“lavar as mãos porque é porcaria”, outros chegam a ameaçar os filhos que “lhes cortam
a pilinha”.
No entanto, é uma atitude
normal do desenvolvimento,
em que o auto-erotismo desempenha um importante papel nas
primeiras idades. É possível
orientar a criança, sem culpabilizar, a ter essas manifestações
na intimidade dizendo frases
do tipo “faz antes isso no teu
quarto”. Será pois de apelar à
serenidade, evitando atitudes
repressivas ou culpabilizantes,
pouco facilitadoras da promoção do bem-estar com seu
corpo.
A certa altura, a criança
descobre que há uma intimidade dos pais de que ela não
faz parte, é rejeitada dessa intimidade. Caberá aos pais compreender, com ternura, esta fase de crescimento, marcando,
no entanto, os limites e desejos
dos seus filhos. Os filhos devem aprender a respeitar a
existência de intimidades que
se passam só entre os pais, sem
que isso corresponda a um sentimento de perda de amor.

Sugestões para Pais:
Não existe nenhuma idade
ou situação especialmente certa ou errada para iniciar o nosso filho no conhecimento da
sexualidade humana. Contudo,
com o aproximar da puberdade
e se a criança nunca colocou
qualquer questão pode precisar
de incentivo e ajuda dos pais
na abordagem do tema. A possibilidade de compartilhar com
os pais os seus sentimentos
terá a ver com as oportunidades de diálogo que foram sen-

do desenvolvidas desde a infância. Deste modo:
– Tente estar atento às suas
atitudes, não impondo os seus
valores, mas sim, contribuindo
para que as crianças e jovens
construam os seus próprios
valores e ideias.
– A conversação tem que
ser um diálogo. Pergunte o que
pensam, sentem e sabem. Pergunte o que os incomoda.
– As questões sexualizadas
que as crianças põem, tal como
todas as perguntas, merecem a
nossa atenção e respostas claras, verdadeiras e adaptadas às
suas idades.
Não perca a próxima edição do panfleto com o tema:
A Descoberta da Sexualidade –
Adolescência.

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Cáritas Paroquial de Coruche
Apoiar – Gabinete de
Aconselhamento Parental
Travessa do Forno n.º 16-18,
2100-210 Coruche
Telefs: 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)

JOÃO MANUEL DIAS, LDA.
• Materiais de Construção • Ferro
• Produtos para a Agricultura
Telef.s 243 618 413 – 243 618 313
AZERVADINHA • 2100 Coruche

O Jornal de Coruche

Feliz
Natal

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.
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EDUCAR AGORA

“CONVERSAS DE NATAL”
ou UMA LIÇÃO DE VIDA

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Queridos Pais;
Quebro a sequência das nossas conversas sobre o que é educar, para
vos falar de Uma Conversa de Natal, que para mim foi uma lição de
vida dada por uma adolescente.
Desta vez… a Educadora foi ela.

Agente das conceituadas marcas de Relógios

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

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

Escolha e
Encomende
a sua Pizza
Tel. 243 619 110

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

Bom apetite !!!
Obrigado.

Nesta quadra de Natal, em
que todas as famílias tentam
reunir-se, há por vezes um
pouco mais de tempo do que é
habitual para conversar. E essa
conversa, que para mim foi tão
surpreendente, encheu-me de
emoção e esperança no futuro.
Conversavam calmamente o
Avô e a sua neta Francisca. O
avô tentava dar-lhe conselhos
sobre o que entendia ser felicidade, dizendo-lhe: Se tu não
estudares, não podes ser feliz!
Nenhum ignorante é feliz !
E a Francisca respondeu-lhe:
Depende da sua noção de felicidade, Avô.
O avô continuou: É que não
chega só estudar. É preciso também que tenhas boas notas
senão o teu futuro estará comprometido. Não consegues arranjar um bom emprego, e portanto
não serás feliz.
(Este o conceito de felicidade do Avô que havia sempre
sido um aluno destacado, e valo-

rizando acima de tudo a inteligência.)
Mas, a Francisca, corajosa,
frontal, cheia de luz e transparência da sua alma de adolescente e com a certeza dada pela
sua convicção da verdade, continuou:
– Sabe avô, para mim a felicidade é outra coisa.
Primeiro, é ter saúde, pois
sem ela é difícil ser feliz.
Segundo, é gostar de mim
mesma para poder gostar de
todos os meus amigos e poder
estar junto deles quando precisarem de mim. Ser recta e justa,
ajudar os outros, e só depois dar
importância aos estudos. É claro
que tenho que estudar, mas
nunca o estudo estará em primeiro lugar. É mais importante
para mim ser uma pessoa de
bem, que possa espalhar Amor á
minha volta. Assim, não só serei
feliz, como consigo fazer os
outros felizes. Eu assim sou
feliz, Avô!
A conversa continuou sem

que o avô demovesse a neta das
suas convicções, o que não o
deixava nada feliz, pois via o
seu conceito de felicidade ser
posto em causa.
Mas eu, que ao lado ouvia a
conversa, estava também não
só feliz como comovidamente
agradecida por aquela lição de
esperança.
Afinal era esse o sentido do
Natal! Jesus nasceu para nos dar
a esperança de uma Vida Nova e
era uma adolescente que nos
comprometia com essa certeza.
Senti-me na obrigação de lhe
dizer:
Obrigada, Francisca, por
essa lição. Foi brilhante… tão
brilhante como a luz da estrela
que desde o Oriente guiou os
Reis Magos até á gruta de
Belém. Que a estrela da sua vida
a ilumine sempre e que nunca se
afaste do caminho do bem.
Assim, de certeza que a humanidade será mais Feliz!
____
* Educadora de Infância

Era uma vez. . . Coruche!
Olá Amiguinhos!
Desejamos a todos
um Feliz Natal,
com os votos sinceros
de um óptimo 2007.

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

Envie os desenhos dos seus filhos
para: Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com
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Nota do Director: É de assinalar e saudar o grupo de investigadores que realizaram este trabalho cientifico que nos chegou à redacção e do qual publicamos as suas
conclusões. É de valorizar e apoiar este tipo de estudos que permitem conhecer a realidade de uma dada população e a partir deles implementar medidas, neste caso,
para prevenir a obesidade através da promoção da actividade física. Um bem haja a este grupo da Escola Secundária de Coruche, que prova que se podem desenvolver
trabalhos de qualidade e de relevo.

Aptidão Física dos Alunos da Escola
Secundária de Coruche

Determinantes do Nível de Condição Física

Grupo de Educação Física da Escola Secundária de Coruche
Santos, J., Raposo, R., Reis, J., Faustino, J., Moura, C. (2006)

manutenção da saúde. No seu
conceito (saúde) é por vezes
encarada numa perspectiva reducionista, como mera ausência
de doença, porem é hoje definida pela Organização Mundial de
Saúde como um estado de completo bem-estar físico, psíquico
e social. Foi nesta medida que a
nossa preocupação se centrou
igualmente naquela que é apontada como a “A Doença do
Século XXI”, a obesidade.
Na verdade, vivemos numa
sociedade paradoxal: incentivase o ideal de um corpo magro,
mas a realidade é a elevada
prevalência dos níveis de obesidade. Na Europa, mais de 14
milhões de crianças sofrem de
excesso de peso e três milhões
já ultrapassaram a barreira que
leva à obesidade
(Nabais, R., 2005). As crianças obesas e com excesso de
peso de países como Malta,
Grécia, Itália e Portugal já ultrapassaram os 30%. Considerada
pela Organização Mundial de
Saúde como a epidemia global
do século XXI, já anteriormente
referenciada, a obesidade vai
provocar, pela primeira vez em
200 anos, uma diminuição da

Conclusão
Se esperançosamente acreditarmos que os nossos jovens
representarão a mudança, então
poderemos estar redondamente
enganados. O indicador e o polegar de ambas as mãos terão
provavelmente uns músculos
bem desenvolvidos, mas só
esses. A consola e os comandos
dos videojogos requerem uma
destreza manual destes quatro
dedos, que só se consegue com
treino árduo, sistemático e sempre exigente. “Bater” recordes é
quanto custa na era digital! É
talvez este, o principal motivo
porque cerca de 45% dos nossos
rapazes dos l5 aos 24 anos e
60% das raparigas na mesma
faixa etária responderam que
ocupam habitualmente os seus
tempos livres em actividades
sedentárias. É também provavelmente, a opção mais frequente da cerca de 60% das crianças dos 7 aos 11 anos de idade
que durante mais de duas horas
passam defronte do pequeno
ecrã aos Sábados e Domingos
(Negrão, L., 2005).
Nas últimas décadas, evidências científicas comprovadas
demonstraram várias vezes que

a prática regular da actividade
física proporciona importantes
benefícios na saúde, parecendo
existir uma forte relação entre
inactividade física e obesidade,
nomeadamente nas crianças
(Pate, 1995).
Foram essencialmente estas
questões que levaram o grupo
de Educação Física de Escola
Secundária de Coruche no presente ano lectivo a desenvolver
este trabalho de diagnóstico,
sensibilizando os alunos para a
adopção de um estilo de vida
saudável e alertando para a
importância da aptidão física na
saúde, bem como a salubridade
alimentar, procurando controlar
o peso corporal evitando desequilíbrios (instabilidade no peso
e excesso de peso).
Neste contexto, entendemos
a aptidão física como um estado
caracterizado pela capacidade
de realizar as tarefas diárias com
vigor e por traços e capacidades
que estão associados a um baixo
risco de desenvolvimento de
doenças hipocinéticas. Este é
portanto um conceito de aptidão
física relacionado com a saúde e
que estão relacionados com as
funções do dia a dia e com a

Sporting Clube Santanense –

Contentores são os balneários

Em Santana do Mato, o
Sporting Clube Santanense vai
ter de usar até ao final da época
contentores como balneários,

devido ao facto de não ter verbas para poder construir uns
novos. Tudo isto acontece no
novo parque desportivo que até

Não houve casamentos no mês de Novembro

Igreja de São João Baptista
Dia 26 – Tomás José Godinho Patrício
Igreja do Castelo
Dia 11 – Concha Mendes Duarte
Dia 11 – Inês Sofia Silvério Vicente
Dia 11 – Matilde Isabel Chaveiro Condesso
Dia 18 – Miguel Alexandre Parreira Jerónimo
• FALECIMENTOS •
Dia 29/10 – Avelino dos Santos Serrão, 81 anos
Dia 5/11 – António Emídio, 84 anos
Dia 6/11 – Maria Rosaria Rodrigues, 72 anos
Dia 7/11 – Maria Jacinta, 83 anos
Dia 8/11 – João Luís da Silva Pereira, 75 anos
Dia 12/11 – João Nunes, 79 anos

espaços físicos da nossa escola
para melhorar a aptidão física e
o reforço de uma consciência e
responsabilidade individual do
assumir uma prática de vida
activa (o pavilhão é imprescindível).
– Elaborar conteúdos programáticos sobre o tema “Estilo
de Vida Saudável”, que incluam
informação sobre alimentação
saudável e sobre a vida activa,
aproveitando nomeadamente as
disciplinas de Área de Projecto
e Formação Cívica, que deverão
ser leccionados preferencialmente no 8° ano.
Ao nível da política autárquica será importante que se
entenda que as motivações que
levam a que a sociedade contemporânea pratique desporto
são: a saúde, a condição física e
a ocupação dos tempos livres e
que as actividades físicas e desportivas “avulsas”, para poderem ser um factor positivo
devem partir da organização de
projectos integrados em programas de desenvolvimento, porque só estes permitem um planeamento global e ajustado.

possui um campo de relvado
sintético.
Esperemos que o Pai Natal
seja generoso!

Informações da Paróquia de Coruche Novembro de 2006
• BAPTISMOS •

esperança de vida entre os mais
novos.
A professora Isabel do
Carmo, responsável por um trabalho produzido em 2004, diagnosticou que mais de metade
dos adultos portugueses é obeso
ou tem excesso de peso, 51% da
população tem peso a mais e
15% integra as várias categorias
de obesos (Carmo, Teles et al.
2004).
Parece evidente que a promoção da Saúde e da Actividade
Física na escola é um dado
inquestionável. Desta forma poderíamos aduzir algumas intervenções para “educar” estes jovens a ser adultos mais saudáveis:
– Criar condições favoráveis
à concretização de novas realidades de prática de actividade
física, por oposição às actividades mais tradicionais, nem
sempre ajustadas às motivações
dos mais jovens.
– Garantir nas aulas de
Educação Física a diminuição
de inactividade, que por vezes é
bastante acentuada e que não
favorece a empatia com a própria noção de ser activo.
– Alterar as condições dos

Dia 13/11 – Maria Guilhermina Lamas, 74 anos
Dia 13/11 – Bárbara Maria Ventura, 70 anos
Dia 14/11 – Adelina da Silva, 85 anos
Dia 14/11 – Francisco Manuel Freixo, 40 anos
Dia 14/11 – Joaquina Maria de Oliveira Esgueira, 80
Dia 14/11 – João Ferreira, 82 anos
Dia 15/11 – Marçal Alves Luís, 86
Dia 16/11 – António da Luz, 89 anos
Dia 19/11 – Francisco Lopes, 67 anos
Dia 20/11 – Joaquim Prudêncio, 89
Dia 25/11 – Clara Rosa dos Santos, 68 anos
Dia 26/11 – José Manuel Serrão, 78
Dia 29/11 – Mariana Joaquina, 80
Dia 29/11 – Antónia Maria Marques, 91 anos
Dia 29/11 – Rosa Marquez Ramalho Durão, 66 anos
Dia 30/11 – Manuel Feliciano Louro, 66 anos
Informação das agências funerárias de Coruche

Criação de cabras
•
Fabricação de produtos
de leite de cabra
Tel. 243 618 810 – Fax 243 618 410
Quinta da Bica, Foros de Rebocho
2100-040 Coruche
e-mail: cabra.d.ouro@sapo.pt

Agropecuária, Lda.
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Agulhas e Plantas para Tratar
Animais
Pela Dr.ª Sílvia Del Quema
formada em Medicina Chinesa

A Medicina Chinesa trata
animais há cerca de cinco mil
anos, sobretudo cavalos, pois
eram um bem precioso já nessa
altura, embora por razões diferentes das de hoje. Um tão longo
período de trabalho é uma óptima escola de observação dos
resultados dos tratamentos, servindo para comprovar os efeitos
de cada tipo de terapêutica utilizada para cada patologia.
Contudo, no Ocidente, apesar
de a Acupunctura estar em voga
desde os anos 60/70, o tratamento dos animais com esta terapêutica ainda é uma novidade.
Foi com as corridas de cavalos de Hong Kong e Macau
que os ocidentais começaram a
aperceberem-se do valor das
agulhas em animais que tinham
fortes controles anti-dopping…
O aumento da resistência, a
estimulação da capacidade de
concentração, os efeitos anti-inflamatório e analgésico, são
cenários que a Medicina Chinesa promove, tanto em humanos
como em animais.
As corridas, graças às apostas, fazem girar quantias de dinheiro avultadas, ter um cavalo
parado por estar a tomar, por
exemplo, um anti-inflamatório
que acusa no controle de
dopping, é um custo assombroso. Foram os australianos quem
primeiro – pela lei da proximidade – lançou o uso de acupunctores nas ‘quadras’ de cavalos
de corridas.
Hoje em dia ingleses, norteamericanos, alemães, além dos
australianos, são só alguns dos
que promovem corridas e que
têm procurado a Acupunctura e
a própria Medicina Chinesa no
seu todo, para preparar e tratar
os cavalos. Foi por esta via que
se generalizou, nestes países, o
uso da Medicina Chinesa para
os animais, tendo os cães o
segundo lugar da lista de quem
beneficia destes tratamentos,
seguidos dos gatos e depois dos
outros animais domésticos de
companhia.

Armas de Guerra
Mas na realidade, historicamente, os primeiros a serem
tratados foram os cavalos empregues nas guerras, os médicos
que acompanhavam os senhores
feudais nos campos de batalha
do império chinês tanto tratavam os guerreiros como os
animais. Antes de uma batalha
os cavalos eram alvo de acupunctura para, por exemplo, aumentar a resistência e acalmá-

-los. Depois de uma batalha
recebiam tratamento como os
donos, pois eles faziam parte das
armas de guerra da antiga China.
Hoje em dia, a Medicina
Chinesa é utilizada de forma
generalizada nos cavalos de
competição, nas corridas de
cavalos a Acupunctura e Fitoterapia (planta medicinais chi-

descartáveis em pontos muito
particulares do corpo, feita mediante diagnóstico prévio. A
Fitoterapia é o uso de plantas
medicinais chinesas para melhorar determinadas patologias
a longo prazo. A Medicina
Chinesa é uma das mais antigas
doutrinas médicas ainda em uso
corrente e alberga um conjunto

é ao longo deles que se encontram os pontos de acupunctura.
O efeito das agulhas é equivalente à gestão de um rio, ou seja,
quando colocamos uma agulha
no meridiano ou vamos abrir ou
fechar uma comporta, de modo
a aumentar ou diminuir o caudal
de energia a jusante ou a montante daquele ponto.
A Medicina Chinesa não
trata apenas sintomas, alivia-os
e segue o seu tratamento para
um desaparecimento completo,
mediante a cura do problema
que leva aos sintomas. Mas há
que prevenir também, pois é
possível eliminar tendências
energéticas para determinadas
doenças, podendo com um bom
diagnóstico avaliar-se desde
cedo que desequilíbrio energético existe antes dos seus sintomas surgirem. Este diagnóstico energético faz-se, nos animais, através da pulsação e
apreciação geral do animal,
além da conversa a ter com o
dono.

punctura no máximo um dia
antes do esforço, nalgumas situações, horas antes.
O benefício é para o dono e
para o animal, pois os custos são
relativamente baixos e a ausência de ‘químicos’ permite opções
seguras para animais de competição. A prevenção/preparação é, no entanto, uma aposta
para a vida, enquanto que um
tratamento de dores lombares
pode ser definitivo e ter apenas
recidiva anos mais tarde, tratável do mesmo modo facilmente.
Mas Portugal já está a entrar no
ritmo europeu de aderir a estas
medicinas alternativas também
para os animais, embora em
Espanha já se façam mais frequentemente tratamentos de
Acupunctura paralelos à consulta de veterinária, cá a Universidade Lusófona, curso de Veterinária, tem tido um papel
essencial na divulgação desta
terapêutica, com seminários
temáticos de grande qualidade.
É um patamar vencido na
aceitação do método.

O Processo

nesas) são muito utilizadas pela
Veterinária como um meio de,
sem dopping, estimular os cavalos e tratá-los das lesões. No
Ocidente, está menos difundida
do que para humanos, no entanto a Alemanha e o Reino Unido
já a têm disponível em muitos
consultórios especializados ou
em clínicas veterinárias. Espanha vai pelo mesmo caminho,
em Portugal a situação está atrasada... Contudo, a Medicina
Chinesa pode ajudar em situações muito comuns e para as
quais a medicina veterinária
convencional é eficaz de formas
agressivas. O aumento da resistência e o acalmar dos cavalos é
um exemplo clássico disso
mesmo. Claro que depois há
resultados que são mais espectaculares, embora apareçam
menos casos. A fertilidade é um
desses casos ou as naviculites…

Acupunctura e
Fitoterapia
As disciplinas da Medicina
Chinesa mais utilizadas nos animais são a Acupunctura e a
Fitoterapia. A Acupunctura é a
inserção de agulhas filiformes

de procedimentos terapêuticos
em plena evolução e modernização sem desprezar os seus
milenares recursos e postulados.
A Medicina Chinesa é provida de doutrina, diagnóstico e
terapia próprios e, tal como
qualquer outra medicina, tem
como principal objectivo atingir
a cura dos pacientes, no entanto
é altamente preventiva e, nos
cavalos em especial, esse é um
dos seus papéis fundamentais.
Nos animais utiliza-se ainda
com frequência outra das disciplinas desta medicina, que é a
massagem Tuína, sendo algo
que muitas vezes é até ensinado
aos donos para ministrarem regularmente.
Na doença não é vista como
no Ocidente, é antes considerada um desequilíbrio energético,
baseando-se na ideia de que
tudo é Energia (Qi) com dois
pólos a considerar (o Yin e o
Yang), quando há desequilíbrio
entre os dois há a desarmonia
que gera a doença. Assim, há
dois grandes grupos de patologias: as devidas a ‘vazios’ de
energia e a consequência de
‘excessos’ de energia. A energia
circula em canais no nosso
corpo, chamados meridianos, e

O tratamento pode durar
entre cinco a oito semanas, mas
há casos que levam mais tempo
indo até às 14 semanas, normalmente só se faz uma sessão de
acupunctura por semana, mas
também aí podem surgir excepções. Claro, que para uma acção
preventiva ou de preparação
para um determinado esforço,
como uma competição por
exemplo, o ideal é fazer acu-

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
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A greve contra a greve
Nos dias 17 e 18 de
Outubro, forçados pelas
condições insatisfatórias
de trabalho, os professores aderiram entusiasticamente à greve nacional
de professores. Naturalmente, os alunos ficaram
todos entusiasticamente
desapontados, e ao longo
dos dois dias foram infelizes vítimas da ociosidade.
Naturalmente também,
como qualquer classe social que se preze (e também porque tinham acordado cedo para absolutamente nada), foi o dever
dos alunos mostrar o seu
desagrado publicamente
em vários sítios ao longo
do dia. As manifestações
dos estudantes não passaram despercebidas, mas
podem ter sido mal interpretadas.
Eu, por exemplo, no
segundo dia fui mostrar o
meu desagrado no Oeiras
Parque com vários camaradas, e deixámos marcas
da nossa presença nos
sítios mais importantes

(como o salão de jogos e
naquelas cadeiras às cores
convenientemente postas
nos corredores). Não fui
lá, como me acusaram,
comer um gelado e jogar
uns matrecos com os amigos. Isso é uma calúnia!
Uma mentira como tantas
outras espalhadas nesses
dois dias pelos políticos
sem escrúpulos a tentar
banalizar as nossas manifestações. Nós, como tantos outros alunos, fomos
manifestar-nos contra a
greve dos professores nos
lugares mais “curtidos”
(porque é lá que se atrai as
atenções dos media) que
conhecíamos.
A esmagadora maioria
dos alunos não faz a mínima ideia porque é que os
professores fizeram greve, mas eu sinto que deviam dizer-nos. Nós fomos
ainda menos compreendidos que eles. A nossa
greve foi escondida e passou sem ninguém dar por
ela, e nem sequer nos
explicam porque o fizeram. E durante dois dias

inteiros todos nós (os
alunos) chorámos e fizemos sentir a nossa raiva
por não haver aulas (nem
sequer de substituição,
“catano”!!).
Foram de facto dias
tristes. Dias em que milhares de estudantes fizeram coisas sem qualquer
valor académico, destroçados por dentro, por terem corrido com eles das
escolas… No entanto, e
não pensem que eu não
sofri durante a greve, os
professores têm todo o
direito de fazer greve e
não devemos odiá-los por
eles assim decidirem
Portanto, professores,
se tiverem mesmo que
voltar a fazê-lo, não vamos impedir-vos… só peço que pensem no nosso
sofrimento e que nos tenham em consideração…

• Novembro

de 2006

Avé Maria

Pai Nosso

JOAQUINA FLORIPES
Nasceu em Coruche a 16 de Novembro de 1927 e faleceu, ambém em
Coruche, a 18 de Outubro de 2006, a Exmª. Snrª. Dª. Joaquina Floripes,
esposa do nosso conterrâneo Senhor Manuel Tomás.
A família enlutada vem manifestar o seu agradecimento a todas as pessoas
que os acompanharam nos momentos de dor, durante o velório,
o funeral e a missa de 7.º Dia.
Para todos vai a nossa profunda gratidão.

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

Obrigado.
____
Luís Falcão
Aluno do 10.º ano, Oeiras

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

Residência

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

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

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

Vendas de Automóveis
Novos e Usados

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

Agência Funerária 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)

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço Permanente
Chamadas a Qualquer Hora

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

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

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

Flores Naturais
e Artificiais
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DESPORTO E L AZER

Estágio Nacional
de Ju-Jitsu

União Figueirense
em último

João Carlos Louro *
* Jornalista

Campeonato Distrital de Futebol
da 1.ª Divisão – 1.ª FASE – SÉRIE B
O percurso do União Figueirense continua
complicado, com a descida ao último lugar da
tabela classificativa. Por outro lado, o
Fazendense subiu ao desejado 1.º lugar que
conquistou ao Ouriquense.
O Judo em Coruche continua com força e vitalidade,
desta vez com a realização na
nossa vila no passado dia 11 de
Novembro, do Estágio Nacio-

nal de Ju-Jitsu, com a participação de mais de 50 atletas de
todo o País, e, organizado pela
Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal.

Casa do Benfica de
Coruche faz 8 anos
A Casa do Benfica em
Coruche comemorou o seu
8.º aniversário, no passado
dia 30 de Novembro, na sua
sede em Coruche.
Realizou-se um beberete
de confraternização, a partir

das 20 horas para todos os
associados.
Durante a festa foi entregue o “Prémio Dedicação” a
Celestino Manuel Custódio
Neves e Vítor Manuel da
Silva.

13. Jornada
Benavente 2 - 1 União Figueirense
Abitureiras 1 - 7 Ouriquense
Fazendense 6 - 2 Moçarriense
Salvaterrense 1- 3 União Almeirim
União Desp. Santarém 1- 0 Águias Alpiarça

Futsal – 1.ª Divisão Distrital Femininos - Série B
A equipa feminina de Futsal do CAD
Coruche, continua a marcar boa presença, com
o seu 3.º lugar na classificação geral, apesar da
derrota com o Cartaxo.
Força meninas!

7. Jornada
Cartaxo 6 - 0 Coruche
Alcobertas 6 - 0 Paço dos Negros
Fazendense 5 - 1 Carregueirense

• Moda para bébé,
Infantil e Juvenil
• Baptizados
• Comunhões
• Puericultura
• Utilidades
Rua de Santarém, n.ºs 39 e 74
2100-226 Coruche

TIPOGRAFIA
Impressos de todos os Géneros

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

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

Todo o dia… todos os dias consigo

www.radiosorraia.com

Liga de Portugal em Judo
arranca em Santarém
No domingo, dia 3 de Dezembro, a partir das
10:00 horas, realizou-se no Pavilhão
Gimnodesportivo de Santarém, a primeira jornada
da Liga de Portugal por equipas em Judo.
Trata-se de uma prova já existente em vários
países como a Espanha e a Alemanha, em que as
equipas se defrontam mutuamente ao longo de 3
três jornadas. Findas as mesmas, as oito primeiras
classificadas defrontar-se-ão num regime de eliminatórias – à imagem do que habitualmente se
pratica.
Esta primeira edição da prova conta com algumas das mais prestigiadas equipas nacionais, como
a equipa campeã nacional, e com a nossa já bem
conhecida Casa do Benfica de Santarém.
A organização da prova coube à Associação de
Judo do Distrito de Santarém, através do seu
departamento de SportsEvents.
____
Pedro Vargas
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Sociedade civil comemora

DISTRIBUIDOR

Restauração da
Independência
O sentido nacional, que é o sentido
das pátrias e o sentido de identidade,
é insubstituível

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

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.
Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS
Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche

Tel. 243 679 161
Tlms. 938 526 652 • 939 064 534

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência

Trezentos sessenta e seis
anos volvidos da rejeição do
povo português por qualquer
sentimento iberista com a subsequente reconquista da Independência de Portugal, o ano de
2006 foi marcado pelas declarações em cerimónia pública
pelo Ministro das Obras Públicas e Telecomunicações, Mário
Lino, ao considerar-se “Iberista
confesso”, o que se traduziu
efectivamente numa expressão
a favor de uma união ibérica
entre Portugal e Espanha, com
sede política em Madrid.
A sociedade civil portuguesa
insurgiu-se desde então contra
as declarações, inclusivé foram
apresentadas em São Bento e na
Procuradoria-Geral da República cartas de protesto e queixas
por parte de civis e militares.

Em mais uma comemoração
do Primeiro de Dezembro, organizado pela Sociedade Histórica
da Independência de Portugal
(SHIP) e a Câmara Municipal
de Lisboa (CML), em evocação
aos Heróis Restauradores e face
aos recentes apelos ao iberismo
de certos quadrantes políticos
nacionais, foi salientado por
Carmona Rodrigues, Presidente

da CML que
“não podemos
continuar a evocar a memória”
dos conjurados
do 1.º de Dezembro de 1640
“sem nada fazermos em prol
do futuro”, já
Jorge Rangel,
Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal reafirmou
que a SHIP rejeita qualquer tipo
de sentimento iberista e que a
sociedade civil portuguesa deve
preservar os tradicionais valores
nacionais bem como assumir
como desígnio, os grandes desafios de Portugal.
____
Vitório Rosário Cardoso

Assine a Subscrição Pública

Semi-Novos
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
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)
Mitsubishi Colt 1.1 Pack II 5p

2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Retomas
Opel Astra Caravan. 1.7 DTI 5p (Diesel)
BMW 320 D Touring 150 CV 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12V 5p
Mercedes C-220 CDI STW 5p (Diesel)
Mercedes E-220 STW Eleg.
Skoda Fabia 1.4 16v Break 5p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
VW Golf 1.4 16v 5p
VW Golf 1.9 TDI 25 Anos 5p (Diesel)
Land Rover Freelander 2.0 DI 5p (Diesel)

2004
2003
2003
2003
2002
2001
2001
2001
2000
1999

Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Seat Ibiza 1.9 SDI Van

2005
2005
2003
2001

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