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EDITORIAL

Estamos em 2007…
precisamos de saúde, determinação e inteligência
o lerem as linhas
deste editorial, já
estaremos todos no
ano de 2007, que significa
2007 anos depois do nascimento de Cristo. No Natal, a
Natividade, foi isso que festejamos e assinalando-se depois o inicio de um Ano
Novo que todos esperam
sempre que seja melhor que
o anterior.
Eu também faço esses
votos, para todos! Contudo,
parece que as dificuldades
económicas vão continuar,
com as taxas de juro a subir
e os salários a diminuir face
à inflação.
Os esforços de todos nós
vão continuar a ser muitos,
bem como as dificuldades,
e, cá no nosso burgo, muitas
transformações estão a ocorrer e novos desafios se lan-

A

çam, que devem implicar todos sem excepção, para
criar-mos um tecido social
forte, assente no desenvolvimento e no respeito pelos
valores, tradições e património que possuímos, pois é
isso que nos tem mantido há
séculos. Ignorar-mos esta
realidade é destruir a nossa
terra!
Coruche precisa de se
reencontrar, tal como as Famílias fazem no Natal quando se juntam à consoada, e
por isso é chegada a altura
de fazer o encontro com a
história e de nos entendermos quanto ao nosso futuro.
Este jornal em 8 meses
de existência conseguiu, respeitando tudo e todos, colocar na discussão pública os
principais assuntos da região, informando e fornecen-

do dados objectivos e imparciais, que representam sempre as principais correntes
de opinião. A civilidade e a
educação são o timbre deste
espaço de bem estar que eu
quero que seja o Jornal de
Coruche.
Que seja como uma grande sala de família, onde todos podem falar e ser ouvidos, e ai se aprende a crescer
e a viver, a intervir e a discutir, mas acima de tudo
pensando sempre no BEM
da família.
Existem também sempre
uns meninos mal comportados que esperneiam quando
percebem que não têm razão, mas que ainda não foram capazes de aceitar isso.
Seja como for, este Jornal
está ao serviço de Coruche e
das suas gentes, bem como

da Pátria que nos acolhe.
Por isso mesmo já levamos o nome de Coruche à
televisão, ao programa do
Prof. Hermano Saraiva, já
temos fora do Concelho,
postos de venda em Lisboa,
Carregado, Marinha Grande, Cartaxo e em breve estaremos em Santarém e por
todo o Distrito.
O número de assinantes
em todo o território de Portugal continua a aumentar,
bem como no estrangeiro,
sendo um marco importante
no relacionamento com os
nossos conterrâneos na diáspora.
Conferências, como a
que trouxe o eminente Prof.
Daniel Sampaio a Coruche,
colóquios, iniciativas públicas como a da reposição do
busto do Sr. Major Luíz

Alberto de Oliveira, são só o
inicio de vários acontecimentos que visam trazer
Portugal a Coruche, e vice
versa, desenvolvendo a nossa cultura cívica e intelectual, no respeito pela história e
pelo nosso passado, para
sermos bem sucedidos no
presente e no futuro.
Abriu-se um espaço de
frescura, transparência e
seriedade que Coruche deve
aproveitar.
Por isso a todos apelo
que continuem a apoiar o
Jornal de Coruche, o jornal
da nossa Terra!
Um Feliz e Próspero Ano
Novo, são os desejos sinceros deste vosso amigo
____
Abel Matos Santos
Director
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Coruche
• Papelaria Central, de Castelo & Santos, lda. Rua de Santarém, 76
• Papelaria Cinderela, de Cidália Felizardo. Rua dos Guerreiros, 55 B
• Papelaria Aguarela, de Graça e Silva, lda. Rua da Misericórdia, 43
• Cabra Cega – Loja 1 – Praça da Liberdade, 9 – R/c
• Cabra Cega – loja 2 – Urb. das Baleias – Junto ao Lidl de Coruche
• Tabacaria/papelaria de Luís Veríssimo, Centro Comercial Horta da Nora,
loja B 18, na Rua de Olivença
• Tabacaria de Manuel Sacramento Lopes, no Intermarché
• Posto de Combustível Galp Jomoval, Av. Luís de Camões
• Livraria Maia, de Francisco José Rosado – Praça da Liberdade, 50 – R/c
• Minimercado Ferreira – Rua de Santo António, 2
• Pastelaria Grão de Café – Rua de Santarém
Fajarda • Posto de Combustível Repsol
Couço

• Drogaria Higiene, de Vasco Teles, na Rua do Comércio

Biscainho
• Posto de Combustível Repsol, EN 119
• Junta de Freguesia do Biscainho
Santana do Mato • Tasca Azevedo, Est. Nacional
Lisboa
• Papelaria do Centro Comercial Aqua Roma – Av. de Roma
• Papelaria do Centro Comercial do Campo Pequeno
• Papelaria do Hotel Vila Rica - Av. 5 de Outubro
Cartaxo
• Posto de Combustível BP no Cartaxo – EN3-Km 26, Vila Chã de Ourique
Carregado
• Posto de Combustível BP no Carregado – EN1-Ponte da Couraça
Marinha Grande
• Posto de Combustível BP na Marinha Grande
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O Jornal de Coruche
no programa do Prof. José
Hermano Saraiva
Junta de Freguesia de Coruche
EDITAL
TAXAS E LICENÇAS APROVADAS PARA O ANO 2007
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia
de Coruche, nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, Artigo 38º,
alínea h), com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2000, de 11 de
Janeiro, torna público que:
Após proposta deste órgão executivo em reunião ordinária de
07.11.2006 e aprovação pelo órgão deliberativo em reunião de
11.12.2006, foram aprovadas as seguintes taxas e licenças para o corrente ano de 2007:
• Inumações (Cemitérios Santo Antonino, Azervadinha e Rebocho)
– € 66,05
• Taxas e Licenças – € 22,55
• Concessão de Terrenos – € 385,00
• Empedramentos – € 141,55
• Atestados – € 10,50
• Confirmação de Agregados / Outros – € 2,65
• Aluguer de Ossário – € 20,95
• 2ª Via do Alvará – € 10,50
• Trasladações – € 69,60
• Inumações efectuadas no Novo Cemitério de Coruche
– € 370,00 (Taxa Única)
• Inumações efectuadas depois das 17:00 horas no período de
15 de Abril a 15 de Setembro – € 88,75
• Animais de Companhia – € 5,00 + Imposto de Selo
• Animais com Fins Económicos – € 5,00 + Imposto de Selo
• Animais com Fins Militares – € 5,00 + Imposto de Selo
• Animais para Investigação Científica – € 5,00 + Imposto de Selo
• Cães de Caça – € 7,50 + Imposto de Selo
• Cães - Guia – € 4,00 + Imposto de Selo
• Cão Potencialmente Perigoso – € 10,00 + Imposto de Selo
• Cão Perigoso – € 15,00 + Imposto de Selo
• Gato – € 4,00 + Imposto de Selo
• Taxa de Registo – € 3,00
Os valores acima identificados são os legalmente praticados pela
Junta de Freguesia de Coruche, no entanto, alertam-se todos os interessados, para o facto de qualquer valor cobrado por outrém, que não
se inclua nos valores acima mencionados, não ser da responsabilidade ou do conhecimento desta Autarquia, nem reverterem os mesmos a favor da Junta de Freguesia de Coruche.
De referir no entanto, que o aumento verificado em algumas taxas
e licenças praticadas pela Junta de Freguesia de Coruche, foi baseado no valor da taxa de inflação previsto para 2007, de 2,1%.
Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser
legalmente afixados nos locais habituais e publicados num Jornal da
região.
Junta de Freguesia de Coruche, 03 de Janeiro de 2007.
O Presidente da Junta
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa

No passado dia 3 de Dezembro,
o Jornal de Coruche foi referenciado
pelo distinto e emérito Prof. José
Hermano Saraiva no seu programa
“A Alma e a Gente”, que passa na
RTP.
Este programa de grande audiência e visto também na RTP Internacional e RTP África, destacou o
nosso jornal exactamente pelos seus
objectivos de servir a terra e os nossos valores de portugueses e coruchenses, assentes na nossa melhor
tradição.

É o reconhecimento de que estamos no caminho certo e espero que
todos os coruchenses nos continuem
a apoiar, concordando e discordando
mas participando, neste nosso projecto jornalístico assente em valores
de Bem, e, não em objectivos comerciais, políticos ou mercantis.
Ao Senhor Professor Hermano
Saraiva o nosso muito obrigado e os
desejos sinceros que nos possa visitar em breve pois teremos muita
honra em recebê-lo.
____

O Jornal de Coruche adere
à Associação Portuguesa
de Imprensa
O Jornal de Coruche, tornou-se recentemente membro da API – Associação Portuguesa de Imprensa, percorrendo assim mais
um passo no seu processo de crescimento,
enquanto órgão informativo e formativo que
se pretende projectar para além de Coruche,
levando com ele o nome da nossa terra.

Agradecimento de Boas Festas
Recebeu o Jornal de Coruche e o
seu Director, desejos de Boas Festas
de várias entidades que a seguir referimos, agradecendo os votos endereçados e retribuindo com igual estima
e consideração, desejando um 2007
com sucessos e realizações, pleno de
paz, saúde e prosperidade.
- “Os Corujas” Ginásio Clube de
Coruche
- Rancho Folclórico Regional do
Sorraia - Coruche
- Escola Básica 1 e 2 de Coruche
- Jornal “Correio da Galiza”
- Museu Municipal de Coruche
- Jornal “O Almeirinense”
- Campo Pequeno
- Cavaleira Isabel Ramos
- Município de Coruche
- Paróquia de Coruche
- Vereador Francisco Oliveira
- Presidente da Câmara Municipal de Coruche
- Junta de Freguesia de Coruche
- Junta de Freguesia de Fajarda
- Vereador Nelson Galvão

- Conselho Executivo do Agrupamento Educor – Escola Dr.
Armando Lizardo
- Irmandade de Nossa Senhora
do Castelo
- J. Cordeiro – Contabilidade e
Gestão, Lda
- Guarda Nacional Republicana
de Coruche
- Junta de Freguesia da Erra
- PSD de Coruche
- Clínicas Dr. Pedro Choy – Sílvia
del Quema
O Jornal de Coruche no final deste ano de 2006, quer agradecer publicamente o empenho de todos aqueles
que têm contribuído para que este
Jornal tenha atingindo a qualidade e a
relevância que já demonstra.
Por isso a todos os colaboradores e cronistas, anunciantes e assinantes, bem como a todos aqueles que
nos lêem, vai o nosso obrigado e os
votos de muita saúde e prosperidade
para 2007.
AMS
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EM DIRECTO

Santa Casa da Misericórdia de Coruche

Entrevista à Provedora

Maria da Graça Ribeiro da Cunha

Patrícia Leal *

e ao Vice-Provedor

José Maria Ferreira Bento
No rescaldo dos resultados das eleições para a Mesa
Administrativa da Santa Casa
da Misericórdia, o Jornal de
Coruche falou com os responsáveis da anterior Direcção que, através do trabalho
que vêm desenvolvendo, ganharam o direito a mais um
mandato de três anos à frente
da Instituição.
___
JC – Agora que as eleições
foram ganhas a questão que se
coloca prende-se com o futuro.
Desta forma, quais são as perspectivas e consequentes projectos a desenvolver no próximo
triénio?
Vice Provedor: Decidimos
dividir a actividade dos próximos anos da Santa Casa da
Misericórdia em três centros.
Os centros sociais, – Lar de
Idosos, Centro de Dia e Apoio
Domiciliário –, os centros de
valor, subdivididos em Farmácia e Herdade e finalmente os
Centros de Apoio, ou seja, o
Património e os Serviços Administrativos. Este planeamento
torna mais fácil o estabelecimento dos objectivos da Instituição.
Provedora: A grande aposta de futuro, além do término
da remodelação do Lar de
Idosos, é a formação dos funcionários. Acho que não faz
sentido melhorar as instalações
sem que haja um acompanhamento profissional e formado
das pessoas que lidam diariamente com os idosos. Esta vai
ser a nossa aposta a 100%,
podendo mesmo vir a recorrer
a escolas profissionais que
possam providenciar essa mesma formação.

Queremos também promover fortemente o voluntariado,
principalmente no Centro de
Dia e no Lar de Idosos. Desta
feita o nosso objectivo é formar um grupo de voluntários
organizados, com pessoas disponíveis ou reformadas, nas
quais as pessoas se sintam
estimuladas e percebam que o
voluntariado exige a obrigação
de prestar um serviço com o
qual se comprometeram.
Acho importante transmitir
às pessoas a noção de compromisso assumido perante uma
instituição. Inclusive, por estes
dias vai realizar-se um Congresso sobre voluntariado em
Évora, no qual as pessoas vão
ser elucidadas da importância
que tem uma acção tão simples
como prestar um serviço vo-

luntário durante uma ou duas
horas por dia.
Um dos projectos mais importantes será a criação de uma
Unidade de Cuidados Continuados que será o próximo
grande passo da Santa Casa da
Misericórdia. Desta forma,
além de uma ligação que está a
ser iniciada entre o Centro de
Saúde e a Segurança Social,
tem-se também verificado um
forte empenho por parte das
autoridades administrativas da
vila. A localização ideal desta
Unidade seria no Monte da
Barca visto estarem a ser remodeladas todas as infraestruturas, de forma a centralizar
toda a acção de assistência e
apoio aos idosos.
Pretendemos ainda criar um
cartão social, mais numa ver-

tente ligada à Farmácia. Esta
identificação exclusiva dos
irmãos da instituição e dos
clientes mais fiéis do estabelecimento farmacêutico, possibilitará uma série de regalias
assim que entrar em funcionamento.
JC – Que tipo de regalias?
Provedora: Essas regalias
não estão ainda definidas pois
estamos ainda a aguardar o que
é que o Estado vai estipular em
termos de descontos de medicação.
JC – Que balanço fazem do
anterior triénio?
Vice Provedor: Apesar de
algumas dificuldades o balanço final é bastante positivo.
Tudo o que tínhamos planeado
para este mandato que agora
terminou prendia-se com as

soluções apresentadas no estudo por nós encomendado, mas
como era um projecto algo
ambicioso, teremos de desenvolvê-lo de forma faseada.
Com alguma pena, das soluções que consideramos empreendedoras, só a remodelação do Lar de Idosos está já em
curso. Não apenas porque os
projectos demoram algum tempo a desenvolver-se, mas também porque as verbas não são
muitas. Aliás, estamos a ficar
um bocado “estrangulados”
com as actuais obras de remodelação do Lar.
JC – A que tipo de outros
projectos empreendedores se
refere?
Vice Provedor: Refiro-me,
como já foi dito a uma Unidade de Cuidados Continuados, e à construção de Residências Assistidas, focadas num
segmento social da população
mais alto. Estas soluções seriam óptimas para o nosso concelho, mas infelizmente mais
uma vez se prende com o problema da falta de verbas.
Provedora: Acho que também é importante referir que
contrariamente a outras Santas
Casas, a Misericórdia de Coruche tem focado a sua acção
principal nos idosos, uma vez
que achamos que as camadas
jovens do concelho têm já alguns centros que lhes servem
de apoio.
JC – Em termos de relacionamento com empresas ou
instituições do concelho de
Coruche, acha que a tarefa da
Santa Casa enquanto instituição tem sido dificultada em
termos de parcerias ou contribuições?
Provedora: A relação com

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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EM DIRECTO

Espiritualidade das
Misericórdias
AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA

a Autarquia e com todo o município, assim como, com Centro
de Saúde, Segurança Social,
Cáritas Paroquial, Vicentinos,
Paróquia e outros, tem sido
muito cordial, uma vez que
existe uma entreajuda e são
estabelecidas parcerias. Em
termos de empresas, a ligação
torna-se, por vezes mais difícil
porque a Instituição recorre
fundamentalmente a estas entidades com o intuito de receber
algum donativo.
No entanto, também acho
que a nossa tarefa foi mais facilitada do que a do anterior
Provedor da Misericórdia de
Coruche, o Eng. Luís Dias, cujo
mandato terminou em 1999 o
qual foi extremamente importante, pois com a sua grande
obra, permite-nos trilhar um caminho seguro e bem delineado.
JC – Enquanto Instituição
de cariz social, acha que a
população devia interessar-se
mais pelo Concelho e as suas
carências?
Vice Provedor: Penso que
a integração da instituição na
sociedade é muito importante,
até porque não queremos “estar sozinhos” e quantas mais
parcerias conseguirmos realizar, mais projectos poderão ter
futuro. O nosso objectivo prende-se também com o alarga-

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Coruche, também mais conhecida apenas por
Misericórdia de Coruche, foi fundada no ano de

1558. A sua acção, quer no campo social como no
espiritual é regida pela prática das catorze Obras
de Misericórdia, sendo estas:

As Irmandades das Misericórdias, são pois
Instituições onde a bondade do homem se reflecte
e se desenvolve para benefício próprio e alheio,
tendo como alicerces o Evangelho de Jesus. Na
verdade os objectivos que as caracterizam são
exactamente os mesmos que o Senhor apontou
como essenciais à vida Cristã.

A justiça e perfeição que Jesus quer dos homens, o caminho da santidade a que todos nós somos
chamados, consiste essencialmente na bondade
do coração e esta conduz à prática das obras de
misericórdia.
As Misericórdias são por natureza e vocação
promotoras dos valores do Reino de Deus.

mento da acção da Santa Casa
e a incisão da atenção sobre o
nosso trabalho. Pretendemos
também em 2007 criar um “dia
aberto” nas diversas valências
da Santa Casa para que a população em geral tome conhecimento da nossa missão.
Provedora: Penso que seria correcto desde já, dado
estarmos a falar em população,
em nome da Mesa Administrativa manifestar o nosso
agradecimento a todos os Irmãos da Santa Casa, que de
um modo significativo compareceram à Assembleia Geral
de 30 de Novembro, votando
os novos Corpos Sociais para o
triénio 2007/2009, e que,
igualmente demonstraram e
reforçaram o apoio à Mesa
para a continuidade e execução do Plano de Actividades e
Projectos em curso. Também o
nosso maior agradecimento
pela dedicação, espírito de
solidariedade e empenho aos
Irmãos que fizeram parte dos
Órgãos e que terminam funções no final de 2006.
___
O balanço que se faz depois
de analisados os aspectos, conhecidos os meios e avaliando
as condições, é que por muito
ambicioso que seja um projecto de melhoria de um concelho, penso que todos os esforços se devem fazer para que
esse seja uma realidade.
Em vez da construção de
prédios habitacionais em massa, porque não se investe na
melhoria de vida de uma população e no desenvolvimento de
um concelho? Fica a pergunta,
esperam-se respostas.
* Jornalista

ARRENDA-SE
ARMAZÉM E ANEXO MURADO
C/ TELHEIROS e INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

em Santo Antonino – CORUCHE
Área do Armazém – 290 m2
Área do Anexo – 265 m2
Informações pelo telef. 243 679 953

SOLUÇÃO

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

Informações pelo telef. 243 679 953
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Eng. Luís Manuel Leal Agostinho Dias – A Obra
Não seria justo falar da
Santa Casa da Misericórdia
de Coruche, da sua vida
actual, de novos projectos,
sem prestar a devida homenagem e reconhecer publicamente a obra do anterior
Provedor Eng. Luís Dias,
que Deus chamou, não há
muito tempo, à sua presença, e durante cerca de um
quarto de século esteve à
frente dos destinos desta
Humanitária Instituição.
Quando da sua entrada,
na primeira tomada de posse
como Provedor, a Santa
Casa tinha uma Farmácia, o
velhinho “Asilo” com 25
velhotes e o antigo Hospital
que funcionava em pleno –
ao todo 18 funcionários e
um triciclo motorizado como meio de transporte.
O que a seguir se relata
não consegue transcrever a
grandiosidade do trabalho,
do empenhamento, da dedicação, dos momentos de
tristeza ou dos momentos de
alegria, na actuação e vivência do Eng. Luís Dias durante os seus mandatos como Provedor, mas procura
tão somente dar um simples
retrato daquilo que nos
parece mais notório.
– Situado na casa senhorial da Herdade do Monte da
Barca que foi deixada por

testamento da Snra. D. Maria Clarisse Teixeira de
Almeida e Lereno, à Santa
Casa da Misericórdia de
Coruche e à Escola Salesiana do Estoril, após alguns
problemas e situações complicadas, apesar da falência
do empreiteiro da obra, e devido à grande pressão exercida na altura pela Segurança Social para a conclusão
das obras, com grande esforço financeiro e não só, foi
então inaugurado e colocado
a funcionar em 1982, o actual Lar de Idosos do Monte
da Barca, que tem mais de
80 utentes residentes, e que
se torna demasiado pequeno
para os pedidos, e inscrições
existentes.
– Em área próxima do
Lar de Idosos foi efectuado

“Tampinhas” oferece
cadeira de Rodas à
Misericórdia

o aproveitamento de um
antigo celeiro e foi transformado num bom Salão de
Festas, neste momento, arrendado a uma empresa particular do ramo hoteleiro.
– Reportando aos períodos difíceis da reforma agrária, teve que ser provado que
a Herdade do Monte da
Barca não podia ser nacionalizada, após diversas e
difíceis secções em Tribunal, que chegaram ao tribunal da Relação em Évora,
também quase em simultâneo a resolução da ocupação
efectuada em 1975, de cerca
de 40 hectares para a instalação da Zona Industrial
do Monte da Barca, conseguiu resolver estes problemas a contento de todas as
partes.

– Após alguma controvérsia e talvez má interpretação
quanto à cedência do espaço/terreno na Herdade do
Monte da Barca, imperou o
bom censo nas negociações
e tornou-se uma realidade
para o nosso concelho a
instalação da DAI – Fábrica de Açúcar de Beterraba, no início dos anos 90.
– No antigo “Asilo” foi
construído um moderno e
confortável edifício onde
funciona desde 1995, o Centro de Dia – José Dias
André, que diariamente acolhe, fornece refeições e tratamento de roupa a mais de
50 utentes.
– No campo das obras
sociais e também por iniciativa do Eng. Luís Dias, a
Santa Casa presta Apoio
Domiciliário – a cujas funcionárias chamou de “Samaritanas”, através do fornecimento de refeições, higiene,
limpeza, e também muito
carinho, a mais de 70 famílias necessitadas do nosso
concelho.
– Foi também implementada a modernização e
informatização da Farmácia da Misericórdia.
– Depois de nos ter sido
devolvido o edifício, e também com a finalidade de
contribuir para o bem estar

da população, foi decidido o
aproveitamento das instalações do Antigo Hospital e
arrendamento para a implantação de uma clínica
médica onde podem ser
efectuadas consultas de diversas especialidades, exames complementares e de
diagnóstico.
– Na área do património
foi resolvido o problema do
registo da Praça de Toiros
– cujos legítimos proprietários são as Irmandades de
Nossa Senhora do Castelo,
Lar de São José e Santa Casa da Misericórdia.
– Igualmente foi encerrada e resolvida a situação da
herança do General Cordes de Avelar – Courela dos
Aniversários e Herdade do
Valverde, que são propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Coruche.
“CONHEÇA-NOS PARA
NOS AMAR.
AME-NOS PARA NOS
AJUDAR”.
Eternamente gratos, pelo
exemplo de disponibilidade
e espírito de sacrifício.
A Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia de
Coruche
____

Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Corpos Sociais para o Triénio
2007-2009, eleitos na Assembleia
Geral de 30/11/2006
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Jorge Manuel da Silva Noronha Falcão
Vice-P
Presidente: Abel Manuel de Matos Alves dos Santos
Secretários Efectivos: Miguel de Serpa Corte-Real, Nuno Manuel de Oliveira Bandeira
Secretários Suplentes: Maria do Céu Smith Pires Mata Mendes, Alberto Patrício Dias

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche, em cerimónia que teve lugar no
Governo Civil de Santarém
no passado dia 22 de Dezembro, recebeu para uso
dos seus utentes mais idosos
e que apresentam maior dificuldade de mobilidade uma
cadeira de rodas, doada
pela solidariedade desenvolvida através do “Projecto
Tampinhas”, em todos os Jardins de Infância e Escolas do
Agrupamento EDUCOR.

A todos os alunos, educadores, professores e famílias envolvidas no projecto
de recolha de tampas de
plástico o nosso bem hajam,
um agradecimento especial
à Direcção do Agrupamento
que promove um projecto
educativo apoiado em valores como a solidariedade,
também à Câmara Municipal de Coruche parceira do
projecto, o nosso muito
obrigado.
Santa Casa

DEFINITÓRIO
Efectivos: José Dionísio, António José Evangelista Mendes Brotas, José Joaquim Roque
Suplentes: José João Henriques Coelho, António Dionísio Pinto,
António Miguel Silva Serrão Lucas Saraiva
MESA ADMINISTRATIVA
Provedora: Maria da Graça S. L. C. Ribeiro da Cunha
Vice-P
Provedor: José Maria Ferreira Bento
Secretário: Francisco Dias Cortez Ferreira
Tesoureiro: Luís Manuel de Sousa Nobre
Visitador: Ana Maria Bento Machado da Silva
Efectivos: Manuel Gualdino Azevedo Matias,
José Gonçalves Ferreira de Barahona Núncio
Suplentes: António Cabral da Silveira Gonçalves Ferreira,
Maria do Rosário Barata Batista, José Diogo Roquete Salema
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CONHCER CORUCHE

3 – As barreiras e barrocas
Prof. Gonçalo Ribeiro Telles *

A vila de Coruche, há mais
de duzentos anos, ocupava
uma pequena faixa de aluvião
entre a “ribeira” – assim se
chamava localmente ao leito
visível do Sorraia junto à vila –
e a base da vertente que separa
aquele aluvião da zona planáltica superior.
A referida vertente que atravessa todo o concelho, abriga
a vila do norte, e é atravessada
pelas águas da chuva que escorrem para o rio.
A encosta da vertente está,
por isso, sujeita à constante lavagem pelas águas das chuvas
e à consequente erosão do solo
o que provoca a existência de
numerosas “barrocas” por onde a água se escoa torrencialmente.
O desaparecimento da vegetação destas vertentes e barrocas, devido a lavouras, à pastorícia e à construção de casas,
tem provocado as inundações
de lama que hoje atingem,
periodicamente, muitos lugares do Alentejo e do Algarve.

As vertentes e as “barrocas”
devem, portanto, estar permanentemente revestidas de vegetação natural que, muitas vezes, terá que ser sustentada por
paliçadas de madeira.
Tal revestimento e tratamento são importantes nas barreiras do Castelo não só para a
sustentabilidade da Igreja e dos
restantes edifícios como também para evitar que as enxurradas mais violentas atinjam a

vila. A vegetação arbórea e
arbustiva da encosta e da respectiva cumeada também é
importante na valorização do
conforto ambiental da própria
vila porque permite a formação
duma zona quente “thermal
belt” e de brisas de encosta que
poderão ter uma ligação directa com o necessário revestimento de arvoredo e vegetação
ripícola da margem do rio o
que não sucede quando as mar-

gens são obstruídas por construções de materiais inertes e,
por isso, despidas da vegetação
natural própria da respectiva
situação ecológica.
É evidente que a beleza da
paisagem, a qualidade do ambiente, a sustentabilidade ecológica e a possibilidade de defesa e regularização das cheias
resultam fundamentalmente da
valorização biofísica e da ligação entre o sistema vegetal das
vertentes (a que pertencem as
barreiras do Castelo) e a naturalização das margens do Sorraia, sem a qual o rio estará
condenado a morrer biologicamente devido à gradual perda
de biodiversidade.
Acresce ainda, o que tal
facto é importantíssimo sob o
ponto de vista cultural, da memória, de educação, para a perda do “génio” do lugar e do seu
valor para as pessoas que o
viverem.
Para essa contribuem as
obras desligadas de um contexto actual, da paisagem e dos

Legenda do desenho
1 – Antiga Charneca. Montado
2 – Castelo
3 – Barreiras e Barrocas
4 – Vila
5 – Rio
6 – Campo. Lezíria

valores e recursos naturais que,
inconscientemente, negam, para dar lugar a um mero decorativismo convencional.
Estão neste caso a construção de edifícios obesos e de
excessiva altura, tanto no aluvião onde nasceu a vila, como
na plataforma superior para
onde tem crescido comprometendo não só as panorâmicas
exteriores como a silhueta,
proporção e luz da vila, o desenho da sua estrutura básica e a
qualidade ambiental e cultural
dos seus espaços interiores.
____
* Arquitecto paisagista

O revestimento vegetal e o arvoreda da cumeada da vertente e da margem adjacente ao rio é importante na formação de brisas de encosta,
na infiltração e escoamento das águas pluvias e na valorização da paisagem e das vistas.
Legenda do desenho

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

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

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

1 – Planalto
2 – Vertente e Estrada Nacional
3 – Avenida e margem adjacente
4 – Margem adjacente e campo
Brisa de Encosta
Infiltração
Escoamento superficial
Retenção
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Cartas ao Director

O Contraditório
Recebemos via email uma
carta dirigida à minha pessoa
na qualidade de Director deste
jornal, do Sr. Luís Alberto
Ferreira do Couço que é também o Presidente da Junta de
Freguesia do Couço.
Esta carta, como se poderá
ler abaixo na íntegra, insurge-se contra a minha iniciativa e
deste Jornal de reabilitar a
memória do grande Homem
que foi o Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira.
Das dezenas de cartas de
apoio e centenas de contactos
que tenho recebido, quer por
telefone quer pessoalmente, a
apoiar a reposição da estátua
do nosso Major, tinha estranha-

do ainda não ter havido alguém
que se manifestasse contra, o
que verdade se diga achava
caricato.
Mas eis que, finalmente,
surgiu alguém que frontal e
abertamente exerce com liberdade o seu direito de cidadania
e demonstra a sua oposição,
ainda por cima explicando porquê.
Muito agradeço a este cidadão, que sendo também uma
pessoa com relevância autárquica e política no nosso
concelho, tem outras responsabilidades públicas, sociais e
cívicas.
Acontece que as normas
do respeito e da boa educação

exigiam uma resposta da
minha parte, o que de imediato
fiz, pela mesma via.
Desta forma, ficam aqui as
razões de um e de outro, para
que os coruchenses, todos e
sem excepção, as possam ler e
o Povo, esse sim, possa julgar
e decidir através da assinatura
da subscrição ou não.
Fundamental é, em qualquer juízo, o pleno conhecimento dos factos e é isso que o
Jornal de Coruche pretende
sempre.
Viva o nosso Major! Viva
Coruche! Viva Portugal!

Carta ao Director
28/12/06 – 20h21m

Abel Matos Santos
Director

Resposta do Director 1
28/12/06 – 21h45m

Caro Director
Ao tomar conhecimento da iniciativa desse jornal de elevar uma figura do
passado como mentor e benfeitor deste concelho fico sem palavras.
A figura para a qual esse jornal desenvolveu uma subscrição pública, pasme-se, foi nada mais nada menos que um dos subscritores do Decreto-Lei n.º
22992 – que cria a polícia de vigilância e defesa do Estado, a famigerada PIDE,
conforme cópia do Diário do governo n.º 195 de 29 de Agosto de 1933.
O senhor director não está a promover uma figura benemérita, como diz,
mas sim a tentar branquear uma realidade deste país, que nos mergulhou em 48
anos de obscuridade – o fascismo. Sendo certo que o Senhor não deve ter sofrido na pele as amarguras desses tempos, até pela sua idade, mas muitos conterrâneos meus sofreram, por todo o concelho de Coruche há testemunhos disso.
Tenho imensa pena que um jornal que se diz independente das terras do
Sorraia tenha tomado o pior partido, perdido a oportunidade de vingar de ser um
verdadeiro jornal da nossa terra.
Cumprimentos
Luís Ferreira

No próximo número editaremos uma
separata, que sairá com o Jornal de
Coruche, onde se reproduzirão vários
documentos oficiais que corroboram
todos os factos abonatórios publicados neste jornal em relação à extraordinária personalidade do Sr. Major
Luíz Alberto de Oliveira, bem como
outros factos inéditos neste jornal,
relatados num brilhante artigo publicado em 1957 na revista da Cultura
Lusíada da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal.
Repor a Verdade, repondo a estátua, é fazer justiça e ser grato e
reconhecido a quem muito fez pela nossa terra e pelas nossas gentes.

Ex.mo Senhor Luís Ferreira
Muito agradeço o seu email e a sua opinião. Muito gostaria de poder falar
com o Senhor, por telefone ou pessoalmente se assim o entendesse, para lhe
provar factualmente que aquilo que diz sobre a pessoa do Sr. Major não é mais
do que um enorme e crasso erro.
Já conhecia o decreto lei que me enviou, que agradeço, e naturalmente que
o Sr. Major assina esse decreto porque era na altura membro do Governo, como
Ministro da Guerra. Por essa associação de ideias, quem há poucos anos fundou
o SIS (saberá certamente quem são) também são pidescos e fascistas.
Terei oportunidade de arranjar o dec. lei que criou o SIS e ficará estupefacto com o decalque quase integral do texto que agora me envia e de quem o assina. (Decreto-Lei nº 225/85, de 4 de Julho. Visto e aprovado em Conselho de
Ministros de 7 de Março de 1985. – Mário Soares – Rui Manuel Parente
Chancerelle de Machete – António de Almeida Santos – Eduardo Ribeiro Pereira
– Jaime José Matos da Gama – Mário Ferreira Bastos Raposo – Ernâni
Rodrigues Lopes. Assina a criação do SIS, António Ramalho Eanes e Mário
Soares – vide www.sis.pt)
Caro Senhor, todos os estados têm de ter serviços de informação, e aquilo a
que Vexa se quis referir não é à PIDE, mas sim PVDE.
O desenvolvimento para PIDE-DGS só surgiu mais tarde e nada teve a ver
com o Major Oliveira, que em 1934 foi forçado a demitir-se por ter tentado um
golpe para derrubar o regime. Se calhar não sabia!? Mas é verdade, e há outras,
que também parece desconhecer.
Por acaso sabe porque razão um Ministro da Guerra graduado em General,
acabou como Major? Terá lido o livro “Diário de Salazar” e terá lido Vexa o que
lá vem escrito sobre a Personalidade que mais fez por Coruche e que tanto abomina?
Está documentado em todos os arquivos, e no ISCSP – Instituto Superior de
Ciências Sociais e Politicas, aliás onde fui buscar esta e outras informações.
Deixo o meu contacto e gostaria muito que me enviasse o seu telefone para
que lhe pudesse ligar e falarmos um pouco.
Fique ciente, que tomar o partido de quem fez bem pela nossa terra nunca é
o pior partido. Pode ser o mais difícil, mas nunca o pior.
Peço-lhe que não confunda esta iniciativa, nem o meu Jornal (que é de todos
e também seu) com politiquices. Este não é de facto um jornal independente
(porque nunca ninguém é independente) mas é sem sombra de dúvidas um jornal
transparente.
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Cartas ao Director
Por isso mesmo, as páginas deste Jornal estão abertas para o Senhor ou para
quem quiser nelas escrever, desde que devidamente identificados e naturalmente
sujeitos aos factos da história e ao contraditório, sempre dentro do respeito e da
civilidade.
Mas há tanta coisa que gostaria de lhe dizer, mas não por email. Acrescento
só que já recolhemos mais de 500 assinaturas e mais havemos de recolher e a
estátua será uma realidade de novo, pois de lá nunca devia ter saído, pois nós os
jovens e o povo em geral precisam de bons exemplos e não é por se arrancar a
estátua que se apaga a história.
Para que saiba e não hajam dúvidas, eu não sou de Esquerda nem de Direita,
pois acho isso um disparate e divide as pessoas em vez de as unir. Eu julgo as pessoas e a história pelos factos e pelos actos.
Como já viu no Jornal de Coruche escrevem pessoas de todos os quadrantes,
sem limitações políticas ou ideológicas.
Se depois de conversar-mos o que muito me agradaria, e, se o Senhor quiser,
poderei publicar este seu email na integra nas cartas ao Director. Não lido mal
com ideias diferentes das minhas, porque gosto de aprender.
Agora para tomarmos posições é preciso estarmos bem informados e acredite que não tomei esta iniciativa por qualquer razão que não seja a de fazer
justiça a um Homem (e não a um regime) que tanto fez por Coruche, e, isso é
inegável e indesmentível.
Agradeço a sua opinião e frontalidade e despeço-me com os meus cumprimentos
Abel Matos Santos

Na ausência de qualquer resposta por parte do Sr. Luís Ferreira e
na posse de mais informação seguiu novo email

Junta de Freguesia de Santana do Mato

EDITAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
Joaquim Gonçalves Banha, Presidente da Freguesia de
Santana do Mato, no uso da sua competência atribuída na alínea g)
do artigo 38.° da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, torna a público o
seguinte:
Estão abertas inscrições, nos termos das Leis nº 23/2004, de 22
de Junho e 99/2003, de 27 de Agosto, dos Decretos-lei nº 427/89 de
7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 29/2001 de 3 de
Fevereiro, 320-A/2000 de 15 de Dezembro e alínea h) do artº 9.° da
Constituição da República Portuguesa, no prazo de dez dias após a
publicação no Jornal “O Jornal de Coruche”, para a contratação a
termo resolutivo certo de pessoal para o lugar abaixo indicado:
Categoria /
Carreira

Tractorista

Resposta do Director 2
30/12/06 – 15h14m

Ex.mo Senhor Luís Alberto Ferreira
Na ausência de resposta ao email que lhe dirigi em resposta ao seu, venho
juntar alguma informação relevante para que possa julgar o Major, o Jornal de
Coruche e a minha pessoa de forma diferente.
São documentos do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, a referência política do País, pertencente à Universidade de Lisboa.
Como pode ler, e será publicado no Jornal, qualquer ideia de Fascismo cai
por terra, porque este homem se bateu contra ele, Servindo sempre a Pátria, desde
o regime Monárquico, a República e o Estado Novo, porque a função de um bom
português e de um bom militar é a de Servir e não servir-se.
Mais informação foi recolhida e será publicada no Jornal de Coruche sobre
o Major, nomeadamente um excelente artigo de 10 páginas de 1957 sobre a vida
do Major Major Luíz Alberto de Oliveira, após a sua morte, editado pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal, onde foi Tesoureiro e VicePresidente, e onde entre vários feitos heróicos no campo militar e cívico, foi também CAMPEÃO do MUNDO de ESGRIMA, facto só por si mais do que relevante.
Enfim, tenho a certeza que a informação que obteve do Major Luíz Alberto
de Oliveira foi manifestamente insuficiente e que com estes dados e outros que
lhe apresentarei, a juntar aos anteriores, mudará certamente a sua opinião.
Sei que é o Presidente da Junta de Freguesia do Couço, já estivemos juntos
e conhece-me, sabe o trabalho sério que temos feito em prol do Couço nas notícias e a importância que damos à sua freguesia, pelo que me sinto algo desagradado com algumas das coisas que referiu.
Sei também que representa uma área politica que é a do PCP e que provavelmente possam sentir esta iniciativa como a referiu, mas de facto não é assim, e,
penso que seria uma boa oportunidade para o PCP em Coruche fazer justiça e se
afirmar até contra a ditadura, reabilitando a memória de um homem que contra
ela se bateu.
Estou disponível, como sempre, para conversarmos.
Cumprimentos e um Bom Ano Novo
Abel Matos Santos

Lugares a
Preencher

1

Prazo –
Duração de
contrato

1 ano

Remuneração

Habilitações
Exigidas

Serviço a
que se
Destina

457,13

Escolaridade
Obrigatória/
Experiência
de tractores
e grua

Manobrar
máquinas

(*) À Remuneração Base acresce o subsídio de refeição e
demais regalias em vigor.
Junto ao requerimento de admissão deverão ser apresentados
os seguintes documentos:
– Fotocópia do Bilhete de Identidade actualizado; (frente e
verso)
– Certificado de Habilitações literárias ou Cópia; (completas)
– Curriculum Vitae;
– Carta de condução de ligeiros e pesados.
Métodos de selecção:
– Analise à inscrição, avaliação curricular e prova de entrevista
profissional de selecção.
Os interessados deverão contactar a Secretaria da Junta, que
lhes facultará o requerimento modelo-tipo necessário à referida
inscrição.
Para constar se passou este edital e outros de idêntico teor
que vão ser afixados nos locais do costume e publicado no Jornal
"O Jornal de Coruche".
O Presidente da Junta
(Joaquim Gonçalves Banha)
Santana do Mato, 04 de Janeiro de 2007.

ARRENDA-SE
CASA PARA HABITAÇÃO
C/ QUARTO, SALA, COZINHA, WC e TERRAÇO

com vista para o rio Sorraia
Rua Vasconcelos Porto (por cima do Rest. Farnel)
Tr at a o P r ó p r i o
Informações pelo telef. 968 223 063
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(Parte I)

VIVER COM SAÚDE

A Dor – do desconforto à tortura
A Dor é a queixa mais comum na prática clínica, causa grande sofrimento, invade a vida das pessoas, reduz a sua capacidade de trabalho e de se relacionarem social e emocionalmente, levando os doentes a queixarem-se e a procurarem ajuda
médica sem hesitação.
O QUE É A DOR?
A Dor é a experiência sensorial e emocional de desconforto,
que está normalmente associada
com a lesão ou irritação de tecido orgânico ou sua ameaça. Esta
pode atacar, todas as pessoas, de
todas as idades e em qualquer
altura, independentemente do
sexo. A Dor pode ser passageira,
como as dores de parto, de cólicas intestinais ou de fracturas de
membros, ou tornar-se crónica
como a que resulta de artrite,
enxaqueca ou cancro.
QUALIDADES E
DIMENSÕES DA DOR
As sensações de Dor podem
ser bastante diversas e possuírem diferentes qualidades.
Por exemplo, algumas dores
podem ser descritas como incisivas, penetrantes, bem localizadas e outras como mal definidas e insípidas, podendo as
dores mal definidas ter uma sensação de golpe, picada ou formigueiro. No entanto as dores
podem ter características pulsáteis, ou constantes, ou agudas
e violentas, ou penetrantes e
localizadas. A sensação de desconforto que experiênciamos depende do tipo de irritação ou lesão que ocorreu e da sua locali
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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8
C
9
D
10
A
11
B
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A
15
B
16
C
17
D
18
A
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D
22
A
23
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24
C
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D

Q

1
D
2
A
3
B
4
C

S

5 12 19 26
D C B A

S

6 13 20 27
A D C B

S
T
Q

DOR ORGÂNICA VS
PSICOGÉNICA
Pessoas que sofrem danos e
lesões físicas, como queimaduras
graves, são submetidas a uma
situação de Dor que é claramente relacionada com a lesão do
tecido corporal. Quando este
desconforto é provocado principalmente por lesão de tecidos,
este tipo de Dor é descrita como
sendo de causa Orgânica.
Para outro tipo de dores, onde
os exames médicos não encontram qualquer lesão de tecidos
ou base orgânica para que ela
exista, este tipo de desconforto
está primordialmente envolvido
com processos psicológicos.
Por esta razão, este tipo de Dor
é descrita como sendo de causa
Psicogénica ou Psicológica. Um
exemplo extremo desta situação, é um sujeito com perturbações mentais que imagina que
está a ser baleado e diz sentir a
dor das balas no seu corpo. Na
verdade este sujeito realmente
sente Dor.
Só há pouco tempo os investigadores deixaram de considerar
a Dor orgânica e psicogénica

como duas entidades separadas.
Agora, sabe-se que virtualmente
todos os tipos de Dor envolvem
uma inter relação e influência de
factores fisiológicos e psíquicos.
Assim, a Dor é vista como
um continuum e as diferentes
experiências de Dor envolvem
diferentes misturas de factores
orgânicos e psíquicos. Isto parece claro em Dores de cabeça
desencadeadas por contracção
muscular devidas ao Stress.
Contudo, algumas dores com
cariz crónico e sem causa física,
são classificadas como desordens somatoformes, assumindo
um papel principalmente psicogénico. No entanto, o facto de
não se encontrar uma causa física
não quer dizer que ela não exista.
DOR AGUDA VS
CRÓNICA
Estar submetido à Dor de
modo contínuo ou frequentemente durante um período de
muitos meses ou anos, é diferente de ter ocasionalmente ou
de modo isolado ataques dolorosos de curto termo. A maior
parte das experiências de Dor
são temporárias, esta chega e
desaparece em minutos, horas,
dias ou até semanas, muitas
vezes com a ajuda de analgési-

cos ou outro tipo de tratamentos
prescritos por um técnico, como
por exemplo fisioterapia ou
massagens. Se uma situação
similar de Dor ocorre no futuro,
não está relacionada de modo
directo com a situação anterior.
Isto é o caso das quotidianas
dores de cabeça (cefaleias) e das
dores tipicamente produzidas
por tensão muscular, feridas acidentais, cáries dentárias ou cirurgia.
DOR AGUDA
A Dor aguda, refere-se ao
desconforto que as pessoas
experimentam em condições
temporárias, por períodos de
tempo que podem ir até por
volta dos seis meses. Os pacientes com Dor aguda têm normalmente maiores níveis de ansiedade que o normal, subsistindo
uma sensação de angústia e preocupação enquanto a sua condição vai melhorando e a Dor
desaparece.
Quando uma situação dolorosa subsiste mais do que alguns
meses, os pacientes continuam a
ter elevados níveis de ansiedade
e tendem a desenvolver sentimentos de desespero e desamparo devido à falta de eficácia
de diversos tratamentos médicos, na tentativa de aliviar a sua

Fonte ANF
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zação. As condições de Dor
podem também diferir de acordo com a sua origem e duração.

28
C
29
D
30
A
31
B

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

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES

COMPRO TERRENO

junto ao Centro de
Saúde

Coruche ou arredores
919 106 079
243 570 014

ASSINE

para construir casa

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

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm. 966 588 060

Tlm: 91 300 86 58

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

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

Consultas

situação. A Dor pode então vir a
dominar a vida do sujeito.
Isto é o que acontece frequentemente quando a situação
de desconforto se torna crónica,
como se pode ver no seguinte
depoimento: “Suportaria melhor a dor se conseguisse ter
uma boa noite de sono (...)
sinto-me exausto, extenuado.
Sinto-me cada vez mais irritado
com a minha família e tenho
cada vez menos amigos e interesses. Gradualmente, à medida
que o tempo passa, os limites do
meu mundo vão diminuindo.
Preocupo-me cada vez mais
com a minha dor e interesso-me
cada vez menos com o que me
rodeia. O meu mundo agora é a
minha casa, o consultório médico e a farmácia”.
A vivência da dor é marcadamente diferente quando esta é
aguda ou crónica. Muitos doentes em situação crónica deixam
os empregos por causas emocionais e físicas, passando a
viver com menos rendimentos
ao mesmo tempo que as contas
com a saúde se avolumam.
(Continua no próximo número)
* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

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

SUGESTÕES
DE LEITURA

800 m2 – 20.000 €

Tel. 243 675 977

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Dr. Abel Matos Santos *

O JORNAL
DE CORUCHE
Autor: Elysio de Moura
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Que álcool se bebe em Portugal?
A utilização lícita de bebidas
alcoólicas está fortemente entrosada na cultura e economia da
maioria dos países europeus que
incondicionalmente toleram não
só o consumo do álcool, mas
igualmente o processo de alcoolização.
Aludindo pelas diferentes
culturas e tradições mundanas, a
qualificação do álcool como
“lubrificador de relações sociais humanas”, regulamenta os
fenómenos que disciplinam a
normalidade vigente das sociedades contemporâneas.
A Europa continua a ser a
região do mundo que mais produz e consome bebidas alcoólicas, apresentando o Luxemburgo no topo da classificação com
um consumo médio de álcool
puro per capita de 12,6 L, seguido pela Hungria com 11,4 L e
República Checa com 11L.
Portugal, infelizmente, ocupa o
pouco honroso 8º lugar com um
consumo médio de álcool puro
de 9,6 L.
Estes dados suportam a catalogação de Portugal como um
dos maiores consumidores de
álcool do mundo, enquadrado
num modelo de ingestão de álcool tradicionalmente caracterizado pelo consumo de vinho
diário, particularmente às refeições e numa permutação global
dos padrões de beber dos países
industrializados ao nível do aumento do consumo de cerveja.
Os resultados estatísticos

nacionais mais relevantes referentes ao consumo do álcool
(Inquérito Nacional de Saúde)
revelaram, em termos gerais,
uma diminuição da prevalência
de consumidores de álcool, predominantemente os homens e
uma diminuição da quantidade
média do consumo do álcool
(gramas), marcada pela transposição do consumo de vinho
para cerveja, sobretudo nas faixas etárias mais jovens.
Os dados epidemiológicos
relativos às doenças do álcool,

demonstram que o seu consumo
excessivo provoca profundas
ramificações sociais, médicas e
psicológicas, não só para o indivíduo, mas também para aqueles que o rodeiam, devendo ser
exaltado com maior proeminência nas agendas sócio-políticas
que nos regem.
Actualmente, o alcoolismo
deve ser reconhecido como um
grave problema de saúde pública, oscilando a taxa de prevalência entre 1% a 10% da população. Em Portugal, é frequente

referir-se que cerca de 10% da
população apresenta graves
incapacidades ligadas ao álcool.
Provavelmente falamos da
maior toxicodependência dos
portugueses.
Para termos ideia dos custos
do alcoolismo para o erário público, basta-nos a simples equação: o valor médio da produção
de bebidas alcoólicas representa
2% do Produto Nacional Bruto
(PNB), enquanto que o custo
económico dos problemas ligados ao álcool (PLA) atinge os 5 a
6% do Produto Nacional Bruto.
A vigilância de saúde pública deve concentrar as suas
atenções na permutação dos
hábitos tradicionais do consumo
de bebidas alcoólicas, nomeadamente:
1 – Aumento do consumo
em dois grupos populacionais
de risco – jovens, pela sua imaturidade orgânica e as mulheres,
pela sua menor capacidade em
metabolizar o álcool;
2 – Jovens com um padrão
de consumo orientado para a
embriaguez;
3 – Associação do álcool a
outras substâncias que alteram o
funcionamento mental (haxixe,
cocaína);
4 – Aparecimento em superfícies comerciais de bebidas
com embalagens muito atractivas – design drinks, conhecidas
como alcopops, em que o álcool
aparece diluído em sumos fortemente adocicados, de modo a

Samuel Pombo *

neutralizar o sabor do álcool e a
sua rejeição natural;
5 – Aparecimento de produtos não alcoólicos com apetência especial para as crianças,
com uma apresentação sugestiva de uma bebida alcoólica (ex.
espumante), cuja a intenção é
mimetizar as saudações e festas
comemorativas dos adultos;
6 – Estreita colaboração
entre as marcas de bebidas e as
actividades académicas, desportivas e culturais, dirigindo os
seus targets a grupos populacionais de maior risco, tendo como
resultado o aumento da incidência de alcoolizações maciças e
comportamentos de hetero-agressividade;
7 – Veiculação de notícias
imprecisas, vagas e por vezes
francamente erróneas acerca
dos putativos benefícios das
bebidas alcoólicas para a saúde.
A conceptualização do consumo do álcool alicerça-se num
amplo conjunto de factores intra
e inter-dependentes (políticos,
culturais, económicos, sanitários, pessoais, etc), que concorrem para a necessidade crescente de adoptar um enfoque integrador da alcoologia portuguesa, gizando em uníssono a redução efectiva dos Problemas
Ligados ao Álcool.
____
* Psicólogo Clínico
do Serviço de Psiquiatria do Hospital
de Santa Maria e
Membro da Direcção da
Sociedade Portuguesa de Alcoologia

Samora Correia

Também contra encerramento das urgências
A intenção do governo de encerrar o
Serviço de Atendimento Permanente de
Benavente (SAP) não agrada aos autarcas de Samora Correia que apelam ao
Ministro da Saúde que a reconsidere.
A ideia é a de criar um Serviço de
Urgência Básica (SUB) a localizar no

Biscainho, para servir os Municípios de
Benavente, Coruche e Salvaterra de
Magos. No dia 7 de Dezembro, foi
aprovada uma moção contra por eleitos
da CDU na reunião da Assembleia de
Freguesia. Esta considera que a nova
proposta de localização não contempla o

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

Pu

tempo real de deslocação das pessoas, e
relembra que Samora Correia tem 15 mil
residentes, sendo a maior freguesia do
concelho. Recorrem ainda ao SAP trabalhadores de concelhos vizinhos em acidentes de trabalho, doença, etc. O serviço
SAP está aberto durante 24 horas, e está

b.

a sete quilómetros de Samora Correia.
A moção foi enviada ao Ministro da
Saúde para que este reavalie a proposta
de criação do SUB no Biscainho, mantendo-se assim o Serviço de Urgência
Permanente, até que seja encontrada uma
solução definitiva.

OFEREÇA
A MELHOR
IMAGEM
AO SEU

Cavalheiro, de 75 anos, viúvo,

ANÚNCIO

Vida económica estável

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93

ex-funcionário do Estado,
deseja conhecer Senhora portuguesa,
entre 50 a 65 anos para fins matrimoniais.

Contactar Tlm: 936 712 015
Fixo: 243 678 657
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E M D ESTAQUE

A noite de Coruche ainda é uma criança?
O Jornal de Coruche percorreu os três bares de Coruche e descobriu o que mudou nos últimos anos.
Já lá vai o tempo áureo da Pink
Panther. Para a geração nascida depois
de 80, não passou de um espaço onde
estiveram apenas uma ou duas vezes,
em matinés de sexta-feira, depois das
aulas, porque os pais mais não permitiam. Contudo, para outros, mais velhos,
foi com ela que nasceu a paixão pela
noite.
Pedro Orvalho, um dos responsáveis
pelo bar “Espaço Clean”, é um dos que,

delação do espaço, em Abril de 2005, o
bar ficou, segundo o responsável, mais
adulto, e atrai agora um público diferente. “Ultimamente tem-se notado a
mudança de gerações. Antigamente
havia mais festa, apreciava-se mais a
noite e também a tarde”.
Quando se fala em público diferente, o Bêdebare não pode ser esquecido, já que acolhe um cruzamento de
gerações. “O bar está aberto a toda a

ainda hoje, se sente “nostálgico e triste”
quando recorda a discoteca. “A Pink
Panther teve a sua época, foi uma
grande casa, conhecida até em Lisboa,
trouxe a Coruche imensa gente de todo
o lado” conta Pedro Orvalho ao Jornal
de Coruche. E acrescenta, com orgulho:
“O Espaço Clean está neste momento a
fazer o papel de discoteca de Coruche”.
Inaugurado no dia 1 de Outubro de
2004, o bar, surgiu, segundo o responsável, com um objectivo bem definido:
“Fazer renascer a noite em Coruche”.
“A abertura do Espaço Clean, mudou
algumas mentalidades e preconceitos.
Havia a ideia de que Coruche jamais
voltaria a ter uma noite apelativa, que
segurasse os jovens e ainda trouxesse
gente de fora. O Clean é a prova de que
isso foi possível”, defende Pedro
Orvalho. E lembra que “os jovens de
Coruche deixaram de sair para fora da
vila, muitas vezes a conduzir em
condições pouco adequadas”.

gente, mas, de facto, existe um tipo
específico de público. Desde sempre
que foi assim, talvez pelas características do bar, ou pela decoração, ou pelo
tipo de música e iniciativas realizadas”,
entre elas “várias festas temáticas,
exposições de pintura, de fotografia e
escultura e passagens de modelos”,
conta, ao Jornal de Coruche, Glória
Baptista, responsável pelo bar.
Tudo começou a 24 de Junho de
1995, com um desejo de abrir um bar
num ponto central da vila. Em localização e História, o Bêdebare é, sem dúvida, privilegiado. A casa com “cerca de
180 anos e com paredes de quase um
metro de espessura” era antigamente
um “celeiro de café de uma fábrica de
torrefacção”, conta.

GNR NÃO COLABORA O
NECESSÁRIO
A noite, o álcool e alguma descontracção levam por vezes ao descontrolo
de quem bebe. Para quem trabalha à
noite, é essencial saber lidar com estas
situações.

De acordo com Glória Baptista é
“importantíssimo saber manter a
calma” e é claro que a “experiência de
muitos anos com o bar aberto é uma
mais valia”. A responsável deixa o conselho: “Nunca se podem abrir
excepções e as regras de casa são para
manter por todos. O respeito é, sem dúvida, o mais importante”.
De acordo com Nélson Filipe, proprietário do Bebedouro, não existe uma
“fórmula secreta para resolver a
insegurança”, mas um maior esforço da
GNR já ajudava: “Eles não colaboram
o necessário. Telefonamos para passarem no bar e muitas vezes não passam. É vergonhoso. Mesmo assim, já
foi muito pior”.

Também o Espaço Clean já enfrentou alguns problemas de insegurança,
durante uma época de “alguma perturbação em Coruche”, segundo Pedro
Orvalho. “Vivíamos num clima de insegurança, perante a falta de meios das
forças da autoridade. Mas penso que
hoje as coisas estão controladas e a

GNR começou finalmente a actuar com
eficácia”. Mesmo assim o responsável
lembra que é “extremamente importante o Grupo de Intervenção rápida estar
presente em Coruche às sextas e sábados à noite, já que são alturas de maior
risco”.
Mais habitual do que o clima de
insegurança são as bebedeiras, muitas,
felizmente, sem grandes consequências. Pedro Orvalho deixa, com boa disposição, o segredo para gerir situações
como estas: “Depende da pessoa. Mas
fundamentalmente, como diz o Paulo
Bento, com tranquilidade, e muita,
muita paciência!”.
____

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

MUDANÇA DE
GERAÇÕES
Continuando a percorrer os bares de
Coruche, em frente ao campo de futebol Horta da Nora, está o Bebedouro.
Para o proprietário, Nélson Filipe,
ainda faz falta à vila uma aposta em
grande: “Ao sábado, as pessoas ficam um
pouco nos bares e quando chega a meianoite procuram outro local. Faz falta uma
coisa em grande, mesmo porque Coruche
é grande e está isolado”.
Aberto há onze anos, o bar já recebeu diferentes gerações. Com a remo-

Patrícia Cruz

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

Portugal visto pelos
“Portugueses” do Oriente
– Capital histórico português ancorado há 500 anos na Ásia
O correcto aproveitamento
da meia milenar presença do
luso capital histórico-cultural
no mundo e sobretudo, hoje, na
Ásia marítima e economicamente emergente, pode constituir a chave para a saída de
Portugal desta crise de identidade, cultural, económica e de
valores. Comunidades vivas de
portugueses e luso-descendentes, são o actual elo de ligação
e mais valia geopolítica e estratégica que Portugal tem. Estes
“portugueses” aguardam ainda, ao fim de cinco séculos, a
chamada para estarem ao serviço de Portugal
___
Há 500 anos, Portugal e os
Portugueses tiveram um desígnio – os Descobrimentos. Foi
uma vontade colectiva de ir
mais além, de construir uma
epopeia Lusíada, atingir a glória. Hoje, o ambiente políticoeconómico de Portugal, sentido
pelos portugueses e medido por
diversos indicadores são respectivamente soturnos e de crise.
Este artigo por se tratar de
um tema algo vasto, extenso e
complexo, pormenores não serão desenvolvidos, apenas registada a impressão que as bolsas
vivas de portugueses e de lusodescendentes pela Ásia marítima espalhadas, têm de Portugal
e dos Portugueses europeus
continentais.
Estas lusas comunidades dispersas pelo vasto Oriente, não
são mais do que os descendentes dos portugueses de
“1500’s”, não sendo de espantar
que o seu amor pela Pátria Portuguesa seja, por vezes maior,
mais exaltada e romântica do
que muitos daqueles que hoje
vivem no chamado “Portugal
Continental”, por sentirem profundo orgulho nas suas raízes.
Embora não sendo um especialista em geopolítica ou geoestratégia, creio que estas comunidades, apesar de não representarem nem impostos, nem
votos, nem remessas significativas, poderão ser sem dúvida um
elo estratégico para uma reaproximação de Portugal aos cada
vez mais prósperos países asiáti-

Os Territórios Ultramarinos Portugueses no sub-continente indiano e arquipélago Malaio (1498-1580)

cos, devido às lealdades locais
estabelecidas, vindo daí a vantagem comparativa portuguesa
nas relações internacionais, face
às chamadas actuais potências

hoje conhecidos e reconhecidos
pelas Ásias e seus eruditos povos milenares orientais. Sobre
este tema, é importante a compreensão do modus vivendi da

amizade, comércio e alianças que
foram tidas e feitas, constituíram
a receita prática e eficiente da
manutenção da soberania portuguesa em quase 500 anos.

Procissão de S. Francisco Xavier (padroeiro do Império Português do Oriente), no Sri Lanka, antigo Ceilão

dominantes presentes em fóruns
e centros de decisão política
internacionais. Os Heróis do Mar,
o Nobre Povo e a Nação valente
que constituíram o Portugal da
fundação, da consolidação ou
das memórias inscritas no Hino
Nacional, é exactamente assim
como os Portugueses são ainda

cultura portuguesa do Oriente,
para além da importante consciência a ter, que à chegada dos
Portugueses à Ásia marítima, os
súbditos da Coroa Portuguesa
encontraram civilizações das
mais avançadas e requintadas
do mundo, em que a arte e o engenho, bem como o bom senso,

Após a era dos grandes Impérios, em que Portugal foi o
último a demitir-se, não obstante, territorialmente amputado,
permaneceu intacta a alma portuguesa que pelo mundo nunca
mais se viu o Sol a pôr-se, continuando o espírito flamejantemente vivo pelos recantos do

Vitório Rosário Cardoso *

(Parte I)
Oriente. É o Portugal que extravasa as limitadas fronteiras
rectangulares e europeias.
A boa memória dos sentimentos e afectos entre os povos
dificilmente se apagam com o
tempo e o expoente máximo
desse valor incarnado em Portugal foi exactamente o do poeta
e vate imortal Luíz Vaz de Camões, que a partir deste sentimento abraçou o mundo com a
Língua e Cultura Portuguesas
para nada apertar.
Do Oriente, para poderemos
entender a proximidade e afecto
que os orientais têm por Portugal, temos de conhecer e distinguir quatro realidades, que se
confundem com dois grupos
tipo, tais como, os que vêem
Portugal como família e outros
como amigo.
O primeiro grupo, prende-se
com a existência de comunidades portuguesas – comunidades definidas por aqueles que
têm plenos direitos de cidadania
e nacionalidade portuguesas – e
das comunidades luso-descendentes, que por algum motivo
perderam o direito à nacionalidade mas que culturalmente,
linguisticamente e religiosamente preservam a todo o custo
a identidade nacional – aquela
existente nas regiões da antiga
metrópole ou Portugal continental –, ou seja pensam, falam e
rezam em Português. O segundo
grupo é constituído pelas comunidades nativas aculturadas por
portugueses, em que é habitual
seguirem o modus vivendi português, cultos e tradições e que
se sentem muito próximos de
Portugal mas que não têm laços
de sangue. Outra vertente deste
grupo, são os povos locais, que
têm a identidade própria da nação a que pertencem e por
motivos de meia milenar relação com Portugueses, os laços
de amizade cimentaram.
FOCOS E BOLSAS
LUSO-ORIENTAIS
Após esta introdução, cito
apenas alguns dos casos mais
comuns, sob pena de omitir
muitos outros casos igualmente
> continua na página 15
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Mensagem de Ano Novo
para “O Jornal de Coruche”

O ano de 2006 correu bem
para o distrito de Santarém nos
mais variados níveis.
O reforço dos mecanismos
legais, financeiros e materiais

permitiu uma actuação muito
eficaz em termos de vigilância e
combate aos incêndios florestais
e uma melhoria qualitativa e
quantitativa dos resultados obtidos. As estruturas rodoviárias na
região foram aumentadas e melhoradas, possibilitando a todos
os cidadãos uma maior proximidade entre eles e o país e uma
maior qualidade de vida. O tecido empresarial regista um crescimento em progressão que permite atribuir à região o reconhecimento que lhe é merecido.
Em suma, o Ribatejo encontrase actualmente num processo de
mutação direccionado para o
desenvolvimento que se exige
em pleno século XXI. Em ter-

mos regionais, a principal dificuldade foi, talvez, as cheias.
Mas as suas consequências foram
minimizadas com a eficácia do
sistema preparado e implantado.
Acredito que o ano de 2007
nos irá premiar com a evolução
positiva destas e de outras premissas. Existe, no entanto, um
aspecto que se encontra ainda a
dar os seus primeiros passos e
que tem de ser profundamente
alterado. A questão da solidariedade. Nós queremos desenvolver um país que seja competitivo, moderno e ambicioso, mas
importa termos a consciência de
que essa velocidade a imprimir
ao país e à região vai deixando
uns quantos para trás. Esses

quantos são os excluídos, aqueles que, por várias razões, não
possuem a mesma igualdade de
acessos. Falo dos idosos, que
precisam do nosso carinho e do
nosso acolhimento. Falo das crianças, que devem ser vistas como uma esperança por um mundo melhor. Falo dos cidadãos
portadores de deficiência, que
devem ser tratados como qualquer outro cidadão. Porque todos somos iguais pela simples
razão de sermos diferentes. É
meu objectivo para 2007 termos
um reforço deste índice, de uma
sociedade consciente de que
vive no colectivo, que tem o
dever de redistribuir alguma da
riqueza que é criada por aqueles

que têm a felicidade de poder
estar na linha da frente da competitividade e no acesso aos
bens materiais.
Um ano novo é o momento
ideal para repensarmos nos
erros cometidos, na forma como
nos interrelacionamos com os
outros e tomarmos decisões
para melhorar o que está menos
bem. E, por isso, desejo a todos
um excelente 2007, na esperança
de que cada um consiga ultrapassar os obstáculos e concretizar os
seus sonhos pessoais e profissionais e encarar o futuro com
optimismo e um sorriso na cara.
Paulo Fonseca
Governador Civil
do Distrito de Santarém

PS Coruche responde
aos ataques da
oposição
O Partido Socialista de Coruche,
respondeu em comunicado aos ataques
da oposição, referindo que “assumiu
por inteiro os resultados das últimas
Autárquicas (Outubro de 2005), apoiando o Executivo Camarário nas suas
acções.
O referido Executivo liderado pelo
Presidente Dionísio Mendes tem-se
evidenciado pelo trabalho, pelo investimento, e também pela exemplar e elevada relação democrática com os outros partidos, fazendo questão em
ouvi-los, procurando sempre equacionar e dar a maior atenção às propostas da oposição, quando viáveis”.
Os socialistas em resposta ao voto
de abstenção da oposição na votação
do Plano e Orçamento para 2007,
chamaram a atenção para a percentagem de propostas da oposição que foram contempladas: 54.% das propostas
apresentadas pelo PSD e 58 % das propostas do PCP/CDU. O PS diz que “estes números dispensam quaisquer comentários!!!”.
Quanto à sua postura na Assembleia
Municipal, o PS adiantou que “não
vota TÍTULOS de MOÇÕES avulso,
desprovidas de conteúdo, ou com conteúdo tendencioso provenientes das
oposições. Algumas destas moções e
outros comunicados caracterizam-se
geralmente pela carga de demagogia e

ausência de propostas, cujo objectivo
se resume a autopromoção política
visando atacar o trabalho do Governo
ou da Câmara. Votamos sim MOÇÕES
cujo CONTEÚDO inclua propostas
concretas, válidas e objectivas”.
Esclareceu ainda que, no seguimento de comunicado de sigla PSD de
19/12/2006, “nem o Presidente da Câmara de Coruche representa o PS nem
o PS representa o Presidente. São entidades diferentes que trabalham para o
mesmo fim – desenvolver o Concelho
de Coruche!.
O PS estranha ainda que a CDU e o
PSD se juntem “numa tal coligação
“ad hoc” que começou a adivinhar-se
por ocasião da eleição da actual Presidência da Assembleia Municipal,
conseguida pelos Comunistas e só possível com ajuda de votos alaranjados”,
que pensa ser “contra natura”, quando
foi o PS o partido mais votado para
este Órgão nas eleições autárquicas de
16 de Outubro de 2005.
O PS diz que “vota favoravelmente
propostas vindas da Câmara com objectivos específicos de desenvolvimento,
tais como Parque Negócios/Parque
Industrial, ampliação da Zona Industrial, Quartel de Bombeiros e outras”, e
refere ainda as obras do mandato anterior que considera de históricas e estruturantes, em particular no Couço onde
se fez um grande investimento.
Termina dizendo que “a população
avaliará em próximos actos eleitorais”.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

EDITAL
Licença de Operação de Loteamento
Processo de Loteamento nº 6/2005
Discussão Pública
Dr. Dionísio Simão Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
Coruche, torna público, em conformidade com o nº 1 artigo 22º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida
pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro,
alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro, que está
aberto o período de discussão pública, relativo ao pedido de
licenciamento da operação de loteamento, sito na Rua da Guarita –
Foros do Paúl, freguesia e concelho de Coruche, requerido por Nuno
Miguel Aires Lopes Castilho, NIF 203.682.912, residente em Rua
Cidade de Cabinda, nº 20, 1º dir., 1800-080 Lisboa.
O período de discussão pública terá a duração de 15 (quinze) dias,
a contar da data de publicação do presente Edital.
O pedido de licenciamento da operação de loteamento e o respectivo processo, encontram-se disponíveis para consulta, na Secção de
Licenciamento de Obras Particulares desta Câmara Municipal, das
9.00 às 16.00 Horas, podendo os interessados apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, dentro do prazo
de discussão pública.
O Presidente da Câmara
(Dionísio Simão Mendes, Dr.)
Coruche, 28 de Dezembro de 2006.
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Águas do Ribatejo em crise
– Santarém abandona projecto
Através de comunicado, a
Câmara de Santarém declarou o
abandono do projecto “Águas
do Ribatejo” justificado pela
falta de condições financeiras da
autarquia, herdada pelos executivos socialistas anteriores.
A empresa “Águas do Ribatejo” da qual faziam parte vários municípios, foi criada para
gerir o saneamento e o fornecimento de água na Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo
(CULT). As várias câmaras da
região iriam até final do ano
ceder à CULT o seu activo em
equipamentos de águas e saneamento, que iriam depois integrar, sob a forma de capital
social, a nova empresa.

O presidente do município
de Santarém, Francisco Moita
Flores, anunciou na última reunião de câmara o abandono do
referido projecto, visto que “Santarém tinha sérias dúvidas de
que este negócio fosse de facto
vantajoso para o concelho, razão pela qual negociou contrapartidas directas para o município no valor de cerca de dez
milhões de euros, sem prejuízo
para as restantes autarquias”.
José Sousa Gomes, o presidente da Câmara socialista de
Almeirim e da CULT criticou
fortemente o executivo de Santarém. Refere “que só quando
a CULT receber oficialmente a
tomada de posição de Santa-

rém poderá haver uma reacção
colectiva. Sousa Gomes refere
que o facto de o fundo de coesão das águas não ter sido
aprovado por Bruxelas não põe
em causa o estudo de viabilidade da Águas do Ribatejo, pelo que critica a decisão do executivo de Moita Flores. Para o
edil “ao Santarém sair do projecto, torna inviável a constituição da empresa tal como havia
sido prevista, e que serviram de
base para o estudo económico
e o programa do concurso público para a escolha do parceiro privado. No caso de o projecto ser abandonado, o parceiro privado pode vir a pedir
uma indemnização à CULT e a

autarquia de Santarém deverá
ser responsabilizada”.
Municípios como o de Coruche, onde existem trabalhos
estimados em nove milhões de
euros, terão de pagar 35 por
cento das obras previstas na
rede de saneamento básico,
custos que seriam suportados
pela empresa. Esta situação poderá levar a graves dificuldades em alguns concelhos.
Ainda assim, o executivo
de Santarém critica a gestão da
CULT nesta matéria, o que fez
com que o projecto não conseguisse as verbas Fundo de
Coesão das Águas no actual
quadro comunitário, no valor
de 18 milhões de euros. Rela-

tivamente à gestão do saneamento de Santarém, a autarquia pretende criar uma empresa própria, com entrada de capital privado, que terá uma capacidade de investimento a 40
anos de 60 milhões de euros.
Sousa Gomes refere que se
houver alguma coesão entre os
vários municípios, a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo
pode candidatar-se aos fundos
da união europeia no Quadro
de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-20013.

CRÓNICAS DO ORIENTE

Portugal visto pelos “Portugueses” do Oriente

> continuação da página 13

– Capital histórico português ancorado há 500 anos na Ásia
interessantes, excluindo propositadamente regiões do Oriente
Próximo (i.e. Bahrein, Mascate,
Ormuz e Bandas Abbas), a Ásia
Ocidental, e por motivos óbvios
a Costa Oriental Africana. Portugal e o Povo Português são
vistos com respeito, altivez,
amizade e sobretudo com honra,
devido à multi-secular tenacidade, audácia, coragem, a par da
solidariedade, misericórdia, amor
e justiça demonstrados por estas
paragens, resultando em poesia

como os Lusíadas, Luso-Descendência, a convicta Fé Cristã,
entre monumentos protegidos e
convertidos em locais de atracção turística e fontes de rendimento.
PORTUGALIDADE EM
GOA, DAMÃO, DIU,
DADRÁ, NAGAR HAVELI
E SRI LANKA
Recordemos por uns instantes onde terminou a Viagem de
Vasco da Gama. Fundado após

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

repetidas presenças portuguesas, o Antigo Estado Português
da Índia, afirmado por Goa, como capital do Império Português
do Oriente e constituído por Damão, Diu, Dadra e Nagar Haveli,
foi considerado como grande
bastião da imperiosa presença
lusa na Ásia, especificamente,
no sub continente indiano.
As suas gentes, portuguesas
do Oriente, muitas ainda se sentem traídas pelo abandono de
Portugal – tanto devido à retirada, como ao esquecimento a que
estas comunidades foram votadas – e não menos, muitas em
condições sociais humildes e
outras que não tanto, continuam
localmente e intra-familiarmente, sem tergiversações, a defender a Cultura, Língua e o culto
do amor à Pátria Portuguesas.
Tornando-se num facto muito
comum por essas paragens. Já
em relação às gerações mais
novas, que estão naturalmente
um pouco que aculturadas pelas
realidades locais, estes continuam bem ligados a Portugal mas
já com uma visão que conjugam
o Portugal do passado com o do
presente, sempre pragmáticos e
sonhando o futuro.
No Sri Lanka (antigo Ceilão
ou Ilha dos Amores de Camões),
na Birmânia ou actual Myanmar, na Malásia, em Malaca,
Penang e Langkawi ou na Indonésia, em Banda Aceh, Molucas, Flores ou Sólor, podem existir comunidades portuguesas
diminutas, mas que na grande

maioria são as comunidades
luso-descendentes as mais presentes. Um dos factores alicerçantes da identidade lusa é sem
dúvida o catolicismo que muito

tem preservado as ancestrais tradições e identidade portuguesas.
____
* correspondente em Portugal
do Jornal Tribuna de Macau

a fala
a forma,
a língua,
o pensamento que se cumpre,
comunica.
a língua na boca,
o pensamento que soa,
a linguagem.
o som da língua.
o gosto do som da língua na boca, sabor a mar e infinito.
a língua é velha e sábia, com o uso não se gasta,
renova-se, vai crescendo,
continua…
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Os Verdes preocupados
com emissões poluentes

No passado dia 18 de Dezembro, o deputado dos Verdes,
Francisco Lopes, questionou o
Governo sobre as medidas implementadas para reduzir as
emissões poluentes.
O Fundo de Carbono (FC)
constitui um instrumento financeiro que foi criado para ajudar
a responder às obrigações que
Portugal assumiu, no âmbito do
acordo de partilha de responsabilidades dentro da União Europeia, relativamente ao Protocolo
de Quioto.
Como se sabe, os objectivos
do Protocolo de Quioto dizem
respeito à necessidade de reduzir as emissões de gases com
efeito estufa o que deve ser
atingido pelos diferentes estados que assinaram aquele compromisso através da adopção de
um conjunto de medidas que
vão desde a alteração de comportamentos a nível individual

no sentido de melhorar os nossos níveis de poupança e eficiência energética, até à mudança
do actual paradigma no sector
de transportes (dominado pelo
recurso ao transporte rodoviário
individual), apostando nos
transportes colectivos e na ferrovia, e no sector industrial,
modernizando o nosso tecido
produtivo.
Estamos a um ano de entrar
no quadriénio (2008-2012) durante o qual teremos que atingir
as metas de redução de emissões a que nos comprometemos.
Para que Portugal de facto
reduza as suas emissões é fundamental que se sejam adoptadas medidas internas, caso contrário ficaremos eternamente
reféns do Mercado de Carbono
e anualmente obrigados a comprar licenças de emissões.
O Governo afirmou publicamente em diversas ocasiões que

o FC não serviria apenas para a
compra de emissões (a distribuir
por empresas), nem apenas para
os mecanismos de desenvolvimento limpo (investimento em
países terceiros) afirmando que
“nada obsta a que as verbas do
Fundo de Carbono não possam
e devam ser também aplicadas
em medidas internas que
reduzam emissões, seja em que
sector for (por exemplo transportes, agricultura, etc.), pelo
que essas verbas poderão ser
uma mais-valia directa também
a nível nacional” (Comunicado
do MAOTDR de 1-9-2006 sobre o PNAC 2006).
O Secretário de Estado do
Ambiente, Humberto Rosa, reconhece inclusivamente que “a
forma mais barata de cumprir
Quioto passa por medidas internas” (em entrevista ao Diário
Económico de 06-02-06).
O Governo atribuiu ao FC,
em 2006, 6 milhões de euros,
estando previsto em Orçamento
de Estado para 2007 mais 78
milhões.
Os Verdes

de 2006

CDS propõe pacto de
regime no Turismo

O CDS-PP propôs um pacto
de regime sobre a área do
Turismo Nacional, durante o

congresso da APAVT, nos Açores, que se realizou no passado
mês de Dezembro
As propostas de trabalho do
CDS, foram dirigidas ao PSD –
Partido Social Democrata, ao
PS – Partido Socialista e ao PCP
– Partido Comunista Português,
para que se alcance um verdadeiro pacto de regime sobre o
turismo Português, de forma a
dotar o País de um sector forte,
estruturado e rentável, adiantou
o gabinete de Ribeiro e Castro,
presidente do partido.

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

Todo o dia… todos os dias consigo
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Verdes propõem a ratificação do tratado da Antártida
O “Tratado da Antártida”
está em vigor desde 1961 e nasceu da vontade de consagrar o
continente Antárctico exclusivamente a fins pacíficos, à investigação científica livre, à defesa
do meio ambiente e da natureza
e à promoção da cooperação
internacional. Neste momento
são já 45 países que o subscrevem, 16 dos quais são nossos
parceiros na União Europeia.
A Antártida, por alguns apelidada de “a última fronteira”, é
um continente extremamente
rico em recursos naturais, designadamente marinhos, mas também minerais, portador de um
delicado ecossistema que suporta um inestimável património de
biodiversidade e desempenha
um importantíssimo papel na
regulação do clima do planeta,
servindo como sistema de refrigeração da Terra através das trocas de calor processadas ao nível

dos oceanos e da atmosfera.
Inicialmente subscrito por
doze países (Reino-Unido, África do Sul, Bélgica, Japão,
Estados Unidos da América,
Noruega, França, Nova Zelândia, Rússia, Argentina, Austrália
e Chile), o “Tratado da Antártida”, em vigor desde 1961, nasceu da vontade de consagrar o
continente Antárctico, ou a Antártida, no pólo sul, exclusivamente a fins pacíficos, à investigação científica livre, à defesa
do meio ambiente e da natureza
e à promoção da cooperação
internacional.
Reconhecendo o interesse
superior de toda a humanidade
em preservar toda a região a sul
do paralelo 60, quer de conflitos
internacionais quer do saque e
da sobrexploração dos seus
recursos e da sua destruição, o
texto do referido Tratado proibiu expressamente todas as

actividades de natureza militar,
bem como a realização de testes
de armamento, explosões nucleares ou o depósito de resíduos radioactivos, assumindo os
seus signatários o desejo de
travar igualmente a corrida à
exploração de recursos minérios

que levaria, não só à degradação
da maior reserva (quase 90%)
de água doce do planeta, constituída pelo gelo polar, como representaria a morte de um valiosíssimo e sensível ecossistema e
de toda a vida selvagem ali existente.

Neste momento são já 45
países que o subscrevem, 16 dos
quais são nossos parceiros na
União Europeia, participando
deste desígnio mundial que é
manter a Antártida um continente verdadeiramente internacional, sem donos nem senhores, um espaço de liberdade,
consagrado à pesquisa e à partilha de conhecimento, para o que
reúnem regularmente nas Reuniões Consultivas dos Membros
do Tratado da Antártida, onde
são adoptadas recomendações e
aditados anexos ao texto original, mantendo o Tratado, bem
como os princípios nele estabelecidos, vivo e em funcionamento.
No passado mês de Dezembro “Os Verdes” entregaram um
Projecto de Resolução na Assembleia da República para que
Portugal assine o tratado.
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SEGURANÇA E DEFESA

A Ameaça Nuclear
A ameaça nuclear ficou
clara para o mundo quando na
sequência do ataque surpresa
do Japão, em Pearl Harbor, os
EUA entraram na Segunda
Guerra Mundial e para obrigarem o Japão a render-se lançaram duas bombas atómicas. As
consequências catastróficas
dessa, então, nova arma, não
mais foram esquecidas.
Os efeitos do nuclear foram
avivados posteriormente com o
desastre de Chernobil, evidenciando-se o facto de que, para
além dos efeitos imediatos,
existem outros a longo prazo
verdadeiramente lamentáveis.
Vários Estados, como medida importante de dissuasão e
equilíbrio de poder, procuraram e conseguiram obter a arma atómica.
As grandes preocupações
da Comunidade Internacional
conduziram a que fossem sendo tomadas várias medidas de
controlo, como sejam, por
exemplo, o Tratado de NãoProliferação Nuclear, o Tratado de Proibição de Testes
Nucleares, ou as várias organizações postas a funcionar pela
Nato. As peripécias das inspecções ao Iraque pela Agência
Internacional de Energia Atómica (AIEA) correram mundo.
Existindo a arma nuclear o
perigo é real. Mas vários acontecimentos no campo da Segurança Internacional, infelizmente, têm vindo a agravar es-

Mahmud Almadinejad e Kim Jong-Il

ta ameaça. É que a arma nuclear pode ter um emprego
militar mas poderá ser empregue por um grupo terrorista, questão agravada pelos
chamados “rogue states”, estados falhados ou estados fracos,
que podem desempenhar um
papel perturbador pelo que já
foram considerados como o
maior problema da política
internacional.
Em 2005, para o Secretário
Geral das Nações Unidas, o
armamento nuclear “é o principal perigo que o mundo enfrenta”.
A certa altura o grande problema era constituído pela
ambição do Irão, de há muito
tempo, em tornar-se numa verdadeira potência regional e
pretender possuir a arma nuclear. A declaração do chefe do
governo, Mahmud Almadine-

jad, dizendo que Israel devia
ser varrido do mapa, veio aumentar a preocupação do Ocidente e não só.
O que pensará a Arábia
Saudita e o Egipto, sunitas,
que consideram os Xiitas como
apóstatas? O Egipto caminha
para uma energia nuclear pacífica, e depois?
O Irão com arma nuclear
altera a situação estratégica
regional e mundial. A revolução de 1979 ainda não parou.
Quando a Comunidade Internacional tentava conseguir
soluções para esta crise é surpreendida por um teste nuclear
anunciado pela Coreia do Norte em 9 de Outubro de 2006.
Ora, um regime totalitário
que ignora os direitos humanos, que tem milhões de mortos por fome, que tem uma
estimativa de 200 mil prisio-

neiros políticos, que tem um
“querido líder” peculiar à frente, para não empregar outro
adjectivo mais duro, uma vez
na posse de arma nuclear é, por
certo, altamente desestabilizador para toda a área envolvente
e para todo o mundo.
Mais directamente envolvidos, temos o Japão, cuja tensão existente com a Coreia do
Norte o levou a impôr imediatamente sanções unilaterais e a
uma séria discussão interna
sobre a necessidade de revisão
da sua política de defesa, abrandada apenas pelas garantias de
manutenção dos compromissos
assumidos pelos EUA.
A China e a Rússia, aliados
tradicionais da Coreia do Norte, defendem um multilateralismo mas não podem deixar
de se preocupar com a situação, a China tem mesmo um
tratado de defesa com a Coreia
do Norte; China e Rússia colocam-se, por isso, como travão
à aplicação de sanções fortes,
contrariamente à posição dos
EUA.
Os mísseis disponíveis
pela Coreia do Norte atingem
território dos EUA. A resolução da ONU, 1718, que impõe
sanções à Coreia do Norte,
resultou, naturalmente, de um
compromisso. Questão mais
difícil será, por certo, a da sua
aplicação, principalmente a
questão da intercepção de navios que deverá ser feita pelos

Ten. General Rodolfo Begonha *

EUA e Austrália.
Delicadíssima é a posição
da Coreia do Sul, para quem a
guerra é inaceitável, tendo
decidido não suspender os
grandes investimentos em curso na Coreia do Norte.
As negociações do chamado grupo dos seis, Japão, China, Rússia, EUA, Coreia do
Sul e Alemanha, encontram-se
num impasse.
A Coreia do Norte tem
como objectivo forçar os EUA
a negociações directas mas tem
vindo a condicionar novas negociações ao levantamento das
sanções.
As dificuldades do controlo das Armas de Destruição
Maciça e do tráfico ilícito, nas
mãos da Máfia, levam muitos a
considerar esse controlo impossível e daí a necessidade
imperiosa do controlo dos
potenciais utilizadores.
As ligações cada vez mais
fortes do terrorismo ao crime
organizado e os avanços constantes das tecnologias, caso,
por exemplo, da nanotecnologia que virá colocar sérios problemas na área da segurança,
não nos deixam entrar muito
tranquilos para este Novo Ano
mas não nos devem tirar a
esperança de que a aplicação
de medidas nas diversas áreas
evitem o recurso à força e às
suas terríveis consequências.
_____
* Ten. General do Exército

Governo quer fechar Escolas em Vale Cavalos
e Azerveira – Câmara está contra o fecho da Azerveira

Na proposta agora apresentada é intenção da DREL –
Direcção Regional de Educação de Lisboa proceder à suspensão do funcionamento das
Escolas Básicas de Vale Cavalos e da Azerveira apresentando como escolas de acolhimento as EB1 da Fajarda e da
Lamarosa respectivamente.

A Câmara Municipal de
Coruche reunida em 20 de Dezembro de 2006, decidiu concordar com o encerramento da
EB1 de Vale Cavalos, visto a
escola de acolhimento proposta situa-se a apenas 2,5 km da
EB1 de Vale Cavalos e a rede
de transportes na freguesia da
Fajarda, que é assegurada pela
Câmara, tem capacidade para
dar resposta à alteração pretendida.
Quanto ao encerramento da
EB1 da Azerveira, a Câmara de
Coruche manifesta-se claramente contra.
O executivo refere que

“não basta limitarmo-nos a
olhar para um único critério –
número de alunos – há que
olhar as particularidades de
cada situação, de cada escola,
de cada lugar”, referiu o vereador Nelson Galvão.
A escola tem mais de 10
alunos, e possui boas condições, refeitório e tem merecido
das autarquias (município e
freguesia) especial atenção de
conservação e melhoramento.
A proposta de reordenamento apresentada pela DREL
traz desvantagens de vária ordem, nomeadamente: – A escola de acolhimento proposta fica

a cerca de 10 kms da EB1 da
Azerveira não existindo rede
de transportes na freguesia de
São José da Lamarosa que
possa dar resposta a mais esta
exigência de transporte.
De acordo com o vereador
Nelson Galvão “A escola de
acolhimento proposta é frequentada no presente ano lectivo por aproximadamente 40
alunos. O acolhimento das crianças oriundas da Azerveira
traduzir-se-ia numa sobrelotação não recomendável das
duas salas de aula da escola
de acolhimento. Retirar crianças de uma escola e de uma

sala com condições de comodidade e conforto para as colocar num local sem condições
não será com certeza a melhor
solução para as crianças da
Azerveira”, referiu o autarca.
____
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O Juiz cessante da INSC, Gonçalo Dias
– Faz o balanço do seu mandato
Quis o Sr. Director do Jornal
de Coruche, e meu amigo Dr.
Abel Matos Santos que fizesse
um balanço do mandato da
mesa administrativa da INSC
que agora cessa funções.
Confesso que senti alguma
hesitação em o fazer uma vez
que não é fácil nem muito do
meu feitio falar sobre o desempenho de uma equipa da qual fiz
parte.
Porém fiquei com o dilema
de ser um pouco injusto com os
inúmeros Coruchenses que ao
longo destes três anos nos ajudaram e apoiaram.
Gostaria de manifestar o
meu profundo agradecimento ao
nosso “Juiz” Luís Patrício Dias,
pela confiança depositada ao
convidar-me a fazer parte da sua
“equipa” dando-me desse modo
a oportunidade de servir esta
Nobre Causa.
Para Ti um Grande e Saudoso Abraço, Luís!.
Infelizmente fomos confrontados com um momento
particularmente triste, com o
seu falecimento, o que representou um acréscimo de responsabilidade para todos nós, membros da Mesa.
Nesse sentido preocupámo-nos em promover uma “onda”
de dinamização da INSC, no
sentido de a aproximar mais da
nossa comunidade e vice-versa.
A INSC é a segunda instituição mais antiga do concelho,

com elevadas responsabilidades
religiosas, sociais, culturais e
patrimoniais, e a sua intervenção passa muito para lá da organização das festas.
Para isso foi necessário criar
uma certa empatia, e que passou
por melhorar as condições de
acesso ao miradouro, tornar a
loja mais atractiva (importante
suporte financeiro da institui-

ção), melhorar as condições das
novenas realizadas no exterior
(com a sua realização no miradouro), publicámos alguns documentos que retractam a história
da nossa comunidade (brochura
“O Historial do Santuário de
Nossa Senhora do Castelo da
Vila de Coruche”; os filmes “A
Irmandade” – dedicado a todos
os Devotos de Nossa Senhora; e

Irmandade de Nossa Senhora do Castelo de Coruche
Dos Direitos e Obrigações dos Irmãos
Artigo 10º
Cada Irmão tem o direito de lucrar as indulgências concedidas à Irmandade e a uma missa de
sufrágio de sua alma, dentro do mês após o seu falecimento.
§ único - Os Irmãos de ambos os sexos maiores ou emancipados, têm o direito de voto e podem
ser votados para os cargos da Irmandade.
Artigo 11º
Cada Irmão é obrigado a assistir, se razões graves o não impedirem disso, às festividades em
Honra de Nossa Senhora do Castelo e incorporar-se com a Irmandade na Procissão de 15 de
Agosto e a ocupar o lugar que o Juiz determinar.
Artigo 12º
Nenhum Irmão elegível poderá escusar-se de servir o cargo para que foi eleito, excepto se comprovar a impossibilidade ou tiver desempenhado qualquer cargo no mandato imediatamente
anterior, fora destes casos dará a quantia de 1.000$00 para a Irmandade, se não quiser ficar
sujeito à demissão.
§ único - Nenhum Irmão pode ser coagido a fazer parte da Mesa em dois mandatos
consecutivos.
Artigo 13º
Também poderá ser demitido o que não pagar a quota anual dois anos consecutivos excepto no
caso de impossibilidade.
Artigo 14º
A Mesa Administrativa da Irmandade tem poder disciplinar sobre os Irmãos, nos termos do
respectivo Regulamento aprovado pela Assembleia Geral.

“A Procissão” dedicado a Nossa
Senhora), criámos a base de dados, realizámos uma página na
Internet , para que todos os que
estão longe possam manter contacto diário com tudo o que aqui
se passa, etc, etc, etc.
Para além disto foi necessário realizar algumas obras de
conservação, restruturação e
restauro do nosso património
(ex-libris do nosso Distrito).
Todo este trabalho só foi
possível graças ao apoio e colaboração de inúmeras instituições públicas, privadas e inúmeros devotos, e que não me
arrisco a mencionar o seus nomes (e foram muitos!) pois correria o risco de, por momentos
me esquecer de algum, cometendo desse modo uma grande
injustiça.
A criação da comissão consultiva para o património foi um
passo inovador que permitiu a
catalização de inúmeros projectos dos quais TODOS temos
razões para estar orgulhosos.
Os recursos da INSC não são
muitos, face às necessidades e
como tal vimo-nos obrigados a
actualizar o valor da quota e a
solicitar donativo para os casamentos e baptizados que se realizam no Castelo. Reconheço
que para alguns é um esforço
adicional nos tempos de crise
que atravessamos mas só com a
ajuda de todos é possível continuar a melhorar o Castelo.
Como muitos devem estar
recordados, ao longo destes três
anos, fomos “obrigados” a reduzir as verbas gastas com o Fogo
de Artifício e a Alvorada, que de
13.500 € gastos em 2004 passou
para 7.500 € em 2006.
Na minha opinião esta dinâmica de redução deve continuar
uma vez que a INSC não tem,
por razões financeiras e por razões morais, condições em continuar a suportar tal custo.
Que moral tem a ISNC em
solicitar o apoio a tantas individualidades para as suas obras
(sociais e patrimoniais) que estatutariamente estão bem definidas desde 1657, se depois se
permite gastar parte das suas
parcas receitas em 15 minutos
de Festa. Acho que não faz
qualquer sentido, a bem da sua
credibilização e do seu projecto
de valorização e conservação do
património.
Desde que me recordo sempre assisti, com muito entusiasmo, ao fogo de artifício e à alvo-

rada, e reconheço que a seguir à
procissão é o momento mais
alto das Festas e isso não deve
ser ignorado.
Por isso considero que problema do fogo não é só um
problema da INSC, mas sim um
problema de todos aqueles que
gostam das nossas Festas e que
se orgulham delas. Faço votos
para que se consiga resolver
definitivamente esta situação.
No próximo dia 10 de Março
comemoramos os 350 anos da
publicação dos primeiros estatutos da INSC e é importante que
todos os devotos se envolvam
neste acontecimento.
Como já é do conhecimento
público, está prevista para esse
dia a apresentação do trabalho
”Do Sitio do Castelo de Coruche à Ermida de Nossa Senhora
do Castelo”, estando simultaneamente a decorrer a recolha de
elementos (fotos, documentos,
peças, etc) para a publicação do
livro ilustrado, que contará ainda com versão actualizada do
trabalho “O Historial do Santuário de Nossa Senhora do Castelo
da Vila de Coruche”.
Uma vez que a Câmara Municipal de Coruche, aceitou o
nosso repto de dedicar a exposição, que se realiza durante as
Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, a Nossa Senhora, seria importante que este
trabalho fosse apresentado nessa data.
Não faltam ideias e projectos
para dignificar ainda mais a
INSC (construção de Museu;
alteração de queimador de velas;
substituição do pavimento do
pátio da Ermida (cimento e tijoleira) por calçada à Portuguesa;
pavimentação de saída da ermida e colocação de valas de escoamento de águas pluviais; aquisição de cópia do pendão (para
incorporar a procissão), uma
vez que o existente não possui
condições para integrar a procissão devido ao seu estado de degradação; arranjo paisagístico
da encosta e do parque de estacionamento; reforço das barreiras de sustentação do miradouro;
restauro de imagens da capela;
restauro do Altar, etc, etc.).
Vamos entrar num novo ciclo, com uma nova equipa é importante que todos se empenhem
a colaborar e apoiar, para que
“amanhã” a nossa vila esteja
mais rica.
Muito obrigado a todos.
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Diamantino Diogo é o novo Juiz da Irmandade
– Saiba quais são as suas prioridades
A Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, apresentou
no Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal, o filme da
Procissão do dia 15 de Agosto
em DVD e o seu site na Internet
(www.nscastelo.pt).
O filme, de António Mira,
retrata a Procissão e tem a duração de 56 minutos com diversos testemunhos de fiéis a Nossa Senhora. Este trabalho vem
na sequência do estudo e divulgação do património histórico
e religioso da Irmandade.
Nos próximos três anos, a
Irmandade terá como novo
Juiz o Dr. Diamantino Diogo,
que em declarações ao Jornal
de Coruche, adiantou, “a minha eleição como Juiz da Irmandade foi consensual, porque como tudo na vida tem um
timing. Enquanto estive em
Lisboa, não podia de maneira
alguma ocupar mais cargos,
tinha a creche e no Crédito
Agrícola tinha outras missões.
Agora face à minha disponibilidade os irmãos entenderam
que era altura oportuna para
ser o Juiz da Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo”.
Nesta eleição foi apresentada uma única lista e o novo juiz
salientou que, “chegou-se a
acordo e o projecto nos próximos três anos é para trabalhar
em prol da Irmandade, não é
uma lista honorífica, há muito
para fazer na Irmandade”.

Diamantino Diogo, dissipou as
dúvidas em relação às prioridades, “queremos cumprir rigorosamente os estatutos no que
concerne ao culto e devoção a
Nossa Senhora do Castelo, e se
possível aumentar esse culto e
devoção.
Depois temos de nos preocupar com a Ermida e as casas que a rodeiam, porque há
casas que neste momento estão
a degradar-se. A escadaria do
Castelo e os muros além da
caverna são problemas a rever
e a resolver. O muro da China
como é conhecido, está com
problemas de inclinação, e
temos de encontrar soluções
em colaboração com a Câmara. A encosta do Castelo é o
ex-libris da Vila, vamos estudar o caso com um geólogo e
outras figuras para verificarmos a sua estabilidade.
Penso que tem de haver,
uma preocupação da Câmara
e dos Coruchenses em relação
à encosta porque já vi o Castelo de Santarém a deslocar-se
e não quero que aconteça o
mesmo em Coruche. Para já,
precisamos de informações e
garantias em relação à encosta do Castelo e ao estado em
que se encontram as minas”.
Em Março de 2007 a Irmandade comemora os 350 anos da
publicação dos primeiros estatutos e a nova Mesa Administrativa está já a trabalhar em

Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo
de Coruche
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos da alínea 3 do Art.º 23 dos Estatutos, convoco uma
Assembleia Geral
Ordinária da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, para o dia 27
de Janeiro de 2007 às 20h 30m a realizar-se no salão Paroquial, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 - Apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas
referentes ao ano de 2006.
Ponto 2 - Admissão de novos irmãos.
Ponto 3 - Tomada de posse da mesa administrativa para o triénio
2007-2009.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos irmãos,
convoco ao abrigo do n.º 1 do Artigo 18, uma segunda Assembleia para as
21h30m.
Coruche, 16 de Dezembro de 2006
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
António Alberto Gonçalves Ferreira

prol desta efeméride. Uma das
ideias é em Agosto, mostrar
algumas peças de museu à
população. No que concerne às
festas religiosas, Diamantino
Diogo, não tem dúvidas, são da
exclusiva responsabilidade da
Irmandade de Nossa Senhora
do Castelo. Mas, em relação ao
fogo de artifício no dia 14 de
Agosto, “tenho sérias dúvidas
se deve ter algo a ver com a
Irmandade, teremos de discutir

com a Comissão de Festas ou
com quem de direito para estudar a situação. Ou seja, se o
fogo de artifício deve ser suportado pela Irmandade ou
por outra entidade, penso que
o fogo não deve ser responsabilidade da Irmandade.
De qualquer maneira, os
Coruchenses pensam que o
fogo de artifício é suportado
pela Comissão das Festas,
temos de discutir esta situação,

Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo
de Coruche

porque na realidade é suportado pela Irmandade. Devo adiantar, que em 2007 o fogo de
artifício se realiza e até com
maior qualidade, mas temos de
discutir quem o irá suportar”,
adiantou o novo Juiz da Irmandade. A nova Mesa Administrativa irá tomar posse no dia
27 de Janeiro de 2007.
____
João Louro

Novo DVD
Irmandade NSC

CORPOS SOCIAIS
ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2007-2009
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente - António Alberto Gonçalves Ferreira
Secretário - Gonçalo Alarcão Potier Dias
Secretário - Odete Caçador
MESA ADMINISTRATIVA
Juiz - Diamantino da Silva Diogo
Vice Juiz - Jorge de Brito e Abreu
Secretário Geral - Ana Maria Flausino
Secretário Adjunto - António de Oliveira Caldinhas
Tesoureiro - Nuno Bandeiras
Vogal - Arlindo Vital
Vogal - Rui Mendes
CONSELHO FISCAL
Presidente - José Leite Perry
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A UNIÃO EUROPEIA

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

Dr. Miguel Mattos Chaves *

– A posição portuguesa face às Comunidades Originais (CECA, CEE, CEEA)
A matéria central da política
económica do Dr. Salazar consistia na busca da estabilidade
financeira dada a situação, que
tinha herdado, de permanente
desequilíbrio e descontrolo das
contas do país, do período final
da Monarquia e do período da
1.ª República. O controlo da
despesa pública e o planeamento dos investimentos a efectuar
foram duas das suas bandeiras.
Isto levou à tomada de medidas como foi o caso da implementação de uma política de
condicionamento industrial,
que era uma tentativa de
defender o frágil tecido empresarial português, nascente
e embrionário, dos anos 1930.
Este instrumento previa que,
para ser efectuado um novo
investimento industrial, tinha
que se obter uma licença para, o
mesmo, ser levado a efeito. Para
a obtenção, da referida licença,
era necessário um parecer, não
vinculativo, do grémio dos produtores do segmento, (em que o
novo projecto se pretendia inserir), sobre a entrada de um
novo parceiro no negócio. Dada
a autorização, o industrial podia
levar a efeito os seus investimentos.
Por pensar ter interesse a
matéria reproduzo aqui o enunciado da teoria que sustentava
o conceito da Política de
Condicionamento Industrial:
– “reconhece-se a iniciativa
privada, orientada para a organização corporativa, o direito
de instalar novas unidades
industriais e de modificar ou
transferir as unidades existentes”. E mais adiante ”O Condicionamento Industrial visa
evitar “le gaspillage” de capitais, dado que num país em vias
de desenvolvimento, não se pode pretender abandonar exclusivamente ao mecanismo de
mercado o desenvolvimento
económico sendo certas as perdas inevitáveis de capital técni-

Bom Ano

co e financeiro que representaria um tal sistema.
Reconhecemos, no entanto, e
ainda por motivos puramente
económicos, que se o condicionamento industrial se impõe
como uma necessidade imperiosa, é igualmente necessário,
à luz da experiência adquirida,
de modificar o esquema de execução actual.
Mas o que importa desde já
esclarecer é que o condicionamento industrial não tem nenhuma ligação com a organização corporativa das actividades. De resto, o corporativismo português não afecta, em
doutrina e de facto, a organização das empresas ou a forma da
sua administração. Observações idênticas se aplicam no
caso do condicionamento em vigor relativo à instalação de empresas pertencentes a estrangeiros ou colocadas sob controlo estrangeiro”.
Tudo isto se inseriu no objectivo traçado de desenvolver, de
uma forma sistemática e organizada, a industrialização do país.
Este processo começou, verdadeiramente, no final da 2.ª
guerra e baseou-se sobretudo na
progressiva implementação de
um quadro de planeamento económico, com vários instrumentos do qual se destacam os denominados Planos de Fomento.
No que se refere às comunidades nascentes (CECA, CEE
e CEEA) e respondendo a uma
consulta de Van Zeeland, então Ministro dos Negócios
Estrangeiros da Bélgica, o
Presidente do Conselho respondeu em extensa carta na qual
tentou retratar o seu pensamento
acerca dos planos que então se
faziam.
E a dado passo escreveu
«...os Estados Unidos, pela simplicidade do seu espírito e ligeireza das suas opiniões, não
vêem para a Europa outra solução política que não seja a

unidade através da federação; a
França, adopta a ideia como
maneira mais fácil de evitar o
rearmamento alemão isolado e
amanhã potencialmente hostil;
as nações que se agrupam em
volta da França parecem convencidas embora por motivos
diversos, de que aquele é o melhor caminho de salvar a Europa e talvez o único de assegurar
o apoio americano, em potência
militar ou em dólares» e mais
adiante acrescentava «é sobre
tão frágeis fundamentos que se
anda a construir a federação da
Europa» para logo de seguida se
interrogar se essa federação
seria possível; acrescentando
que no domínio da lógica era
possível, mas que para lá chegar
só via duas maneiras: por acto
de força de um federador ou por
lenta evolução, o que poderia
levar séculos.
Ora o Dr. Salazar interrogava-se, dadas as circunstâncias
do momento, e visto o quadro
internacional vigente na altura
(fim da 2ª grande guerra), sobre
quem poderia ser o federador
europeu. E prosseguia na sua
análise dizendo que talvez,
pela sua força e capacidade
potencial, fosse a Alemanha o
novo federador. Neste caso
interrogava-se para que teria
valido a guerra.
“Quanto à hipótese de ser a
Inglaterra a assumir esse papel”, referia, que a Inglaterra no
território europeu se tinha sempre comportado como um Estado federal, sendo no mundo a
cabeça de uma associação de
Estados; e que “se enveredasse
por esse caminho poderia perder a chefia dessa mesma comunidade e os Estados integrantes,
seriam levados a buscar outro
ponto de apoio”.
Interrogava-se em seguida o
Chefe do Governo acerca dos
potenciais/possíveis benefícios
para Portugal «Independentemente da aliança antiga, e

Ana Oliveira
Cabeleireiros
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considerando apenas o jogo das
forças mundiais que emergem
importaria a Portugal uma
Inglaterra forte e independente» e mais adiante «se posso ser
interprete do sentimento do povo português, devo afirmar que
é tão entranhado o seu amor à
independência e aos territórios
ultramarinos, como parte relevante e essencial da sua história, que a ideia da federação,
com prejuízo de uma e de outros,
lhe repugna absolutamente».
Era, portanto clara a intenção do Governo português
de não participar em nenhuma organização que tivesse
por base a ideia de avançar
para uma Federação de Estados. De notar que na altura em
que esta carta foi dirigida a Van
Zeeland, estava em formação a
mais federalista das comunidades originárias: a CECA.
Um outro ponto que importa
reter é a referência explícita ao
facto de Portugal ter, à semelhança da Inglaterra, territórios
ultramarinos e não querer interferências de terceiros no problema.
Para o Prof. Mota de Campos a questão era de dupla interpretação: por um lado havia a
«vocação africana» do país e
um sentimento nacional profundamente consciente da necessidade de salvaguardar a plenitude da independência conquistada, e mantida ao longo se séculos, o que fazia com que o governo português encarasse com
séria prevenção as intenções
políticas expressas ou implícitas, mas não muito claras, da
empresa comunitária; por outro
lado havia a questão, não menos
importante, de a Inglaterra ser o
principal parceiro económico de
Portugal, da altura, quer como
fornecedor de bens e serviços,
quer como cliente dos bens produzidos no país.
Num quadro de incertezas
Portugal preferiu aguardar cal-

* Gestor de Empresas
e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

mamente o desenrolar das situações, aderindo ao que não contrariava a sua política e os seus
interesses da altura, e analisando
a todo o tempo as posições do
seu aliado preferencial.
De facto, havia algo de comum nas preocupações de
Portugal e Inglaterra:
(1) Eram parceiros comerciais importantes, sendo essa
importância mais marcante para
Portugal do que para o seu velho
aliado;
(2) Ambos tinham territórios
ultramarinos importantes e
(3) Ambos tinham alguma
desconfiança face à estratégia
da França.
Esta atitude foi também
adoptada, na altura, por vários
países europeus que tinham
relações estreitas com o Reino
Unido, e que vieram mais tarde,
tal como Portugal, a aderir ás
Comunidades, para além dos
países que por uma razão ou por
outra, como a Finlândia, não
aderiram a nenhum dos blocos
europeus da época.
Mesmo assim e face aos
desenvolvimentos posteriores
Portugal não deixou de acompanhar as tendências que se viriam a desenhar no xadrez europeu, como veremos a seguir.
Em primeiro lugar, as diligências diplomáticas de aproximação às Comunidades e o
Acordo de 1972 – (1962-1972).
Face aos desenvolvimentos observados no seio da EFTA e no
seio da OCDE, Portugal pediu,
pela primeira vez, por carta
datada de 18 de Maio de 1962,
dirigida ao presidente do conselho da CEE, a abertura de
negociações visando “estabelecer os termos da colaboração
que o governo português pretendia ver estabelecida, num
futuro próximo, entre Portugal e
o conjunto dos países da CEE”.
Esta carta foi entregue pessoal> Continua na página 26
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China, Outubro de 2006

José M. Freire da Silva, Arq.

Passeio no Rio Yangtse , na China
Descrevo a seguir algumas
observações de um passeio que
fiz em Outubro último pelo rio
Yangtsé. Valeu pelo passeio em
si, mas valeu sobretudo pelo
conhecimento directo de uma
grande realização humana resultado de uma grande vontade e
capacidade de transformação do
quadro de vida de um povo, do
quadro de vida de imensas populações que vivem e dependem
da bacia deste rio. Por isso que
vale a pena transcrever para os
leitores os apontamentos que fiz
do passeio e do que me foi dado
observar. Começam assim os
meus apontamentos:
A bordo do “Yangtze N.1”
da Chang Jiang Cruise Overseas
Travel, descemos o rio Yangtse
através das suas mais conhecidas e espectaculares gargantas
que atravessa até chegar à gigantesca barragem das Três
Gargantas, emblemática do esforço da China em direcção à
modernidade.
Partimos de Chongquing,
uma metrópole de 33 milhões
de habitantes onde chegamos
através de um voo regular numa
das muitas companhias que operam dentro da China. Chongquing fica no interior da província de Sichuan e situa-se à beira
do Rio Yangtsé onde este começa o seu trajecto acidentado
através das várias gargantas que
são motivo central de muitas
composições artísticas chinesas.
No aeroporto espera-nos
uma jovem guia turística que
nos conduz através da cidade até
ao cais de embarque. Já é tarde,
o avião atrasou-se muito e não é
possível fazer uma visita geral.
Mas apercebemo-nos de que é
uma grande cidade e o percurso
feito através de vias rápidas
atravessa zonas urbanas em que
se multiplicam as torres de
habitação. A guia confirma-nos
a existência de grandes sectores
industriais referindo como exemplo a industria automóvel com
joint ventures com a Wolkswagen
e produção de um automóvel chinês, além da produção de motorizadas com números da ordem dos
vários milhares por dia.
Anoiteceu, o transporte deixa-nos num ponto alto junto ao
rio. No cais de embarque, situado lá em baixo ao fundo de uma
interminável escadaria, duas
filas de tripulantes pontuam o
percurso até ao barco, feito por
uma sucessão de pontões paralelos ligados por pranchas pedonais onde cada tripulante per-

manece aprumado, segura um
candeeiro e nos deseja as boas
vindas à medida que vamos
avançando para o barco situado
bem dentro do rio.
O barco, com uma capacidade de 218 passageiros, inicia
o passeio no dia seguinte de

momentos do percurso continuam a debitar milhões: milhões
de habitantes, milhões de hectares já submersos ou a submergir,
milhões de yuans, moeda da
China, e os seus equivalentes
em dólares.
Milhão e duzentos mil, tam-

indicação das cotas que ainda
vão ser atingidas, testemunham
a subida.
É estranha a configuração
das margens junto às novas
cidades que foram construídas
bem acima dos 175 m, deixando
grandes superfícies rampeadas e

manhã e começamos a assistir
ao desfilar da paisagem das
margens do rio amarelo acastanhado cuja superfície reflecte
uma luz difusa do dia, filtrada
por uma neblina que mais tarde
vimos a saber resultar também
da poluição industrial desta
nova China em laboração forçada permanente, a perseguir a
modernidade industrial da globalização.
Os vários guias que se vão
substituindo ao longo dos vários

bém, é o número de habitantes
realojados neste imenso projecto cuja barragem em termos
relativos de grandiosidade, é o
nosso Alqueva.
Cidades e aldeias inteiras
desapareceram submersas por
este lento encher do leito, por
este inexorável subir do nível
das águas amarelo-acastanhadas, cerca de um metro por dia,
prevendo-se que atinjam a cota
175 entre 2007 e 2008. Nas margens, grandes tabuletas com a

impermeabilizadas, reforçadas
com estruturas de betão que
descem até ao actual nível das
águas. Desembarca-se através
de pontões avançados para dentro do rio e sobe-se à cidade por
meio de elevadores funiculares
ou por infindáveis escadarias.
Está encontrada a razão da
estranheza que tivemos no
embarque no primeiro dia.
O barco a certa altura do percurso explora um braço afluente. Lá muito em cima, através

de um cabo esticado entre as
duas margens escarpadas, um
grupo de equilibristas avança
lentamente enquanto o barco vai
passando. Os turistas saúdam
enquanto ao longe, numa embarcação local, um grupo de
chineses se manifestam e saúdam os passageiros também.
Mais acima, à beira do que
foi uma ribeira com correntes
rápidas, agora inundada e transformada em rio com a subida do
nível do Yangtse, um camponês
desrama e corta a machado o
que foi um antigo freixo que
faria sombra sobre a beira do
regato agora rio, antes que fique
submerso e inacessível. Aquele
toro será concerteza bem aproveitado como lenha.
Mais acima ainda, desembarcamos e somos conduzidos
para pequenos barcos em que
equipas de remadores nos conduzem pela ribeira já transformada em corrente de águas
cristalinas por entre grandes
pedras de superfícies arredondadas. A água deixou de ser
amarela barrenta, é transparente
e duas turistas americanas mergulham os braços até que os
retiram apressadamente quando
o cadáver do que parece um
porco ou um cão passa por nós
descendo o regato. Nesta altura,
o fundo dos barcos quase toca as
pedras do leito e os remadores já
saltaram para a água e subiram
às margens puxando agora os
barcos com ajuda de grandes
cabos até não ser possível subir
mais. Nessa altura, depois de
manobras para inversão do
rumo, iniciamos a descida, já
com os remadores a bordo, de
regresso ao navio principal.
A finalidade deste passeio
foi mostrar como se navegava
até há ainda pouco tempo nestas
zonas interiores da bacia do rio,
para sentirmos as grandes dificuldades que o povo destes locais enfrentava, agora transformadas em motivo de passeio
turístico.
A nossa descida termina
perto da cidade de Yishang, a
montante da barragem. Os passeios de barco para visitar a barragem foram suspensos e substituídos por passeios de autocarro
que nos levam por um circuito
através dos estaleiros da grandiosa obra e permitem ver um
sistema complexo de comportas
para permitir a navegação no rio
e comportas para regularização
> continua na página 23
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Teorias do Poder Marítimo. Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte IV)

O Universalismo de Portugal

Objectivamente e em termos
geopolíticos, Portugal é uma
área situada na periferia da
Europa, à qual se encontra umbilicalmente ligado em termos
geográficos, históricos, culturais, políticos e económicos(1).
Portugal tem um perfil diferente dos demais Estados da
Europa e do Noroeste Africano
que partilham consigo uma zona
a que alguns autores dão o nome
de “Mediterrâneo Atlântico”.
E diferente porque as suas
matrizes(2) são:
Europeia – porque partilha
os valores e a cultura base que
desde sempre ajudou a definir e
a consolidar – a civilização
judaico-cristã. Afastado, pelos
Pirinéus, de um contacto políti-

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

co mais estreito com os outros
Estados europeus, desenvolveu
em várias épocas uma política
própria. Geobloqueado pela Espanha desenvolveu as suas acções políticas quase que exclusivamente através do mar, não
deixando, no entanto, de influenciar e ser influenciado pelas
políticas dos Estados Continentais Europeus.
Atlântica – identificando-se
com o Oceano e fazendo do mar
o seu principal suporte cultural e
político. Boa parte da sua população dependia da orla marítima
e por isso o mar influenciou a
arquitectura, a pintura, a música,
a literatura, as tradições orais. O
seu papel, no séc. XX, como
fundador da NATO e o seu em-

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

penhamento nos objectivos da Aliança
Atlântica bem como o
reconhecimento do
valor estratégico que
isso representa, são
uma evidência de que
quis ser um interventor activo nesta área
vital para os países
ocidentais. Acresce
ainda o facto de, no
mesmo século, ser
também fundador da
OCDE e da EFTA,
organizações maioritáriamente europeias,
no primeiro caso, e
exclusivamente formadas por Estados
desta região do globo,
no segundo caso.
Mediterrânica –
junto às portas do
Mediterrâneo pode
controlar esta zona
com custos mínimos.
Este papel geoestratégico, é-lhe reconhecido internacionalmente. No entanto
Portugal não tem sabido, ou querido, na
actualidade, potenciar esse factor. Faltam os meios navais de
guerra, considerados suficientes
para o efeito e a vontade política
de os adquirir.
Afinidades e Interesses em
áreas que transcendem o seu
simples posicionamento geográfico – fruto de uma convivência multisecular com outros
povos, em que se trocaram valores, mercadorias, cultura, religião. E esse passado comum foi
partilhado com índios, africanos, asiáticos e oceânicos, e que
deixaram uma herança de relações valiosas, donde ressaltam
os novos, e menos novos,
Estados de Língua Oficial Portuguesa: Cabo Verde, São Tomé
e Príncipe, Guiné e Angola – na

Costa Oeste de África; O Brasil
– na costa leste da América do
Sul; Moçambique – na Costa
Leste de África e Timor-Leste –
na Oceânia. Para já não falar das
antigas possessões na Índia
(Goa, Damão e Diu) onde ainda
(boa parte dos cidadãos que aí
vivem, sem qualquer ajuda de
Portugal) hoje se tenta preservar
o português, para além de Macau – na Ásia – que se encontra
hoje integrado na República
Popular da China. Ou seja sete
países (com Portugal oito) distribuídos por quatro Continentes
(5 se incluirmos Portugal) e três
Oceanos (Atlântico, Índico e
Pacífico).

Situação geográfica
e geopolítica de Portugal
em relação ao Mar
Geográficamente situado na
parte mais ocidental do continente europeu, está inserido no
oeste de uma Península ocupada
por dois Estados de dimensão
diferenciada, quer em tamanho
de território, quer em termos
populacionais.
O país tem um território, terrestre, relativamente pequeno e
pobre em recursos naturais, pelo
menos naqueles recursos que
têm grande cotação nas bolsas
internacionais de mercadorias.
Tem fronteiras terrestres
com um único vizinho, cerca de
cinco vezes maior em território
e cerca de quatro vezes maior
em população – a Espanha(3).
Tem uma fronteira marítima
de cerca de 800 kms, no Continente, a que há que acrescentar
as costas dos dois arquipélagos
adjacentes, um no centro do
Atlântico – os Açores, – outro
na costa oeste do Norte de África, – a Madeira – que têm também o seu Mar Territorial e a
sua Zona Económica Exclusiva.
O triângulo marítimo de
Portugal: – Continente – Açores

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

Tel 243 675 350

Comida para fora e Frango no Churrasco

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

– Madeira – produziu a maior
Zona Económica Exclusiva de
mar da Europa, adjacente ao Mar
Territorial. Vejamos as dimensões de uma e de outra das
zonas marítimas, para situarmos
melhor a questão(4):
O Mar Territorial é constituído por uma área de 12 milhas
náuticas a partir da linha de baixa mar( ) ao longo da costa.
A Zona Económica Exclusiva(6) é uma zona situada além
do Mar Territorial, e a esta adjacente. Tem uma extensão de 200
milhas marítimas das linhas de
base a partir das quais se mede a
largura do mar territorial.
Nesta última faixa de oceano
o Estado português tem direitos
de soberania, nomeadamente,
para fins de exploração e aproveitamento conservação e gestão dos recursos naturais, vivos
ou não, no leito do mar e no seu
subsolo, incluindo a produção
de energia a partir da água, das
correntes e dos ventos e outros
direitos e deveres consignados
na referida Convenção de Direito Internacional. Por aqui se vê a
grandeza da área disponível
para Portugal explorar, se for
capaz, numa zona de potencial
ainda pouco conhecido.
Mas para explorar e defender os seus direitos, tanto no
Mar Territorial, já de si muito
grande, como na Zona Económica Exclusiva, Portugal teria
que possuir uma Marinha de
Guerra devidamente equipada e
com dimensão suficiente, (o que
não acontece actualmente), e
uma Marinha Mercante, que foi
progressivamente desfeita desde
há trinta anos a esta parte. Assim
o potencial está lá mas não é
explorado.
Não temos meios de vigilância e de defesa do nosso Mar,
contra a exploração abusiva por
parte de agentes económicos de
outros Estados.
Não tendo esses meios, sobretudo de índole Mercante,
(pescas, transporte de mercadorias (cabotagem e de alto mar),
transporte de pessoas) não estamos a aproveitar a “auto-estrada” marítima que possuímos e a
sua ligação com outros Estados,
nomeadamente com os de língua portuguesa, e não estamos a
potenciar o valor de algumas linhas de águas interiores.
Não estamos a aproveitar o
factor económico nem logístico
5
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Passeio no Rio Yangtse,
na China

que esta dimensão de Portugal
nos poderia proporcionar. Porquê? Por falta de vontade política? Por falta de visão e planeamento estratégico das élites,
nomeadamente dos detentores
do poder político? Por falta de
uma política de desenvolvimento? Por falta de uma Plano Estratégico Nacional?
Desde o famoso Despacho
n.º 100, da autoria do Almirante
Américo Thomaz, que o país não
tem mecanismos de expansão e
de incentivo ao aparecimento e
manutenção de uma Marinha
suficiente para este efeito.
O facto de o Ultramar se ter
autonomizado de Portugal é
razão suficiente? Os milhões de
quilómetros quadrados de mar
em que Portugal detém a soberania plena – o Mar Territorial –
e parcial – a Zona Económica
Exclusiva – não têm a importância que parecem ter?
Dada a evidência de os custos de transporte por via marítima serem, em comparação com
outros meios, mais baixos; dada
a morfologia favorável dos nossos portos de mar; dada a dimensão das nossas costas; dadas
as suas características que facilitam a fixação das populações
junto ás mesmas; não se justificaria ter uma Marinha de Transporte de Mercadorias e de Pessoas de grande dimensão?
A dimensão das águas e seus
recursos económicos, não são
suficientes para que Portugal
incentive, a exemplo do seu vizinho terrestre, por exemplo,
uma Marinha de Pesca em consonância com esse dimensão,
negociando com a força da razão em Bruxelas?
Os nossos portos, dotados de
uma política de enquadramento
organizativo, alvo de alguns investimentos de modernização e
de racionalização operacional,
não seriam atractivos aos operadores nacionais e internacionais?
Os estaleiros de construção e
de reparação naval não poderiam ser incentivados e apoiados,

com medidas de enquadramento
reais e efectivas, a melhorar as
suas performances em matéria
de organização, meios e colocação no mercado internacional
dos seus serviços?
Para reflexão adicional: – A
Espanha, com uma menor Zona
Económica Exclusiva, tem prosseguido uma política de expansão da suas marinhas de guerra,
de pescas e de transportes, para
além de proceder sistemáticamente a uma melhoria dos seus
portos de mar e incentivar a sua
indústria de construção e reparação naval.
Estarão
errados
os
governantes espanhóis, das
várias tendências políticas, que
têm ocupado o poder político no
país vizinho? Estarão errados
nas suas opções estratégicas de
ocupação do mar e do seu aproveitamento intensivo em favor
da Economia Espanhola? Estarão errados no seu posicionamento Geoestratégico no Sistema Internacional?
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor de Empresas e
Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
______
(1) Almeida, Políbio Valente de – Do
Poder do Pequeno Estado – ed.
Instituto de Relações Internacionais – Lisboa – 1990 – pp 359
(2) idem pp 361 e 362
(3) Portugal – 90.000 kms2 no Continente e cerca de 10 milhões de
habitantes; Espanha – 500.000
kms2 na Península e cerca de 40
milhões de habitantes.

dos caudais e prevenir as grandes inundações. Os autocarros
levam-nos por fim a um ponto
alto de observação onde centenas de outros autocarros vão
desembarcando centenas e centenas de turistas a quem vai ser
mostrada a grandiosidade da
obra. Estamos na altura dos
feriados de comemoração do 1.º
de Outubro, festa nacional da
China, altura de grande turismo
interno.
Bonitos jardins compõem
um surpreendente arranjo paisagístico do local e resistem bem à
passagem diária de tantos milhares de pessoas. Tudo está cuidado e não se vê um papel, um
plástico, uma ponta de cigarro
ou uma lata pelo chão. Há uma
organização eficiente, quase
invisível, na disciplina de todo o
movimento de autocarros que
chegam e partem a todo o momento. Existe um edifício central onde tudo está explicado com
uma grande maqueta do empreendimento e cartazes referindo
as várias fases do empreendimento. Seguem-se pavilhões de
venda de lembranças, dos mais
diversos produtos da China.
Os guias e a população em
geral são amáveis, polidos, sorridentes, atenciosos. Todos chegamos, vimos e visitamos tudo
o que há para ver e regressamos
sem qualquer incidente.
O autocarro conduz-nos agora até ao centro de Yishang onde
um guia nos espera para nos
conduzir ao aeroporto. Despedimo-nos dos turistas que connosco mais de perto privaram
durante o passeio e o guia levanos a um restaurante para almoçar. Neste restaurante decorre
uma festa de casamento e a nossa chegada antecipa a dos noivos: à porta, uma banda de música levanta-se das cadeiras e
começa a tocar enquanto passamos por eles sorridentes em
direcção a uma zona privada

onde nos servirão comida mais
próxima dos hábitos ocidentais.
Mais tarde, à saída, assistimos um pouco à festa de casamento em que os noivos, vestidos como nas cerimónias de
casamento ocidentais vão saudando os convidados de mesa
em mesa enquanto amigos e
convidados vão fotografando e
filmando no meio de grande animação.
Na versão da guia que nos
acompanhou no passeio pela
barragem, a cidade propriamente só tem 400.000. Na versão do guia que se encarregará
de nos levar a almoçar e depois
ao aeroporto, serão 4 milhões os
habitantes desta área urbana que

Torres de apartamentos sucedem-se na paisagem urbana.
Segundo o guia que se apresenta com o nome Joe, qualquer
jovem pode comprar uma casa
desde que ganhe dinheiro num
emprego e obtenha financiamento nos bancos. Há bairros de
casas privadas. Os terrenos são
cedidos pelo estado em regime
de “leasing” por 70 anos.
O Joe, um jovem com uma
cabeleira e oculinhos à Paul
Mcartney, resume o que se passou nas últimas décadas: as gerações dos pais viviam em casas
cedidas pelas empresas e pagavam uma renda mensal de 100
yuans. Actualmente o custo da
propriedade horizontal está na

foram resultando do processo de
realojamento mas também chegados com a construção da barragem.
Táxis encarnados Citroên
cruzam as grandes avenidas
desta cidade, última no percurso
de descida do Yangtsé e denotam uma “joint venture” com
empresas francesas. A cidade é
antiga mas cresceu segundo
padrões de racionalismo moderno com a construção da barragem das Três Gargantas. O Palácio da Justiça é uma interpretação monumental das realizações pós-modernas do ocidente.

ordem dos 6.000 yuans por m2.
Para termos uma escala de comparação, comparemos o valor de
100 euros com o de 1.000 yuans
e não estaremos muito longe.
O Joe é natural de Whuan,
uma cidade situada no mesmo
distrito, mas trabalha em Ychang.
Já viajou por toda a China,
esteve em Lhasa, no Tibete
como professor depois da formação universitária com um
“major” em língua e cultura chinesa. Depois, como guia turístico, já viajou pela Tailândia,
Malásia e Singapura.
O guia leva-nos finalmente
para o aeroporto e despedimo-nos desta parte do Yangtsé pois
o voo vai levar-nos para Shanghai,
uma cidade que fica onde o rio
nas suas várias ramificações já
atinge o mar. Para trás ficam a
barragem das Três Gargantas e a
vontade de um povo que venceu
o desafio de domesticar um dos
maiores rios do planeta.
____

(4) Estas definições foram instituídas
pela Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar,
(inserida no Direito Internacional
Público) elaborada em Genebra
entre 1958 e 1960.
(5) Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar – Genebra
1960 – Art.º 3, 4 e 5, da Secção II,
da Parte II
(6) idem – Art.º 56 e seguintes da
Parte V
______
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Os Presépios da Corart

Natal 2006

Mais uma vez a Corart surpreendeu-nos com a feitura e colocação de
quatro bonitos presépios, na Rua de Santarém (1), na Rotunda de
entrada na vila pelo lado norte (2), na sua sede (3) e no Pelourinho (4).
Aqui ficam as imagens e os parabéns pela iniciativa.
Visite a Corart, no Largo Porto João Felício em Coruche.

(2)
José Tanganho, presidente da Corart e a sua equipe

(1)

(3)

•
•
•
•
•
•
•

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

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

(2)

Tel. 243 675 402

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

(4)

suplemento

Director: Abel Matos Santos

•

Registo ERC 124937

Tauromaquia
Não pode ser vendido separadamente.

Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 9 de 1 de Janeiro de 2007

S OBRE T OIR OS

Sobre
o
Toureio
Sobre o Toureio

Dr. Domingos da Costa Xavier *

À guiza de prólogo

No número anterior deste jornal,
rejubilei com o ressurgir da escola de
toureio de Coruche, e, longa vida aos
irmãos Badajoz para que prossigam.
Contudo, nas minhas andanças,
tenho constatado que com mais ou

ão existe mitologia que
se preze que não inclua
no seu acervo uma
história com toiros bravos, em
que os heróis se agigantam. Por
assim ser, até se diz que o
primeiro acto toureiro foi praticado por Theseu, ao lidar as
vacas de Argópila, nos campos
de Marathon, perto de Atenas.
Temos portanto que convir
que as tauromaquias actuais são
herdeiras e consequência directa
de ritos muito velhos em que se
rendia culto à carga simbólica
alternada que o toiro consigo carrega, e, que ao longo de milénios
o revelam aos olhos humanos ora
um Deus ora um demónio.
Em verdade, porque tem
cornos e cauda, qual figuração
demoníaca clássica, longas ocasiões existem em determinados
períodos históricos (quase sempre obscurantistas) em que lhe
atribuem a representação do
demo e todos os malefícios inerentes, mas porque em verdade
consubstancia os atributos que o
fazem ser tido como símbolo de
fertilidade e pujança, felizmente, a maior parte do tempo e com
persistência por séculos, tem
sido adorado e deusificado, razão que leva a que a sua matança, agora e desde sempre, seja
considerada coisa solene, acto
absolutamente ritual e colectivo.
Note-se que o abate de animais, porque a sua carne é necessária à reparação protoplasmática do Homem, Homem que
mesmo que não raro o esqueça é
tão só um mero componente adicional do todo natureza, não foge
às regras que regulam qualquer
biótopo, e porque assim é, obedece aos seus básicos princípios.

menos talento para o desempenho da
arte, os jovens que iniciam a actividade, é raro deterem um pouco de cultura taurina.
Eu, mero exemplo, não me imagino a exercer o meu mister como mé-

dico veterinário sem dispor de conhecimentos mínimos quer da história
quer do evoluir da profissão. Inere…!
Por assim ser, e à atenção primeira dos alunos da escola de toureio de
Coruche, aqui vos deixo um conjunto

de reflexões “Sobre o Toureio”, a que
é óbvio não reconheço valor historiográfico, mas a que sobra boa intenção.
Assim o entendam, e, que seja
profícuo início de reflexão.

N

Desde que o Homo Sapiens
(agora insiste-se para ai que é
um mero Homo Economicus),
passou da fase incipiente em
que era simples recolector, a, caçador recolector, que a proteína
cárnica é uma constante da sua
dieta. Contudo, quiçá desde o
início, ainda na pré-domesticação o abate das aves é função
individual ou um recatado acto
doméstico e assim chegou aos
nossos dias.

Os pequenos ruminantes são
por regra abatidos em ambiente
familiar não festivo, talvez
porque o seu abate, simbólico
ou real, se consagra no texto
bíblico como destinado prioritariamente à obtenção do sangue com que se marcam as portas das casas a poupar pelas
venenosas trevas da ira divina, o
que pela aparente nobreza do
sacrifício redundou na imagem
que ainda hoje assume o ino-

cente cordeiro na liturgia católica como cordeiro de Deus, e
na sua lauta abundância na dieta
pascal, tempos que temos como
primordiais no que refere à renovação espiritual no contexto
sociológico mediterrânico.
Continuando a correr a panóplia dos animais sacrificados
para consumo e de que mais frequentemente nos alimentamos,
temos que convir que a matança
do porco já assume característi-

cas conviviais, quer porque o
suis em estado selvagem desenvolvia longas e perigosas presas, quer porque quando aberto
a sua disposição visceral se assemelha notavelmente à disposição das entranhas humanas, o
que motiva inusitadas curiosidades e alguma catarse (o que
felizmente cada vez menos se
reconhece e se identifica com as
actuais sociedades, o que não
> continua na página seguinte
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invalida a importância da sua
génese), e assim a sua matança
em meio rural concita considerável número de presentes,
para o trabalho e para o petisco
que sempre ocorre.
Desenvolvendo ainda a mesma linha de raciocínio, que vos
fale também do abate de cavalos
e auroques. Quanto aos cavalos,
os despojos encontrados em
vestígios arqueológicos, quer
em concheiros, grutas, sítios ou
povoados, são bem a prova de
que bem antes da domesticação
eram sobretudo presa comestível.
Pelas suas características, a
caça obrigatoriamente concitava
a organização do grupo de caçadores para a obtenção do sucesso, mas ao analisarmos devidamente a relutância que ainda
hoje existe no que refere ao seu
consumo, e fazendo fé nos
investigadores, a sua importância cárnica diminuiu na medida
directa em que subiu no conceito do Homem a sua importância trabalho, o que é traduzível em duas consequências –
uma de natureza afectiva face
aos laços de vida comuns estabelecidos, e outra, referente à
qualidade, pois se é certo que as
práticas culinárias do período
campaniforme eram tão primarias quanto primário era o período a que nos referimos, temos que aceitar que não devia
ser agradável o seu consumo, por

sapidez e por ser carne dura e
fatigada por anos de trabalho
árduo.
Certo é também pelo tamanho das peças ósseas encontradas
(e sua consequente datação) que
o período citado em que se verificou o seu maior consumo corresponde à abundância de Pliohipus, sendo que a fase de evolução Equuos já corresponde ao
pós inicio da organização social
humana sedentarizada, com o
agricultar da terra que transformou o Homem em cultivador,
com maiores necessidades de
domesticação de animais que
em seu tempo provaram que
eram aptos para o trabalho.
No que ao Auroch reporta,
para alguns o Bos Primigenius,
o Uro dos romanos, que segundo Otto Antonius citado por
Gasset, sobreviveu até 1627 no
bosque polaco de Jaktorowka ao
sul de Varsóvia, antepassado
directo do Bos Taurus em que o
nosso toiro bravo se insere, as
coisas fiavam de outra maneira,
e pela sua alta perigosidade,
quer pela corpulência quer pela
agressividade que sustentava
com os seus cornos mortíferos,
era sempre o colectivo que se
encarregava do seu abate, a
exemplo confirmado do que
ainda hoje acontece com as
peças venatórias de maior porte
e maior risco que são caçadas
pelas sociedades a que Desmond Morris chamou Estupi-

dificadas e que em norma designamos Primitivas.
Antes e agora, sempre a
morte dos toiros obedeceu a
regras e a uma concertação colectiva, quer na pura caça quer
também na lide actual (mas a
esse aspecto lá iremos..) e por
variadíssimas razões, entre elas,
o que não é despiciendo, por o
seu tamanho ultrapassar largamente as necessidades de consumo imediato da família ou da
tribo. Facto tão primário, aliado
ao já referido risco, deu origem
à caça organizada e aos despojos repartidos.
Que me desculpem alguns
imbricados saltos cronológicos,
que tive por essenciais para
demonstração dos objectivos.
Retomando, provam as evidências históricas até ao momento
(faço notar que está ultrapassadíssima a noção de história
como conjunto de evidências
estáticas), que caçar toiros
implicava uma técnica muito
particular, com especialização
de funções entre os mais aptos,
e, desde logo tudo o que implicava maior coragem era desempenhado por aqueles que de
entre os seus pares se destacavam, quer na arte de caçar
quer na hierarquia social, em
tempos em que a assumpção
politica assentava nas especial
aptidão para a defesa de bens e
território.
A este propósito, e ameni-

zando, que se saliente desde já
que mesmo nos dias de hoje não
é concebível uma figura do
toureio que não seja inteligente.
Que se dê amplo salto, para que
vos não canse.
Correm os anos, e os indivíduos que se encontravam no
topo, por via das artes da guerra
e da actividade venatória, especializam-se na utilização da
lança montados a cavalo, e durante séculos o abate do toiro
assim se processou (os actuais
picadores, a sua origem profunda são disto reminiscência, e
temos que convir que no que
refere à morte dos toiros voltam
os dias de hoje a assumir um
protagonismo que os públicos
lhe não pedem, o que de imediato lastimamos…), sendo que
os lacaios de maior coragem,
quer em ajuda e defesa do seu
Senhor, quer em actos de puro
alarde de valor, ao enfrentarem
a pé o toiro, foram objecto de
elogio e consequente subida na
consideração da apertada hierarquia social vigente.
A talho de foice, apraz-me
aqui dizer que conclui que é
também na raiz venatória que
entronca a nossa portuguesa arte
de pegar toiros. Que se lembre
que aquando dos alanceamentos
os toiros ficavam mal mortos
(ainda hoje, na maioria dos
casos a morte efectiva dos toiros
ocorre com a “puntilha”), e os
criados que acompanhavam os
seus senhores tinham necessidade de os agarrar para rematar,
esfolar, esquartejar e carregar,
que no meio de tudo isto parece
haver para ai muito boa gente
que insiste em querer esquecer-se que fundamentalmente os
toiros também se comem.
Voltam a decorrer uns séculos, dois sensivelmente, e a evolução levou, já com os armentios bravos organizados, a que
se transpusessem para as arenas
as manobras do maneio campesino, quer pela beleza viril
que encerravam, quer (mais
uma vez) porque os seus cultores interiorizaram que tais
façanhas cometidas em público
eram susceptíveis de contribuir
para a sua promoção social (o
que ainda hoje em casos diversos acontece) e é já no século
XIX, mesmo em seus finais, que
se começam a constituir ocasionalmente grupos com características de raiz urbana, nomeadamente os grupos de forcados
amadores de origem fidalga,

que desaguam directamente no
panorama actual.
Insistir na ultrapassada “blague” dos alabardeiros e dos
monteiros da choca como origem dos nossos forcados, ignorando estudos sérios científicos
que abordam o etno-rural, repetição pouco reflectida do que
inadvertidamente “postulou”
Jaime Duarte d’Almeida e Mascarenhas Barreto de Barato
repetiu, a par de outros, passem
os méritos dos seus trabalhos,
dizia eu, é conversa que só se
deve a escassa investigação e
até reflexão, sendo que é por
demais sabido que uma boa
mentira mil vezes repetida acaba por assumir foros de verdade
absoluta. Fechado este parêntesis, voltemos ao toureio, de facto o que aqui me concitou.
Após vicissitudes diversas,
(aos mais interessados aconselho vivamente a leitura de “El
Toro en el Mediterrâneo” de
Cristina Delgado Linacero, de
“El culto al toro, Ritos y Símbolos de la Tauromaquia” de
Ramón Grande del Brio, e de
“Sociologia del Toreo” de Santiago Araúz de Robles, entre
muitas outras excelentes obras
possíveis), dizia eu, o toureio a
pé instala-se no tecido geográfico peninsular, sempre em profunda relação com os eventos
sagrados do calendário em que
os povos exprimiam a sua arreigada religiosidade, como pura transposição ritual da ruralidade fera para o meio urbano,
como podemos constatar com a
leitura de “Plazas de Toros”,
obra magnifica em que Gonzalo
Diaz e Guillermo Vasquez Consuegra explanam com inteligência os seus estudos sobre o
assunto; fenómeno de catarse
colectiva, essencial ao equilíbrio
psicológico dos povos, como já
afirmei sempre de par com o
sagrado (que aqui se saliente
que entre nós a festa de toiros
arranca com a celebração das
Festas em Honra de Nossa Senhora das Candeias a 2 de Fevereiro em Mourão e remata com
a corrida do dia de todos os santos no dia 1 de Novembro no
Cartaxo) e carregando a ascentralidade dos saberes que o
homem interiorizou, como já
indiciei vagamente, desde sempre.
Em tempos históricos, que a
pré história já a afloramos, tudo
começou com a corrida, nome
que enquanto designação ainda
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. . . Sobre o Toureio
hoje persiste, pura e simples,
dos toiros pelas ruas, Mera tauromaquia popular resiste em
Portugal nas “largadas” e “esperas”, em Espanha nos “encierros” e no sul de França em manifestações similares que denominam “course des bou”.
Na medida em que no decurso de tais acontecimentos se
apuravam técnicas de incipiente
toureio, tudo se transferiu para
as paradas ou praças de armas
dos castelos e depois para as
praças maiores. Papel importante desempenharam também a
outro nível as cercas dos conventos, conventos a quem se devem também as primeiras ganadarias organizadas. Confirmando o que estou dizendo,
bem antes da vacada do Infantado que Dom Miguel possuiu e
da amplamente referida pertença de Rafael José da Cunha, que
se diz terem sido as primeiras
ganadarias portuguesas, já os
monges Dominicanos do convento do Monte da Barca no

sim com o público. Na realidade, o público na festa é o terceiro dos protagonistas e foi face à
insatisfação dos públicos, sobretudo de todos aqueles que habitando as praças maiores se viam
desalojados das suas janelas
para que a corte se instalasse,
que naturalmente se começaram
a construir instalações próprias,
os tauródromos ou praças de
toiros, construções de fábrica e
raiz, organizadas para acolher os
públicos com as mesmas características de hierarquização social que as praças maiores cultivaram e permitiam, mas em que
porque cada um pagava o seu
lugar dele não podia ser desalojado, ganhando por isso o epíteto de “respeitável”.
Ora, ao pagar a sua entrada
na praça, o público não só
adquiriu o direito de assistir a
tudo o que acontecia sem ser incomodado, como, é lógico,
aumentou substancialmente o
seu grau de exigência. O público, soberano na expressão do

gos deixaram de ter beneplácito
régio no que concerne a lidarem
toiros. Os toureiros a pé passaram a ter um protagonismo
impensável até tal momento,
tendo no entanto o público
começado por transferir os seus
favores para os picadores, que
embora plebeus se apresaram a
desempenhar o papel e a assumir o estatuto dos retirados fidalgos. Um desses picadores,
José Daza, é até autor de um
livro muito curioso, em que
descreve as suas andanças taurinas e redige o que passam por
ser as primeiras regras do toureio institucional no século
XVIII.
Depois, a partir de meados
de tal centúria, surgem as primeiras figuras, sendo que nos
diz Gasset que “o nome mais
antigo de toureiro que se conhece toureiro em sentido exacto
de que se apresentava com uma
quadrilha orgânica e disciplinada, o que parece trazer consigo
que o espectáculo por ele ofere-

termo de Coruche e os monges
cistecircenses do mosteiro de
Alcobaça, tinham pontas de
gado bravo, segundo Margarida
Ribeiro recolhido como congrua, com registos de proveniência, e, exploração cuidada no
que refere ao que hoje chamamos encastes, registos que bem
vistas as coisas são a diferença
fundamental entre a ganadaria e
a criação de gado da terra.
Voltando ao nosso tema primordial, um facto decisivo contribui para a evolução do toureio, que curiosamente não tem
que ver com os toureiros, nem
com o toiro (motivo principal da
festa que leva o seu nome) mas

seu contentamento ou descontentamento, ainda hoje se diz
que tem sempre razão e segue
inspirando mais medo aos
toureiros (segundo alguns confessam!) que os toiros que na
arena têm que enfrentar. Só
mentalidades muito especiais se
permitem minimizar o sentir do
público, como por exemplo e a
titulo de ilustração o genial
Rafael “El Gallo” que afirmava
sem rebuço “que as broncas as
levava o vento e que as cornadas
as levava ele”.
Face a tal grau de exigência,
os toureiros foram obrigados a
apurar-se e muito mais quando
por ordens de Filipe V os fidal-

cido tinha já um quadro fixo –
não ostenta fonética andaluza,
pois é, nada menos! Zaracondeguit.” Gasset dixit.
Mas presto e facto os Andaluzes se colocam na primeira
linha do valor toureiro, avultando Francisco Romero, continuado por seu filho Juan, este pai do
grande e quase mítico Pedro
Romero, rondenho que a história de forma quase unânime
credita como o primeiro dos
toureiros verdadeiramente sérios. Pedro Romero foi o primeiro a impor o despejo da praça, organizou e hierarquizou as
quadrilhas, extrapolou a sua
autoridade conquistada na arena

e ditou as regras não só da lide
como do ambiente taurino do
seu tempo. Dantes e agora,
“quem manda nos toiros manda
no toureio”.
Contemporâneos, ainda que
mais jovens e que com Romero
repartem a glória inicial, são
“Costillares”, Joaquim Rodriguez de seu nome e José Delgado “Pepe Hillo”, este o primeiro grande toureiro a morrer
de cornada. “Costillares”, fundamentalmente aperfeiçoou o
toureio de capa, atribuindo-lhe
até a transformação do capote
enquanto vestio em atavio próprio para tourear (inventou também o volapié). “Pepe Hillo”
por seu lado é o arrojo e valor
em pessoa e arrima-se como
nunca se vira, e é bom que aqui
se lembre que não há muito,
Dâmaso Gonzalez afirmava que
“toureiro que não se arrima não
tem futuro”, sendo “Hillo”
quem define o conceito de terrenos do toiro e terrenos do
toureiro, para além de que ditou
as sua vivências e saberes a José
de la Tixera estabelecendo
assim a primeira das “tauromaquias” fixada em livro.
Em verdade, são Pedro Romero, “Costillares” e “Pepe Hillo”
as três grandes figuras do toureio moderno, verdadeiros pilares em que viria a assentar todo
o toureio que hoje se pratica.
Pedro Romero inclusive
vem a ser o professor da escola
de tauromaquia de Sevilha, que
Fernando VII instituiu com a
intenção de colmatar as brechas
deixadas no tecido social taurino pela proibição de que se realizassem corridas, decretada por
Godoy. Dessa escola de tauromaquia foi aluno Francisco
Montes “Paquiro”, expoente do
seu tempo, de forte temperamento, e que a todas as áreas
sociais fez sentir a sua personalidade.
Também ele fez redigir a sua
tauromaquia, acabou definitivamente com a desordem na arena
instituindo a direcção de lide,
desenvolveu a arte e fixou o
rigor com que deviam ser executadas as sortes, determinou a
forma de vestir (que Jerónimo
José Cândido viria a aperfeiçoar) sendo aliás o primeiro a
vestir-se por conta própria, e,
também a Montes devemos a
organização da lide em três tércios, o que até hoje perdura.
Não é por acaso que tantos anos
volvidos ainda hoje exista quem

chame ao toureio a pé a “Arte de
Montes”, tão grande foi a sua
influência.
Depois de Montes, viveu-se
o breve consulado de Curro
Guillén, toureiro este que era
irmão materno da mãe de
Francisco Arjona HErrera “Cúchares”, artista genial nascido
em Madrid em 1818, aluno também da escola de Sevilha. É este
o primeiro dos toureiros que
concede importância à muleta,
até ai atavio secundário que ele
transformou no traste fundamental com que deenvolvia ante
os toiros o arrojo do seu estar.
No entanto, e para que devidamente a progressão das coisas se
entenda, “Cúchares” repetia
amiúde “que com los toros hay
que diquelar mucho pa cogerlos
desprevenidos”.
Vários são os nomes que
receberiam aqui por direito honras de referência, mas importa
que sigamos, para nos determos
em “Lagartijo” e “Frascuelo”.
Grandes toureiros, competiram
vivamente nas arenas sendo que
“Lagartijo” aportou à festa de
toiros a técnica elegante e
“Frascuelo” o pundonor impetuoso.
De “Lagartijo” se dizia que
só ver como fazia o “passeillo”
resarcia os públicos do dinheiro
das entradas, de “Frascuelo”
que era a essência da valentia.
Ambos, conquanto que dispares, protagonizaram uma época
verdadeiramente áurea, se bem
que é bom que se registe que foi
“Lagartijo” que afirmou “que
quando o toiro vem, ou te afastas tu ou te afasta o toiro”.
Ao finalizar o século XIX,
estes figurões do toureio retiraram-se e a sua saída de cena
coincide com o surgir de Rafael
Guerra “Guerrita”, toureiro
completo que havia percorrido
toda a tarimba da arte, e que até
que os públicos o afastaram,
dominou por completo o “mundillo” em que se movia.
Como concorrentes mais
próximos, só se lhe opunham
Manuel Garcia “Espartero”,
sevilhano artista e valoroso a
que um toiro de Miura haveria
de roubar a vida, e, Luís Mazzantini, toureiro burguês que
começou por querer ser cantor
lírico, de belas maneiras sociais,
amigo pessoal do nosso Rei
Dom Carlos e quase o tentador
oficial da vacada Veragua-Três
Palácios que a Majestade fazia
> continua na página 6
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Vencedores dos Prémios
Tauromania 2006
O portal Tauromania.pt, já divulgou os triunfadores da
Temporada 2006. Os colaboradores do Tauromania nomearam os candidatos e a votação foi aberta a todos os aficionados
entre o dia 3 e 15 de Dezembro, via correio electrónico.
Foram aceites 531 votos, que deram os seguintes vencedores
do Prémio Tauromania Triunfador da Temporada 2006 por
categoria;

Melhor Cavaleiro
1º Lugar - António Ribeiro Telles - 42,16 %
2º Lugar - Vítor Ribeiro - 30,15%
3º Lugar - Luís Rouxinol - 17,4 %
4º Lugar - João Moura - 6,62 %
5º Lugar - Ana Batista - 3,68%
Melhor Cavaleiro Praticante
1º Lugar - João Ribeiro Telles Jr. - 32,18 %
2º Lugar - Manuel Telles Bastos - 27,72 %
3º Lugar - João Moura Jr. - 17,08 %
4º Lugar - Manuel Lupi - 15,59 %
5º Lugar - Duarte Pinto - 7,43 %
Melhor Ganadaria
1º Lugar - Herdade de Pégoras - 44,13%
2º Lugar - António José Teixeira - 33,81 %
3º Lugar - D. Luís Passanha - 9,17 %
4º Lugar - Manuel Coimbra - 7,45%
5º Lugar - Ortigão Costa - 5,44 %

Melhor Grupo de Forcados
1º Lugar - Grupo de Forcados Amadores de
Santarém - 33,18%
2º Lugar - Grupo de Forcados Amadores de
Montemor - 31,8 %
3º Lugar - Grupo de Forcados Amadores do
Aposento da Moita - 15,67 %
4º Lugar - Grupo de Forcados Amadores de
Coruche - 11,29 %
5º Lugar - Grupo de Forcados Amadores de Vila
Franca de Xira - 8,06%
Melhor Bandarilheiro
1º Lugar - João Ribeiro "Curro" - 30,91 %
2º Lugar - João Santos - 28,18%
3º Lugar - David Antunes - 23,94 %
4º Lugar - Pedro Gonçalves - 12,73 %
5º Lugar - Manuel Santos "Becas" - 4,24 %
Melhor Empresa
1º Lugar - Soc. do Campo Pequeno - 49,42 %
2º Lugar - Montemor é Praça Cheia - 20,18 %
3º Lugar - Paulo Pessoa de Carvalho - 13,74 %
4º Lugar - Toiros & Tauromaquia - 11,11 %
5º Lugar - Toiro Lindo - 5,56 %

Novo Blog alusivo
aos Forcados
de Coruche
– www.forcadoscoruche.blogspot.com
Foi com interesse que recebemos mais uma iniciativa do amigo
João Costa Pereira, a novidade de um Blog inteiramente dedicado
aos Forcados de Coruche.
Lá podem encontrar fotos, histórias e curiosidades sobre os forcados e também deixar as vossas contribuições. São apontamentos
como este que lá podem ver! Neste caso uma brilhante foto de
Joaquim Mesquita.
AMS

Pega de Amorim Lopes (com excelente ajuda de Filipe Mendes) ao
toiro “Núncio” de 700 kgs, vencedor do prémio bravura e apresentação no concurso de ganadarias em Almeirim a 17/10/2006. Das
pegas que ficam na história e na memória na época que passou.

Prémio Tauromania 2006
- atribuído pelos sócios da Tauromania, Lda.
Mestre David Ribeiro Telles

Amadeu dos Anjos está mais rico!
O matador de toiros Amadeu
dos Anjos foi avô pela oitava
vez, e está por tanto mais rico.
O bebé, Santiago Machaz,

porta um nome bem toureiro, e,
quem sabe se um dia se revelará
nas arenas tão artista quanto o
seu avô. Para o petiz um mundo
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sem escolhos e para o Amadeu
aquele abraço que nos merecem
os amigos.
DCX

Que as nossas empresas o saibam
Com a devida vénia e autorização, retiramos do suplemento "Toiros" que no "Vida Ribatejana"
João Mascarenhas elabora, a seguinte noticia que a seguir transcrevemos.

Preços mais baratos em Málaga

Nova empresa novos métodos
O preço das entradas na
praça de toiros “la Malagueta”
custarão menos 20% na próxima temporada. Na tabela já
praticada os abonos atingirão os
30%. A “diputacion provincial”
aprovou por unanimidade a concessão da praça por um período
de cinco anos à empresa de
Fernando Puche, Rivera Ordo-

ñez, Javier Conde e Simón
Casas. Os novos gestores programarão 14 corridas de toiros,
2 novilhadas com picadores e 4
sem cavalos.
Para o Domingo de Ressurreição, a empresa prevê apresentar um cartel de máxima
categoria, para além de montar
uma temporada recordando o

famoso escritor Picasso e outra
dedicada à província.
Por outro lado, em termos de
ajuda à escola taurina da cidade,
a empresa oferece 50 erales e
150 vacas, 25 postos em cartéis
dedicados à juventude e um
autocarro para que os alunos se
possam movimentar nas tarefas
de campo.

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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Campo Pequeno
nomeia triunfadores
– Coruche bem representado
O júri do Campo Pequeno,
composto pelos Senhores António Vasco Lucas, José Manuel
Pires da Costa, José Núncio
Fragoso, João Aranha e Manuel
Andrade Guerra nomeou os triunfadores da temporada de
2006. Coruche está bem representado, com diversas figuras
nas categorias que se seguem.

Na de Cavaleiros, António
Ribeiro Telles, na de Cavaleiros
Praticantes, Manuel Telles Bastos, no Grupo de Forcados,
Amadores de Coruche, na de
Ganadaria, António José Teixeira. Salienta-se ainda o Prémio
Prestígio, a título Póstumo para
o Matador de toiros Manuel dos
Santos.

Forcados de
Montemor-o-novo
No ano em que comemorou 67 anos
o Grupo de Forcados Amadores de
Montemor participou em 29 espectáculos. De Norte a Sul do país, de Sevilha ao
“Rock in Rio”, passando pelo Campo
Pequeno e acabando em Montemor, o
Grupo esteve lá. Foram 97 as pegas que
ficam para contar e muitas mais histórias para recordar. Recheado
de êxitos este ano chegou ao fim, com uma certeza: O Grupo de
Forcados de Montemor não vai ficar por aqui.

5

À descoberta de novos
toureiros
O Campo Pequeno promove, de 6 de Janeiro de a 20 de
Fevereiro, o concurso “À Procura de Novos Toureiros”, com
o objectivo de apoiar a revelação de novos valores do toureio a pé.
O concurso destina-se a
jovens de ambos sexos, maiores
de 12 anos e menores de 21, frequentadores ou não de escola de
toureio e inicia-se no dia 6 de
Janeiro, com a apresentação dos
candidatos e uma “Aula Prática” de toureio de Salão, na praça de toiros do Campo Pequeno.
Fomentar o aparecimento de
novos valores tem sido, ao
longo da história, a chama que
vem garantindo o continuado
interesse do público pelo espectáculo de toiros, rejuvenescido
pelo confronto de estilos e personalidades dentro da arena,
aportado por sucessivas gerações de toureiros.
O alcance de concursos,
como o que agora o Campo Pe-

queno promove, vai para além
da revelação de um ou mais
vencedores que se espera venham a ser figuras do toureio,
pois contribuem, seguramente,
para o aparecimento de novos
aficionados e de novos valores
para integrarem as fileiras da
imprescindível classe de bandarilheiros.
Há 25 anos, o Campo Pequeno promoveu um concurso
“À Procura de Novos Toureiros” que teve como vencedores
ex-equo Rui Bento e José Luís
Gonçalves, padrinhos do concurso deste ano e ambos matadores de toiros. Rui Bento, já
retirado, reparte a sua actividade
por Espanha, como apoderado e
por Portugal, como responsável
pela Direcção de Actividades
Tauromáquicas do Campo Pequeno, a praça onde nasceu para
o toureio. Por seu turno, José
Luís Gonçalves, também nesta
praça nascido para a Arte de
Montes, continua no activo,

tendo sido o autor da melhor
faena da temporada de 2006, na
rejuvenescida praça de Lisboa.
O Campo Pequeno está
consciente do importante papel
que lhe cabe na promoção da
festa brava e por isso lança
agora esta iniciativa, vindo ao
encontro do sonho de muitos
jovens dispostos a serem os dignos continuadores do legado
de Rui Bento e de José Luís
Gonçalves: Alcançar o grau de
matador de toiros e construir
uma carreira digna, honrando o
seu nome e prestigiando o nome
de Portugal.
Para o êxito total desta iniciativa, que terá a sua grande
final no dia 20 de Fevereiro, no
extraordinário ambiente do Campo Pequeno, conta a organização com o apoio de todos os
que, de algum modo, se interessam pelo fenómeno tauromáquico e, designadamente,
dos órgãos de comunicação
social.

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

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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pastar nos campos do Vidigal
cerca de Vendas Novas, toureiro
que apesar da sua importância
(foi talvez o primeiro a conquistar os contratos nos escritórios)
pouco mais adendou à história
que a sua hábil perícia como
estoqueador.
A propósito de Mazzantini,
que aqui vos diga que se encontra em Portugal, na armaria do
palácio ducal de Vila Viçosa, o
estoque com que na Guatemala
estoqueou o último toiro da sua
vida, e que veio propositadamente a Portugal oferecer a El
Rei Dom Carlos, à guiza de
agradecimento pela ordem de
Nossa Senhora da Conceição
que este lhe havia outorgado,
segundo atesta um exemplar da
famosa “Ilustração Portuguesa”,
que a mão amiga de Heraldo
Bento me ofereceu e integra a
minha colecção.
Importa que publicamente
dê conta de tal facto, dado que
em função dessa revista e após
larga pesquisa, publiquei um
artigo, ao tempo no “Público”,
que dava a peça (deveras importante) como desaparecida, e
como resposta colhi o protesto
veemente da então conservadora do museu-palácio de Vila Viçosa, que me informava da
existência em bom estado de tal
estoque. Sobra que vos diga que
depois da involuntária polémica, o precioso estoque se encontra devidamente exposto, o que
até então não acontecia, o que
me apraz.
Continuando, sem que atingisse o domínio sobre o panorama do seu tempo, grada figura
era Fernando “El Gallo”, o iniciador da famosa dinastia dos
“Gallo”, que como muito bem
demonstra Paco Aguado em
“Joselito, El Rey de los Toreros”
é o verdadeiro percursor do
toureio de braços, que seus filhos Rafael e José a par com
Juan Belmonte haveriam e sublimar e estabelecer.
Voltando a “Guerrita”, homem de arrogância e vaidade
extrema, que quando se retirou
(precocemente, aliás) se deu ao
luxo de dizer “depois de mim
ninguém, depois de ninguém
Fuentes”, deve-se-lhe desgraçadamente o ter sido o primeiro
toureiro a eleger ganadarias e
também é obra sua o encurtamento da idade e tamanho dos
toiros. Sumamente inteligente,
bem cedo se apercebeu de que
triunfar era difícil, e, de que havia de buscar a matéria prima
ideal que criasse condições para
que os sucessos ocorressem, não
olhando a meios para almejar
seus fins. Obra sua é também a

> continuação da página anterior

vitimização dos cavalos de picar, dado que também rapidamente percebeu que o “romanear” no “encontronazo” com o
cavalo por parte do toiro, era bem
maior castigo que o que o picador
lhe infligia com a quase inofensiva “puya de limoncillo”.
De facto, mandando na festa
como mandava tudo fez para
agradar, mas exagerou tanto,
apesar do seu valor, que os
públicos não lho consentiram, e
sequer lhe perdoaram. Tal era a
acutilância com que o invectivavam, que ficou para a história
a sua frase de raivoso desabafo
aquando da sua última actuação
em Madrid – “em Madrid, que
os toureie Santo Isidro”.
Depois de “Guerrita” o amo
foi Fuentes, de par com “Machaquito” e “Bombita”. Os dois
últimos tiveram o seu público
até ao aparecimento do colosso
de Jelves – Joselito “El Gallo”,
o último expoente do toureio
antigo, toureiro que parecia
saber tanto de toiros que um dia
o velho Dom Eduardo Miura a
rir até me disse que parecia que
ele tinha sido parido por uma
vaca. Com seu irmão Rafael
(outro génio, de quem se cantam
as “espantadas” e quase sempre
se esquecem dos detalhes) e
com Juan Belmonte, e em acesa
competência com este último,
protagonizaram a mais viva das
competências na arena, que
maior ainda seria não fora que o
toureiro que sabia tudo de toiros
tivesse tropeçado como “bailador” que lhe truncou a vida em
Talavera.
Belmonte, o fenómeno, o
pasmo de Triana, veio na verdade adendar à festa de toiros
uma noção de terrenos nunca
vista até então, há quem diga
que em função directa da sua
debilidade física, tal era o seu
sitio que é bom que se recorde
que o já muito citado “Guerrita”, se permitiu dizer do trono
do seu clube em Córdoba que se
apressassem a vê-lo que ele não
ia durar muito tempo. Belmonte
formulou também o postulado
anda hoje vigente de que para
tourear se devem dar passes em
que se pare, se temple e se mande. Personalidade singular que
só por si nos ocupava todo o
tempo disponível para o presente texto, deixou dito na biografia
que Manuel Chaves Nogales lhe
redactou uma frase fundamental, de que jamais me esqueço
em meu disfrute do que nas arenas vejo, e, que deve ser bem
entendida e reflectida – “se
torea como se es”.
E, eis-nos quase chegados
aos nossos dias, importa no
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. . . Sobre o Toureio
entanto que aqui se citem pela
sua importância o de Borox,
Domingo Ortega, que passa por
ter sido em virtude da sua noção
das distâncias o maior lidador
do toureio moderno, e é claro,
Manuel Rodrigues “Manolete”.
Ortega produziu teoria
toureira na sua famosa conferência do Ateneu, sendo que tal
texto continua a ser de referência para o entendimento da arte
de lidar. “Manolete” foi um
figurão do toureio que soube
corresponder aos anseios de
quietude que a traumatizada sociedade espanhola do pós-guerra civil queria desfrutar, farta
que estava de bulício. Juan Soto
Vignola descreve como ninguém de forma assaz lúcida
toda a conjuntura em que a sua
arte se desenvolveu, em “Manolete, un torero para olvidar uma
guerra”.
Com o “Califa de Córdoba”
estabeleceu competência Carlos
Arruza, mexicano que está na
origem do despertar de vocações toureiras ambiciosas em
Portugal, e, que se impôs com
uma postura afiligranada que
era bem o contraponto ao hieratismo manoletista. O seu maneirismo deu passo à arte
exquisita de Pepe Luiz Vasquez,
e, ainda com “Manolete” no
activo, despontou Luís Miguel
Dominguin, expoente da dinastia toureira de seu nome, que ao
revelar-se precocemente justificou que o de Córdoba proferisse
ao vê-lo – “o menino vem de
vassoura!”, numa alusão clara e
explicita à possibilidade que
nele via de varrer a cena taurina
da época.
Assim foi, Hemingway conta-o bem “Em Verão Sangrento”. De par com o seu cunhado
António Ordoñez, a maior figura do toureio que me foi dado
ver actuar, espelho dos espelhos
dos toureiros, mandaram na sua
época, época em que malgrado
não ter boa figura física, baixote
e gorducho, Rafael Ortega adendou à trilogia Belmontina os
conceitos que até ao momento
parecem ser definitivos. Belmonte como todos sabem e já se
disse, estipulou o parar, templar
e mandar, Domingo Ortega na
tal conferência juntou-lhe o carregar a sorte e Rafael Ortega
creio que disse tudo quando
dogmaticamente pôs em prática
o citar, parar, templar e mandar,
carregando a sorte sempre que
possível. O seu raciocínio pode
ser lido num livrinho dmirável
em que se explica, que titulou
“Toureio puro”.
Puro era também o estar de
António Bienvenida, o mais

novo dos filhos do “Papa Negro”, puro e honesto, a quem
nós aficionados devemos as atitudes corajosas de reposição da
verdade na festa, nomeadamente a sua luta anti-afeitado.
Tudo o resto que vos possa
dizer é quase dispiciendo, encontrando-me como me encontro perante uma audiência leitora em pletora de afición, que em
grande parte compartilhou a
mesma época que eu de vivência da festa. Todos creio que
vimos Paco Camiño, “El Viti”,
Diego Puerta, Trincheira, Simões, Amadeu dos Anjos, Júlio
Robles, “Capea”, Dâmaso ou
“El Cordobés”, bem melhor
toureiro que fazedor de “telefonos” ou saltador de “saltos de
Rana”, e tantos outros naqueles
anos sessenta/setenta, em que
um modesto toureiro do “montón” mandava para casa algumas figuritas que por ai se exibiram e exibem.
É facto, mas que ainda vos
diga que seria de todo injusto se
aqui não deixasse constância de
que devo a Rafael de Paula as
duas melhores verónicas da minha vida, ao malogrado Pedrin
Benjumea a execução da mais
fulminante estocada que me foi
dado ver, a Antoñete os melhores “derechazos”, a Manzanares a mais completa das faenas, e, podia lá esquecer-me
dele, a Curro Romero aquilo
que à falta de melhor definição,
que a arte pura é indefinível,
chamarei tão só o melhor dos
cultores do exercício do “duende”, sobretudo quando, como
Cañabate disse, destapava o
famoso “Tarro das essências”, o
que se não estranhará de quem
disse a António Burgos que
“tourear é enganar o toiro sem
lhe mentir”.
Vou estando longo, e pouco
espaço existe para mais considerações, mas sempre vos digo
que ai estão Javier Conde e
Morante de la Puebla, se os
toiros servirem e os respeitarem,
para confirmar nas arenas o que
Curro proferiu e praticou quando pôde.
Não me passou pela cabeça,
esboçar sequer, a história do
toureio, muito menos esmiuçar
as “tauromaquias” enquanto
expressão do sentir individual
de cada intérprete. Dizia o
“Divino Calvo” Rafaé que “tourear é tão difícil como gatar um
púcaro por dentro”, e porque de
facto assim é, e não sendo toureiro, ser-me-ia difícil, senão
impossível, tratar aqui distâncias, alturas, toques, discutir o
sitio, perceber o temple em
função de cada toiro, e porque

não, de cada toureiro.
José Ortega y Gasset, disse
em “Sobre a Caça e os Toiros”
que “tourear é dominar o animal, mas é também, e ao mesmo
tempo, uma dança, uma dança
em frente da morte: entenda-se
diante da própria morte”, conceito que só por si dá muito que
pensar, mas disse mais, e pela
agudez de raciocínio, sendo
como foi e é sabido uma das
maiores figuras do pensamento
ibérico, ainda me permito continuar a citá-lo – Diz Gasset:
“Constituem (touro e toureiros) o que os matemáticos chamam um grupo de transformação e o assim chamado é tema
de uma das disciplinas mais abstrusas e fundamentais da ciência
matemática. E como é sabido
que a geometria exige dos que a
cultivam um muito peculiar dote inato para a intuição das relações espaciais, isso acontece
também com a geometria do
toureio. Somente que esta é uma
geometria que se exerce…
Na terminologia taurina, em
vez de espaços e sistemas de
pontos, fala-se de terrenos e esta
intuição dos terrenos – o do
touro e o do toureiro – é o dom
congénito e básico que o grande
toureiro traz ao mundo. Graças
a ele, sabe estar sempre no seu
sitio, porque antecipou infalivelmente o sitio que vai ocupar
o animal. Todo o resto, mesmo
sendo importante, é secundário:
coragem, graça, agilidade de
músculos. O esforço e um continuado exercício permitem que
quem carece desse dom chegue
a aprender alguns rudimentos da
ciência dos terrenos e consiga
realizar, sem ser derrubado,
algumas sortes toscas como as
que os peões fazem com os seus
capotes.
Mas o toureio autêntico e
pleno pressupõe, inevitavelmente, aquela estranha inspiração cinemática que é, na
minha opinião, o talento mais
substantivo do grande toureiro.
Por isso, a excelência deste
aparece imediatamente desde as
suas primeiras actuações. O
toureiro tão pouco se faz, mas
nasce”. Mais uma vez, Gasset
dixit!!!
Agradeço-vos a empenhada
atenção que demonstraram, ao
ter-me lido, com extrema
paciência, e, fico-me por aqui
com um “va por ustedes”, que é
lógico que muito mais haveria a
dizer sobre o que Lorca considerou tão só “a festa mais
culta que há no mundo”.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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Programa de Toiros da RVS
– Nota de Encerramento do ano 2006
Foi hábito na maioria dos
programas “Tauromaquia” da
Voz do Sorraia, a nota de abertura, quer fosse da minha responsabilidade ou de alguns dos
colaboradores do programa.
O seu intuito foi sempre
construtivo, por mais severa que
fosse a crítica ou o mais rasgado
dos elogios. No último programa optei por uma nota de encerramento.
Não foram criadas as condições mínimas para a continuidade do programa “Tauromaquia” durante o defeso, porque matéria, essa, existe e de sobra. Felizmente a tauromaquia é
um tema onde a sua história, aliada ao presente e ao futuro, será
sempre um tema inesgotável.
Para quem desde o dia 1 de
Fevereiro, por ocasião da Se-

nhora das Candeias em Mourão
inicia a maratona que termina
no Cartaxo a 1 de Novembro, o
Inverno ou defeso como preferirem chamar-lhe é convidativo
a um merecido repouso que ao
mesmo tempo serve de reflexão.
Desde o dia 14 de Fevereiro
até ao dia 7 de Novembro, o
programa taurino da RVS levou
até aos seus ouvintes toda a informação dos espectáculos a
que assistimos, e ou, dos que foram presenciados por colegas e
amigos que ao programa deram o
seu importante contributo.
Demos primazia, naturalmente, tratando-se de uma rádio
regional, aos toureiros, forcados
e ganadarias da região. A Rádio
Voz do Sorraia e o programa
“Tauromaquia” ganhou este ano
contornos mundiais com a natu-

“Sector 1” Homenageia
Victor Mendes
No passado dia 20 de Dezembro, o grupo tauromáquico
“Sector 1” promoveu um jantar
de homenagem ao matador de
toiros Victor Mendes, na passagem dos 25 anos da sua alternativa.
BEM que merece o Victor
que se comemore tal data, dado
que foi o português que mais
tempo se manteve entre os
primeiros do “escalafón”, facto

importante e assinalável, sabido
que é que no mundo do toiro
“ninguno regala nada a nadie”.
Victor Mendes é indiscutivelmente uma figura do toureio, e, é muito importante que
tal por cá se recorde. De parabéns está portanto o Victor e o
“Sector 1”, que continua com
estes actos a justificar a sua
razão de existir.
DCX

Jantar de Natal do
“Recanto Taurino”
No passado dia 16 de Dezembro, realizou-se o jantar de
natal do “Recanto Taurino”, de
que Rachinas é mentor, em Vila
Franca de Xira.
Tiveram a gentileza de nos
convidar, e cabe dizer que bem
mais que louvar a ementa de
luxo de que desfrutamos, é importante que vos diga que a con-

vivialidade é bem o exemplo de
que o conceito de “família taurina” não é coisa vã.
Neste momento de vida social em que necessitamos binóculos e candeia para encontrar
valores, é bem bonito que vos
dê conta de momentos como
este, tão saudavelmente vividos.
DCX

A corrida para mim situa-se além da antinomia
conservantismo-progresso na medida em que,
como mistério, como paroxismo de vida,
se exime a opções racionais!
Urbano Tavares Rodrigues

ral evolução dos tempos modernos e a adesão à indispensável
emissão via Internet.
Passamos a beneficiar de novos ouvintes, desde os nossos
colaboradores mais longínquos
a nível nacional e aos nossos
emigrantes por esse mundo fora,
que graças ao nosso trabalho se
sentem mais próximos das suas
raízes, e, alguns prestando um
enriquecedor contributo ao nosso programa e à tauromaquia,
mantendo a chama da aficíon
acesa além fronteiras, como é o
caso mais sonante de António
Salvador com o seu programa
“Sol e Toiros”, na Rádio Club
Montreal do Canadá. Ele e
Rafael Marcelino são um caso
raro de aficíon além fronteiras,
indo para eles vai o meu abraço
de agradecimento pela conside-

(Parte I)
ração e atenção que têm tido para com o programa.
Preocupamo-nos em dar o
nosso melhor, neste ano marcado positivamente por muitos e
variados factores. Um deles, o
mais relevante, foi a reabertura
do Campo Pequeno a 18 de Maio,
e aí começou também uma época em tudo diferente de António
Ribeiro Telles com duas actuações magistrais, assim como
outra grande actuação no acontecimento que parou o pais
inteiro e foi visto por milhões de
espectadores a 7 de Setembro, a
alternativa do seu sobrinho Manuel, assim como a emoção que
todos sentimos ao ver mestre
David, com a sua classe, desfilar
a cavalo na arena da capital para
dar a alternativa ao seu neto.
Estes foram para mim conside-

Joaquim Mesquita *

rados os pontos mais altos da
temporada.
António que este ano optou
por menos actuações em Portugal e uma campanha mais forte
em Espanha, apoderado por Juan
Hidalgo, por onde também se
destacaram nomes como Rui Fernandes, Moura Caetano, João
Moura jr. e João Telles jr., ambos com importantes triunfos,
Manuel Lupi, ou António d’Almeida, e também o sempre veterano João Moura que continuou
por lá a montar cátedra nas suas
actuações e por cá fez uma temporada extensiva com um novo
apoderado, Abel Correia, que
contribuiu para que Moura toureasse bastante em terras lusas.
(último Programa “Tauromaquia” realizado a 7 de Novembro de 2006)
(Continua no próximo número)

OPINIÃO

A Nojeira e a Verdade!
Tristemente, vivemos num
país de equívocos…! Seria suposto que o que inere ao desporto, por definição, fosse saudável. Não…! Basta-nos um grama de atenção, para que verifiquemos o contrário.
Um dia, somos confrontados
com o caso Veiga e consequente
porcaria em que mergulha, no
outro sabemos que em prol de
um clube que até gosto (a
Académica, em que o meu pai,
sem ganhos económicos, jogou)
um político se corrompeu, no
outro sabemos por via de testemunhos de dor de corno, em
livro editado pela D. Quixote (a
esta hora a honorável Snu deve
estar a dar cambalhotas no túmulo com tanta leviandade editorial… que um livro é outra
coisa que não um relato espúrio…), que o “campeoníssimo”
encomenda arraiais de porrada
aos inimigos e oferece “chocolatinhos” a árbitros com que
combina como “ganhar” os campeonatos.
Acontece que, o fenómeno
desportivo, até pela difusão de
que imerecidamente é objecto,
se insere no que é considerado
politicamente correcto; confundem o desporto com o negócio
e, vai daí, sob a capa do interesse que malevolamente fomentam, passam com a borracha de

apagar sobre toda a patente porcaria, como se tal fosse na realidade matéria de interesse nacional. Citando Ramalho Ortigão, é tempo de cavar “os chóchinhas que por ai pululam” e
dizer de vez basta…!
Governem-se com a porcaria
em que se atolam e se sentem
bem, mas deixem-nos em paz.
Provado que está que a mentalidade “desportiva” que massivamente nos vendem não presta,
equacionem a realidade e convençam-se de que é no portuguesíssimo (e ibérico…) sentimento taurino que ainda encontram alguma verdade, e face
a tal dado inequívoco, respeitem-nos…!
Estou já velho e cansado de
proclamar que, quando se revelar necessário encontrar motivação que baste para justificar
os valores que caracterizam a
gesta que no mundo nos projectou e a seu tempo nos fez grandes, será (quiçá) em meio taurino que será possível que os mesmos se encontrem.
Malgrado os erros, saliente é
na lusa história a heroicidade
pura e generosa da ala dos
namorados que Dom Nuno usou
na Batalha de Aljubarrota (pese
o termo como boa a história que
se vende como se totalmente
verdadeira fosse…), e, é bom

que se diga que tal espírito é
patente ainda hoje em qualquer
grupo de Forcados Amadores,
por modesto que seja. É bom
que se reflicta o actual momento nacional, com as suas verdades e mentiras, e, bom é também que o nosso povo (saudável
mentalmente, por natureza…)
se questione sobre o gato por lebre
que todos os dias lhe vendem.
Deixem-se de futebóis, matéria sem verdade e voltem-se
para a coisa táurica. O toiro não
é subornável, não nomeia árbitros, põe as coisas em tempero,
faz apelo à verdade e executa-a,
e quer queiram quer não assume
a diferença. Diz repetidamente o
meu amigo João Mascarenhas
que “o Homem põe, Deus dispõe, e, o toiro descompõe”, conceito que pese o jocoso é relevante e certeiro.
Deixem-me que solicite aos
portugueses que ponderem sem
peias a verdade do que pensam,
e, pensem a coisa táurica como
coisa séria, que merece ser
equacionada pela positiva. O
falso “desporto” que nos querem
vender, nem diverte, nem enobrece. Nem D. João II, nem D.
Sebastião, sequer D. Carlos jogaram pé na bola, mas todos se
divertiram com a festa de toiros.
Pensem bem nisto…”
Domingos da Costa Xavier

Reprodução do original gentilmente cedido, ao Jornal de Coruche, pelo Dr. João Machado de Barros (colecção particular)
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O Presépio da
Igreja
Natal 2006

Realizado pela Paróquia de Coruche, à escala humana, situado no átrio da igreja matriz de S. João Baptista

S ITIOS

Presépio dos Bombeiros

COM

H ISTÓRIA

Ponte da Coroa
Pego das Armas

Na Freguesia de Coruche

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

À saída da vila de Coruche, junto às pontes
metálicas, encontra-se esta ponte construída
com tijolo da região, em 1828, e cujo nome se
deve ao facto de nela se empregarem, para a
construção e reparação, as sisas reais.
Tem uma lápide, que ostenta o escudo, a
coroa e o dístico latino empregue nas obras de
utilidade pública. Encontra-se classificada
como “Monumento de interesse público”
(1983).

Permite, ainda hoje, a passagem sobre
uma das zonas mais perigosas do rio: o Pego
das Armas. Este nome, “Pego das Armas”,
advém de uma lenda que remonta aos tempos de D. Afonso Henriques: Quando o rei
tomou Coruche, os mouros, em debandada,
fugiram a caminho do rio.
O monarca tomou-lhes o passo, cercouos e convidou os que quisessem a permanecer nestas terras. Aceitaram, perante as
garantias dadas. Como se fosse a assinatura
de um pacto de paz, cristãos e mouros lançaram para o fundo do pego as armas.
____
Fonte:
www.cm-coruche.pt
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Inserção de Portugal no Mundo (parte III)
– A posição portuguesa face às Comunidades Originais (CECA, CEE, CEEA)
mente pelo nosso Embaixador
Dr. José Calvet de Magalhães,
que tinha sido nomeado Embaixador de Portugal junto
daquela organização, ao Sr.
Couve de Murville, Presidente
do Conselho das Comunidades.
A referida carta, assinada
pelo Dr. Correia de Oliveira,
pedia a “abertura de negociações para o efeito de se encontrar a fórmula de relações entre
Portugal e a CEE, que melhor
realizasse os interesses comuns”.
No plano interno, em 1962 isso
correspondeu a uma mudança
na política até aí seguida pelo
governo, o que se pode compreender por vários motivos frequentemente apontados, e um
da minha opinião, ouvidas que
foram algumas pessoas.
Em primeiro lugar pelos
indícios de sucesso que as Comunidades transmitiam já no
inicio da década. Já restavam
poucas dúvidas que a vontade
política dos seis, iria levar a bom
fim, o projecto em curso. Por
outro lado as movimentações
diplomáticas de vários dos nossos parceiros da EFTA, indiciavam o que se viria a verificar.
No entanto, as dúvidas iniciais
existiram mesmo na mente dos
mentores como Paul Henry
Spaak que, em Abril de 1962,
perante o Parlamento Belga
disse a dado passo “... quand on
a signé le Traité de Rome, on
n’avait pas confiance dans le
sucéss de l’operation...”.
Em segundo lugar pela
existência normal, no nosso
país, como noutros, de pessoas
que defendiam técnica e politicamente esse caminho e sendo,
vários deles de reconhecida
capacidade, tenha o governo, de
que alguns faziam parte, decidido mudar as suas orientações

neste domínio.
Em terceiro lugar um dos
receios da Inglaterra, de
Portugal e de outros países, de
ver nascer uma Federação de
Estados tinha-se diluído face à
prática das actividades da CEE.
É que no inicio do processo dos
outros seis países, tinha-se formado a primeira comunidade –
a CECA –, que era verdadeiramente uma organização do tipo
federal, e havia o receio de que
os desenvolvimentos posteriores
lhe seguissem as pisadas, o que
não agradava a alguns governos,
o de Portugal incluído.
É bom recordar, que o que
hoje parece simples, claro,
óbvio, passados que são cerca
de 40 anos, poderia, na altura
não o parecer, mais a mais
porque se estava a falar de projectos completamente novos,
forjados sobretudo na Europa
Central, entre países com largas
tradições de trocas comerciais,
mas também de conflitos. O que
foi realmente novidade foi a
Alemanha ligar-se à França,
com quem manteve contenciosos históricos importantes.
Em quarto lugar já a
própria EFTA, se tinha declarado favorável a negociações bilaterais, entre os países seus associados e a Comunidade Económica Europeia, e vários dos seus
membros, entre os quais o Reino
Unido tinham pedido mesmo a
adesão à CEE (9 de Agosto de
1961). Ora o nível de importância das nossas exportações para
esses mercados, no cômputo
geral, era já demasiado importante para ser menosprezada a
hipótese, embora que remota, de
virmos a ficar prejudicados pela
mudança de bloco dos nossos
parceiros comerciais preferenciais. Ora, ainda nesse ano pedi-

Nersant e Torres Novas
celebraram escritura
de terrenos
No passado dia 14 de Dezembro, culminando um processo de cerca de cinco anos, a
Nersant e o Município de Torres Novas, nas pessoas dos
seus respectivos Presidentes,
celebraram a escritura de doação de 5 mil m2, correspondentes ao local onde está instalado
o Pavilhão de Exposições da

Associação, bem como a escritura de dação em cumprimento
de outro terreno com 48.900m2,
na Várzea de Mesiões, onde a
Nersant pretende a médio
prazo desenvolver um projecto
imobiliário para instalar incubadoras de empresas, escritórios e hotel.
____

ram a Adesão a Irlanda e a Dinamarca. A Grécia assinou um
acordo de Associação com a
Comunidade. O movimento em
direcção às comunidades continuou em 1962 e 63. Foi a vez
da Espanha, da Noruega, de
Malta, e da Turquia.
Portugal, estava atento a essas movimentações, mas ao
arrepio do que tinha sido a sua
atitude face a este projecto, iniciou o seu caminho de aproximação. Esta mudança pode-se
dizer que foi motivada por dois
factores principais de carácter
exógeno: em primeiro lugar pela
atitude da Inglaterra, seu parceiro e aliado principal; e em
segundo lugar porque se percebia que a EFTA corria o risco de
ficar esvaziada de boa parte dos
seus membros.
Paul Henri Spaak, a propósito destes pedidos pronunciar-se-ia da seguinte forma:
“...no que respeita ao termo
associação, penso que este termo não é claro. Creio que quer
dizer que a nossa associação é
aberta mas existem passos a dar
numa economia que não esteja
em estado de entrar, na sua plena capacidade, no Mercado Comum. É necessário impor-lhes
um estágio de associação.. Não
poderá haver entre os membros
que participem no Mercado Comum e aqueles que querem nele
entrar divergências profundas
sobre o sentido do Tratado”.
Por outras palavras, Spaak
admitia a figura de associação
como um estágio necessário de
efectuar pelos países que quisessem aderir, como membros de
pleno direito, ao Mercado Comum.
Num périplo efectuado pelo
Dr. Correia de Oliveira pelas
capitais europeias obteve da

maior parte o apoio à pretensão
de Portugal.
Assim recebeu apoios de
Hallstein – Presidente da Comissão; de Couve de Murville –
MNE de França e Presidente do
Conselho; de Edward Heath do
Reino Unido; de Paul Henri
Spaak da Bélgica (que refere
que apesar das diligências de
alguns países africanos para
impedir a entrada de Portugal,
não dará guarida a tais posições); de L. Erhard Ministro dos
Negócios Estrangeiros da República Federal Alemã – que
se declara pessoalmente partidário da admissão de todos os
membros da EFTA; de Joseph
Luns da Holanda – que diz, na
altura, que transmitiu aos seus
colaboradores a instrução de que
“.. não eram de admitir argumentos contra Portugal baseados em razões de ordem política
ou de organização política interna..”
Já posição diferente tomaram os EUA face aos pedidos
de 1962. Em comunicação de
Frank Figgures, Secretário Geral da EFTA, aos Embaixadores
EFTA, após reunião com o Sr.
Ball – Subsecretário para os Assuntos Económicos do Departamento de Estado “...os EUA
defendem a adesão ou associação de todos os Estados EFTA
à CEE...” mas com reticências
expressas e clarificadas na segunda parte da sua comunicação: “...no caso de Portugal,
mas que interessa igualmente o
Reino Unido, o Sr. Ball mencionou o regime de relações económicas entre os territórios do
ultramar e a Comunidade Europeia, uma vez as Metrópoles
entradas, ou associadas com a
mesma comunidade, O Sr. Ball
exprimiu a opinião que os EUA

não poderiam ver com simpatia
e até teriam que se manifestar
oposição, na devida oportunidade, que a integração europeia desse lugar ao estabelecimento de arranjos preferenciais
para vastas zonas do Continente
Africano.....”. Por outras palavras, os EUA viam com receio
uma Comunidade que integrasse dois países com interesses em vastíssimas áreas africanas que pusesse em causa os
seus (dos EUA) próprios interesses no continente africano.
Mas a Inglaterra veria adiada
a sua pretensão pois a França,
pela voz do seu Presidente – o
General Charles de Gaulle,
vetou a sua entrada, em 14 de
Janeiro de 1963, e todos os
processos, dos vários países,
incluindo o Portugal, (a audição
do caso português tinha sido
marcada para o dia 11 de
Fevereiro de 1963, tendo após
este veto, sido suspensa “sine
die”) ficaram prejudicados e
adiados.
O motivo invocado pela
França, nessa altura, foi o de que
o Reino Unido queria demasiadas excepções à Pauta Aduaneira Comum e que por esse
motivo não poderia entrar. Na
verdade o Reino Unido pretendia obter a salvaguarda dos interesses do Commonwealth, salvaguardar a sua agricultura bem
como queria impor a entrada
simultânea dos países neutrais
(Áustria, Suécia e Suíça) e ainda
da Dinamarca, Noruega e Portugal.
(Continua no próximo número)
____
Gestor de Empresas e
Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

Nersant atribui Medalhas de Mérito
– a António Fonseca Ferreira e Nelson de Souza
A cerimónia teve lugar durante a sessão da Tomada de
Posse dos Corpos Sociais da
Associação 2006-2008, que se
realizou no dia 14 de Dezembro.
O Presidente da CCDRLVT, António Fonseca Ferreira
e o Gestor do PRIME, Nelson
de Souza, foram agraciados
com a Medalha de Mérito da

Nersant, como forma de reconhecimento público das excelentes qualidades de trabalho e
de grande dignidade profissional dos mesmos e do contributo que ambos prestaram à
Associação nos últimos anos.
A cerimónia foi integrada
no evento que marcou a tomada de posse dos Corpos Sociais
da Associação, para o triénio

2006-2008, depois das eleições
de 17 de Novembro, que teve
lugar no Auditório da Nersant,
em Torres Novas.
Esta sessão inclui também a
primeira apresentação pública
das Acções e Projectos a dinamizar pela Nersant durante o
período de 2007-2013.
____
Ana Leão
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P ENS AMENT OS

Parabéns e ... Condolências
Luis António Martins *

Dia de Aniversário. Um
ataque de saudações: “Parabéns!”, “Que contes muitos”,
(e como se não bastasse contar
muitos), “muitos e bons, na
companhia dos teus”. Porquê?
Porquê congratularmo-nos uns
aos outros uma vez por ano?
Por estarmos mais carecas?
Com mais varizes? Dores
várias e limitações de todos os
géneros? Ou por, simplesmente, estarmos mais perto da
morte? Desse final heróico ou
discreto?
Não teria mais sentido, digo
eu, se respeitosamente, oferecêssemos as nossas condolências antecipadas ao aniversariante que nasceu naquele fatídico dia que marca a sua marcha
contra o tempo por cada vez
que a terra perfaz uma pirueta
sobre o sol, que brilhantemente, se limita a iluminar?
Repare-se como na hora da
morte, aí e só aí na hora da
morte, faz sentido dar os parabéns aos familiares do famigerado cadáver, por aquilo que o
mesmo fez e foi em vida, em

vez de carregarmos ainda mais
a dor do tal ente querido dando-lhe aquilo que nós
chamamos de “os meus sentimentos”. Congratule-se o morto, aos que cá ficam, dêem-se
ou ofereçam-se os sentimentos, a raiva, o amor, a cólera, a
alegria, a amizade e o fingimento aos que vivem, por que
cada vez viverão menos.
Sim, sim, digam lá “nós trocamos os parabéns pelo facto
de termos ganho mais um ano
de vida, mais um duelo contra
a finitude” ou “damos as condolências como sinal de respeito”. Mas respondam-me,
em relação aos parabéns, de
que serve a vitória numa batalha, se a guerra, por definição,
está perdida? É como se o
Coruchense fosse do distrital
até à final da Liga dos Campeões e perde-se com o Coro
de Santo Amaro de Oeiras na
final pela simples razão de que
nas regras do torneio estava
escrito que o Coruchense não
podia vencer, ou seja que o
belo do homem tem, forçosa-

mente, de morrer. E o respeito?
Haverá melhor demonstração
de respeito pelo defunto que
um elogio real do que este fora
em vida?
Mas, nada disto é novidade.
A diferença, a resposta, a desculpa ou a justificação está no
entretenimento. É que, por acaso, o homem teve o bom senso,
ao longo da evolução da sua
massa cinzenta, de criar “passatempos” que desviassem a
sua atenção do inevitável fim,
colocando de parte as depressões existencialistas (que nos
nossos tempos aumentam proporcionalmente ao crescimento
do número de entretenimentos). E voilá nasceram a arte, a
civilização, o sofá, a cidade, a
moda, a linguagem, as máquinas, Deus, a tábua-de-passar-a-ferro, os sentimentos, o
vinho, a fome, o beijo, a casa,
os sentimentos, o sofrimento, a
verdade e a mentira. A guerra,
as pevides, as filhozes e o ano
novo. A consciência, a igreja e
a bolacha Maria. A religião e
os pezinhos de coentrada. Numa

palavra – a Convenção. Que
faz de nós criaturas sociais
respeitáveis e respeitadoras.
Mas, então porque existem
pessoas boas e más? Boas e
más acções? Um homem que
mata em guerra e recebe medalhas por isso é assim tão diferente de Rui que matou Carlos
para levar Maria a comer gelados de morango? Um matou
por amor à pátria, outro matou
por amor à mulher do outro, o
primeiro matou por ódio ao
inimigo da pátria, o segundo
por ódio ao marido da mulher
que amava. O primeiro recebe
reforma, o segundo prisão.
Convencionou-se meus caros. Distinguiu-se a normalidade da anormalidade, mesmo
que as consequências de ambas
não sejam muito diferentes.
Difundem-se símbolos sociais
a respeitar, direcções que cada
elemento do rebanho deve
seguir “em nome do bem
colectivo”, semáforos existenciais.
Agimos em conformidade
com as ideias do nosso semel-

Casario Ribatejano

hante, atirando areia para os
olhos uns dos outros dizendo
que diz que ou que Deus disse,
ou que a lei diz, quando na verdade apenas nos protegemos
da hipótese de virmos a ser
considerados loucos, como se
loucura fosse uma escolha e a
normalidade uma virtude.
Agir livremente é não ser
omnisciente nem omnipotente,
é não saber se a acção será recompensada ou castigada. Eu
sei, assim estamos Às escuras
não é? É óbvio que estou no
plano da inconsciência. Porquê? O estimado leitor foi normal toda a sua vida? Existir
não significa viver.
Ps: Diz que Maria colocou
veneno no gelado de Rui. Diz
que desconfiava que era ele o
assassino. Vi-a esta semana de
braço dado com Josué, irmão
de Carlos e dono da gelataria.
Ps2: A imortalidade seria ...
uma chatice. Um Belo Ano!!
____
* Lic. em Filosofia

As Casas do Ribatejo
O Casal (Fátima)
Casa da Avó Genoveva (Tomar)

na net recebe 600 visitas
em dois meses e prepara guia

Casa da Azinhaga (Azinhaga)
Casa das Hortênsias (Chamusca)
Casa do Patriarca
(Vila Nova da Barquinha)
Casa dos Arrábidos
(Torres Novas)
Casa dos Vargos (Vila do Paço)
Casa do Troviscal (Tomar)

Desde a sua primeira aparição pública, aquando da
Fersant'06, em Outubro, a Associação Casario Ribatejano, e
em especial o seu site
www.casarioribatejano.com,
tem suscitado grande curiosidade. Sem que a Associação
tenha ainda feito alguma actividade promocional junto do
público em geral, a sua página
on-line conta já com cerca de
600 visitas.
Um resultado com possibilidade de, em breve, ser fortemente potenciado, uma vez
que no início de 2007, a rede
de casas de Turismo em Espaço Rural irá lançar o tão
aguardado “Guia do Insólito”,
um livro bilingue (português e
francês), que assenta num tra-

balho de pesquisa e contacto
directo com as potencialidades
e personagens mais genuínas e
peculiares do Ribatejo. Uma
publicação que diverge dos
tradicionais guias turísticos,
como salienta Isabel Freire, a
jornalista responsável pela
redacção dos conteúdos deste
livro.
“É, sobretudo, um livro de
boas histórias e boas imagens
de personagens e locais característicos deste território cujo
fio condutor é o rio Tejo. Uma
obra para colocarmos na
nossa biblioteca, para lermos
de quando a quando, sentados
no nosso sofá, mas também um
guia para levarmos no portaluvas do carro, num fim-desemana de descoberta por ter-

ras ribatejanas”. O trabalho de
imagem é da autoria de Joseph
Marando, fotógrafo profissional de nacionalidade francesa.
Constituída em Agosto de

2005, a Associação Casario Ribatejano reúne actualmente 23
Unidades de Turismo em Espaço Rural localizadas no distrito
de Santarém.
A candidatura ao projecto
transnacional EDDT – Reforçar o Desenvolvimento Económico, liderado pela Nersant,
tem permitido à Associação
desencadear diversas actividades de mobilização dos associados e preparação de um
plano de comunicação nacional e internacional, do qual se
destaca, não apenas o referido
“Guia do Insólito”, mas também a criação do logótipo, do
site, de um catálogo comum e
de alguns artigos de merchandising.
____

Casa WladiVal
(Ferreira do Zêzere)
Hotel Rural de Cadouços
(Abrantes)
Hotel Rural de Santarém
(Santarém)
Monte-Velho (Abrantes)
Quinta da Alcaidaria-Mór
(Ourém)
Quinta da Anunciada Velha
(Tomar)
Quinta da Cabrita (Santarém)
Quinta da Torre (Alpiarça)
Quinta das Freiras (Sardoal)
Quinta de Arecês (Sardoal)
Quinta de Coalhos (Abrantes)
Quinta de S. José dos Montes
(Tomar)
Quinta do Casalinho (Almeirim)
Quinta do Valle (Tomar)
Solar de Alvega (Abrantes)
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Escola Profissional de Salvaterra de Magos

Apresentou gastronomia
tradicional portuguesa em Itália

Perante uma plateia de múltiplas
nacionalidades, os chefes de cozinha e
professores José Pereirinha e Noélia
Costa, da Escola Profissional de
Salvaterra de Magos, confeccionaram
alguns dos pratos mais típicos da cozinha portuguesa. A demonstração decorreu em Itália, na cidade de Siena,
durante o mês de Novembro, no evento
“Il gusto d’imparare” (O gosto de
aprender), que reuniu diversos técnicos
e chefes de cozinha de França, Itália e
Portugal. Uma troca de experiências
que os participantes portugueses
avaliam de forma muito positiva e que
foi promovida no âmbito do projecto
PROTUR, direccionado para a melhoria da qualificação dos recursos
humanos no sector do turismo.
Grão-de-bico estufado com pimen-

to, lombinhos de porco bísaro com
queijo de Serpa, peixinhos da horta e
trouxas-de-ovos foram algumas das
entradas, pratos e sobremesas que os
portugueses José Pereirinha e Noélia
Costa confeccionaram na cozinha de
demonstrações da Confesercenti Siena,
no passado mês de Novembro, perante
uma plateia de técnicos e chefes de cozinha de nacionalidades francesa e italiana. “Foi uma experiência fantástica.
Já tínhamos participado em diversas
actividades internacionais, mas nenhuma desta natureza. Foi um desafio
poder explicar a um conjunto de entendidos na área da cozinha, que determinados ingredientes podem ser utilizados de forma diferente. No fundo, todos
trabalhamos na cozinha mediterrânica,
mas os italianos e franceses desconheciam que o feijão verde poderia ser
utilizado para fazer algo como “peixinhos da horta. Não conheciam sequer o
bacalhau seco e muitos dos nossos
enchidos, bem como ficaram espantadíssimos como é que nós con-

seguimos fazer uma sobremesa com tão
poucos ingredientes”, recorda José
Pereirinha.
Uma oportunidade para divulgar a
boa gastronomia portuguesa, salienta,
mas também para abrir horizontes à
inovação na cozinha. “Esta iniciativa
teve também um outro lado muito interessante. É que depois da demonstração
e da prova, os nossos homólogos
começaram imediatamente, tendo em
conta as suas experiências, a dar sugestões de aplicação daqueles produtos
absolutamente inovadoras, dando-nos
ideias novas para executarmos em
Portugal”.
O evento contou também com uma
aula de cozinha com o conhecido chefe
francês Gérard Vives, cujo percurso
profissional se tem destacado pela valorização do recurso às especiarias na
cozinha. Do programa de dois dias, fez
ainda parte uma mesa redonda tendo
em vista a realização do diagnóstico à
oferta formativa nas diversas regiões
envolvidas, ao nível do turismo, em

particular no sector da restauração e
hotelaria. Nesta iniciativa, o distrito de
Santarém fez-se representar pelo Prof.
Reis Ferreira do Instituto Politécnico de
Tomar.
____
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Recolha de Roupa
da BÚZIOS
A associação Búzios, levou a
cabo no passado dia 16 de Dezembro de 2006, uma recolha
de roupa, com vista ao apoio das
Missões Humanitárias da AMI
nas missões internacionais em
África e na Ásia e das Missões
católicas de Fátima nos PALOP.
Os pontos de recolha foram
a sala BÚZIOS nas Piscinas
Municipais de Coruche e a viatura da BÚZIOS, que estacionou junto ao quiosque da Rua

de Santarém em Coruche.
Os artigos mais precisos
foram roupa de Homem, Mulher e Criança. Esta campanha
vem em seguimento das já realizadas em 2002, 2003, 2004 e
2005, e onde foram recolhidos
perto de 12 toneladas de roupa.
Esta iniciativa contou com o
apoio da AMI, Mundo Aventuras e Câmara Municipal de
Coruche.
____

INOVEmpresa
integra jovens
A Nersant deu início, no passado dia 14 de Dezembro, ao
quinto curso no âmbito do
INOVEmpresa, o programa de
formação que visa apoiar as
empresas da região na integração de jovens quadros qualificados.
Envolvendo 12 jovens recém-licenciados, esta acção inscreve-se na área da Gestão
Comercial e é composta por três
meses de formação em sala, seguidos de cerca de 9 meses de
formação em contexto real de
trabalho, momento em que cada
um dos formandos será integrado numa empresa da região.

O INOVEmpresa permite,
por outro lado, que os jovens
recém-licenciados beneficiem
de três meses de formação de
qualidade e orientada para a realidade empresarial, permitindo
que a transição para o mundo do
trabalho seja mais facilitada.
Até ao momento, no âmbito
do INOVEmpresa, foram já iniciadas 5 acções de formação,
das quais três em Gestão Comercial e as outras duas em
Gestão Ambiental e Higiene e
Segurança no Trabalho, envolvendo cerca de 60 formandos e
42 empresas.
____

GNR detém
suspeitos de assaltos
O Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) da GNR de
Coruche deteve dois indivíduos
suspeitos por vários assaltos a
casas e estabelecimentos comerciais em Marinhais, Samora
Correia, e Salvaterra de Magos.
Os detidos eram já alvo da
emissão de vários mandados de
captura pelo país fora.
Os assaltantes ameaçavam
os proprietários das lojas e casas
com todo o tipo de armas,
chegando mesmo a ameaçar um
elemento da GNR na zona de
Canha.

Os assaltantes (que foram
detidos no Montijo) tentaram
antes a fuga, o que levou os
agentes do NIC a persegui-los.
Foram recuperados vários
objectos em ouro, e muitos destes foram já reconhecidos pelos
seus proprietários.
O tribunal decretou a prisão
preventiva até ao início do julgamento de um dos assaltantes.
Quanto ao segundo individuo,
foi-lhe aplicado o termo de
identidade e residência.
____

Justiceiros ou
Assassinos?

João Costa Pereira

Pode a pena de morte ser considerada administração da justiça?
Corrigir comportamentos,
ainda que dos mais horrendos
que imaginar se possa, com
aplicação dum acto que tira a
vida ao prevaricador é o modo
correcto de o castigar?
A discussão é antiga mas a
conclusão que leve à sua abolição total tem sido penosamente adiada e continuam a
cair, às garras de quem decide,
homens que até na morte,
deveriam ter a dignidade inerente ao acabar de uma vida,
mesmo que ela tenha sido
usada no pior sentido que qualquer um de nós lhe possa e
queira dar.
Numa altura em que milhares de Homens se empenham a
minorar o sofrimento humano
integrados em organizações de
assistência que espalham o
bem pelo mundo todo, continuam as bestas mandantes – de
países que da vida humana tem
apenas e só a noção de que é

uma “coisa” de que podem dispor para se armarem em justiceiros – a matar, melhor, a
assassinar, evocando o supremo direito à justiça quando, a
verdadeira justiça, só pode ser
administrada por gente equilibrada emocionalmente e por
uma sociedade que a use respeitando leis e códigos onde
nunca ninguém possa “prescrever” a pena capital.
Curioso para não dizer triste é que assim actuam governos ditos democráticos, livres,
evoluídos, a par de outros onde,
pelos mesmos padrões são
considerados atrasados, os ditadores imperam, e o conceito
de liberdade não é reconhecido.
Mais! Revoltante é, ouvir
que o fulano A ou B foi “executado” (leia-se: assassinado)
“graças a deus”.
Que deus menor é este o
que é invocado por hordas

fanáticas que tem o descaramento de olhar o “céu” para
agradecer tamanha “bênção”?
De quem é a culpa? Só dos
governantes “civis” que pela
política baixa chegam aos
lugares de mando? Ou é preciso olhar muito mais fundo e
centrar-nos no que as religiões
vão disseminando e incutindo
em espíritos onde a predisposição para aceitar tudo sem
sequer parar um segundo para
a introspecção necessária à
tomada de consciência de qualquer ser humano.
O conceito da vida é sério
de mais para ser discutido com
base nas teologias existentes
sem que o Homem, livremente,
a pense e sobre ela interiorize.
A morte, fim supremo de
todos nós, deve ter igual dignidade, no pensamento e na
acção.
____

Nersant e UAERLVT
apresentam projecto
de criação de Sociedade de
Capital de Risco de âmbito
regional
Este novo instrumento de
apoio ao investimento das
PME's, cujo arranque se prevê
para o início de 2007, vai ser
constituído por empresas interessadas quer em integrar a estrutura accionista da NerVenture, a sociedade de capital de
risco a constituir; quer em
subscrever o primeiro fundo de
capital de risco a criar.
A Nerventure – Sociedade
de Capital de Risco terá como
principal responsabilidade a
gestão de fundos de capital de
risco, estando, desde já, previsto um primeiro Fundo para
Investidores Qualificados (FIQ),
designado “FIQ Nercapital”,

que deverá arrancar com um
capital inicial mínimo de três
milhões de euros.
Com um capital social de
750 mil Euros, caberá a esta
Sociedade as funções de: a)
procura, análise e selecção de
oportunidades de investimento; b) acompanhamento da carteira de participações; preparação e tramitação do desinvestimento futuro; tratamento
constabilístico e financeiro e
reporte aos investidores e demais entidades envolvidas.
O capital social da Nerventure será detido pelas quatro
Associações Empresariais promotoras do projecto e por em-

presas e institucionais que
desejem entrar como accionistas. A UAERLVT não impõe
limite mínimo ou máximo para
a participação das empresas no
capital social da Nerventure.
Veículo de investimento em
capital próprio, o FIQ Nercapital efectuará participações em
pequenos projectos de base
regional. Este fundo terá a duração de dez anos, prevendo-se
que os primeiros três sejam de
investimento, os quatro ou cinco seguintes de “maturação” e
os últimos dois ou três de
desinvestimento (entenda-se:
venda do capital investido).
____
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SANTARÉM

Câmaras querem ligações
ferroviárias entre Setil e Vendas Novas

Acordos de Cuidados
Continuados Integrados
homologados no
Governo Civil
O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, acolheu a cerimónia de
homologação dos acordos de
Cuidados Continuados Integrados da região de Lisboa e
Vale do Tejo, no passado dia

Representantes das autarquias de Coruche, Cartaxo e
Salvaterra de Magos reuniram
com a administração da CP para discutir a possibilidade desta
colocar em circulação composições de passageiros na linha
Vendas Novas-Setil, através
dos três concelhos, até Lisboa.

Na linha Vendas Novas-Setil já
circulam composições de mercadorias.
O objectivo das três câmaras municipais é permitir que
muitos trabalhadores que se
deslocam actualmente para a
capital em automóvel próprio,
ou autocarro, possam passar a

fazê-lo também de comboio.
As autarquias aguardam por
isso que a CP efectue um estudo de mercado nos três concelhos, para que seja possível a
circulação de comboios de passageiros na linha Vendas Novas-Setil até à capital.
____

ALMEIRIM

Aterro da Raposa sem licença
– PSD exige explicações
Pedro Pisco dos Santos,
vereador do PSD na Câmara de
Almeirim, apresentou um requerimento dirigido ao presidente do município, José Sousa Gomes (do PS) onde pede
explicações para o facto de o
aterro sanitário da Raposa não
ter (desde a sua construção) a
respectiva licença ambiental.
O vereador quis ainda esclarecer outras questões, nomeadamente quanto à existência ou

não de um estudo de impacto
ambiental antes do funcionamento do aterro, o ponto de situação do projecto de melhoria
da Estação de Tratamento de
Águas Lixiviantes, ou se foi alguma vez exigido às autoridades o respectivo licenciamento.
Pisco dos Santos quer saber
se as águas do aterro estão a ter
o tratamento adequado, e se
existem vestígios de poluição
nos lençóis freáticos ou nos

solos. Pediu ainda à InspecçãoGeral do Ambiente que o informe no caso de existir perigo
para a população da Raposa.
O presidente do Município,
José Sousa Gomes, que também é presidente do conselho
de administração da EcoLezíria, a empresa de capitais maioritariamente públicos que gere
o aterro, garantiu que se está a
tentar regularizar a situação.
____

CHAMUSCA

Governo ameaça diminuir
funcionamento do Centro de
Saúde e encerrar as extensões
O Centro de Saúde da Chamusca serve um concelho com
uma área particularmente grande (quase 750 Km2), com dificuldades de acessibilidades e
que luta com graves problemas
de interioridade, é neste momento servida por um conjunto
de extensões de saúde localizadas em várias freguesias
através das quais se procura
dar resposta às necessidades de
cuidados de saúde das populações.

Perante a ameaça que paira
sobre este Centro de Saúde de
diminuição do horário de funcionamento e do encerramento
de extensões de saúde existentes, na senda daquela que
tem sido a opção deste Governo de encerrar serviços públicos fundamentais por razões
economicistas, a Comissão de
Utentes do Centro de Saúde da
Chamusca promoveu um abaixo assinado defendendo os
seus direitos e o actual serviço

de saúde no Concelho.
Denunciam ainda as populações que no próximo ano três
médicos irão aposentar-se sendo que até este momento apenas abriu concurso para um, o
que poderá, não só significar
uma redução do pessoal médico, como confirmar a vontade
de encerrar serviços (nomeadamente as extensões).
____
Os Verdes

21 de Dezembro, no salão nobre do Governo Civil, que contou com a presidência do Sr.
Secretário de Estado da Segurança Social, Pedro Marques, e
pela Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Carmen Pignatelli.

Governo Civil entrega
material ortopédico
O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, presidiu à cerimónia de
entrega de material ortopédico,
no âmbito do Projecto Tampinhas, no passado dia 22 de
Dezembro, no Salão Nobre do
Governo Civil.
Este acontecimento surgiu
na sequência de um protocolo
assinado no início de 2006 entre o Governo Civil, a Associação Tampa Amiga e a Resitejo,
que entretanto adequiriu a
OrtoRibatejana, empresa dedicada ao comércio deste tipo de
material.

Quase um ano depois da
celebração do acordo, realizase agora a primeira entrega de
diversos equipamentos a várias
pessoas colectivas e singulares
do distrito. A saber, a Associação Humanitária de Pontével
(Cartaxo), Bombeiros Voluntários de Santarém, Centro de
Reabilitação e Integração Torrejano (Torres Novas), Centro
de Saúde da Chamusca, Patrícia Sofia Silva Davis, de Arneiro das Milhariças (Santarém)
e Ricardo Alexandre Grifo
Santos, do Cartaxo.
____

Apoiar Micro
dá origem a 14 novas
ideias de negócio na
região
A cumprir um ano de execução, o projecto Apoiar Micro
entra em 2007 com balanço
positivo.
Este serviço de apoio à criação de novas empresas, dinamizado pela Nersant, desde
Janeiro de 2006, deu origem a
14 novas ideias de negócio na
região de Santarém, das quais
dez já se encontram constituídas enquanto empresas.
Apelando ao espírito de iniciativa, em especial dos jovens, o Apoiar Micro procurou, assim, fomentar uma nova
vaga de empreendedorismo na
região, sustentada por um conjunto de apoios importantes
para empresas em fase de arranque.
Consultoria ao nível da ela-

boração do plano de negócios e
do plano de marketing, criação
de página na Internet, acções
de divulgação das ideias de
negócios, apoio ao nível da
certificação, são apenas alguns
exemplos dos serviços prestados.
Nos últimos dois meses, a
Nersant realizou sessões de
apresentação das start ups
apoiadas, onde uma mesa de
avaliação, formada por empresários da região, interrogou os
jovens empreendedores e apresentou sugestões de melhoria.
De carácter público, estas
sessões contaram ainda com a
presença da banca, sociedades
de capital de risco, bem como
de potenciais investidores.
____

O Jornal de Coruche

Foi homologada a Carta
Educativa de Coruche
A Ministra da Educação, homologou a carta educativa do
Concelho de Coruche no passado dia 30 de Outubro, em
conjunto com mais 37 do país. Para ser homologado esta
carta educativa teve de ser aprovada pela Assembleia
Municipal, Conselho Municipal de Educação e Direcção
Regional de Educação de Lisboa.
Esta carta e princípios enuncia diversas acções para os
anos 2006 a 2011, estando previsto a construção de infraestruturas para o ensino pré-escolar e básico, a ampliação
dos parques escolares da Fajarda e da Lamarosa, a construção do pavilhão desportivo da Escola Secundária de
Coruche e a construção de um centro de recursos/biblioteca
na Escola EB 2,3 Dr. Armando Lizardo. A adaptação de
todo o parque escolar com aquecimento e ar condicionado
é outra das intenções previstas.

Os 11 municípios da CULT
já homologaram as suas cartas
A sub-região da Lezíria do Tejo, foi a primeira no país a
ter as suas cartas educativas homologadas pelo Ministério
da Educação. Isto porque as onze câmaras que integram a
CULT – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, as aprovaram, definindo os investimentos previstos até 2012. A
maior parte do orçamento vai para a construção de novas
escolas e jardins de infância, obras de ampliação e requalificação de estabelecimentos de ensino, nos municípios de
Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de
Magos e Santarém, que integram a CULT.
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A esperança
ao fundo do túnel
É do conhecimento público
e não se ultrapassarão normas
éticas, se se afirmar que há casos no nosso País relativos a
processos judiciais, que por razões que não vêm ao caso nesta despretensiosa reflexão, que
na verdade não se entendem.
É difícil perceber e muito
menos compreender-se a morosidade, os artifícios, embora
legais, empregues no tratamento de processos bastante mediáticos e que para dignificar e
clarificar situações duvidosas,
deveriam ser resolvidos com
celeridade.
Essa rapidez seria boa para
todos nós, para a confiança da
justiça que temos, para os
agentes da mesma e também

para o bom nome dos suspeitos
se forem inocentes.
Vem tudo isto a propósito
das recentes medidas que os
responsáveis tomaram de nomear um novo Procurador e de
este ter por sua vez nomeado
uma Procuradora para resolver
assuntos complicados e pendentes. Embora tenha mediado
pouco tempo, parece e nós
acreditamos, que estão as pessoas certas nos lugares certos e
que a esperança já se avista.
O novo Procurador parece
ser pessoa que quer ver situações esclarecidas, tendo já
agitado um pouco as águas
mansas e quiçá pantanosas, ao
nomear a Dr.ª Maria José Morgado para processos que se

José Manuel Caeiro

arrastam e precisam de um fim.
Esta Senhora poderá e deverá ter o apoio de parte significativa dos portugueses, dado
que o seu passado foi brilhante
na PJ (porque é que não terá
continuado naquela altura?) e é
frontal, corajosa e competente,
atributos que servem bem para
os fins que se pretendem.
Portugal precisa de deixar
de ser o exemplo negativo a
nível europeu, no que diz respeito aos assuntos judiciais e
nós utentes que somos, cidadãos com direitos, não podemos aceitar que o fiel da balança simbólica não mantenha
o fiel, sempre e em qualquer
situação, no sítio que lhe é devido.

Deliberações

Assembleia Municipal

Bacalhau roubado no Natal
A GNR de Coruche, através do seu Núcleo de Investigação Criminal, procura os autores de um roubo algo
insólito ocorrido na quadra do Natal, na localidade do Porto
Alto, Samora Correia. Os ladrões furtaram uma carrinha
que transportava bacalhau, avaliado em cerca de 35 mil
euros, enquanto o condutor almoçava. O comerciante de
Salvaterra de Magos, não vai esquecer este Natal, sem o seu
bacalhau.
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• Piddac 2007 – AM contra o Governo
A Assembleia Municipal
(AM) de Coruche aprovou por
maioria uma moção contra o
governo queixando-se de este
não contemplar com nenhuma

verba do Piddac para 2007 o
concelho de Coruche, nem as
necessidades básicas para o
seu desenvolvimento, nomeadamente a nova variante rodo-

viária do Vale do Sorraia, a
nova ponte entre o Couço e
Santa Justa e o pavilhão polidesportivo da Escola Secundária de Coruche.

A AM de Coruche aprovou
por maioria uma moção com o
intuito de manifestar junto da
CULT – Comunidade Urbana
da Lezíria do Tejo, o seu des-

contentamento pelo atraso e
condução do processo Águas
do Ribatejo, exigindo explicações sobre o atraso nas obras
previstas, onde só a obra do

emissário está em execução, e
exigindo ainda um maior empenho na solução dos atrasos
que condicionam o inicio das
obras.

Obras do Emissário muito
• Águas do Ribatejo – AM queixa-se à CULT
barulhentas
A Câmara de Coruche avisou a empresa que está a fazer
a obra do emissário da vila, para cumprir o limite legal de
ruído para obras no período da noite.
Tudo isto se deve a uma medição de ruído efectuada pela
CULT, que detectou um valor de 3,31 decibéis, ligeiramente
acima do limite de 3 decibéis que a lei impõe.

Coruche já tem comissão
de avaliação de imóveis
A comissão de avaliação de imóveis de Coruche, que vai
avaliar os imóveis com vista a ajuizar dos aumentos de rendas e da valorização dos mesmos, foi criada no passado dia
20 de Dezembro por deliberação camarária.
Constituída por representantes das ordens dos advogados, dos arquitectos e engenheiros e do Serviço de Finanças
de Coruche, conta ainda com um técnico municipal que vai
presidir à comissão, cujos membros serão pagos e terão
subsídio de transporte.

• Conselho Municipal de Segurança – AM
acusa Presidente da Câmara de falta
de respeito pela lei e pela AM
A AM deliberou por maioria
uma moção que critica fortemente o Presidente da Câmara
de Coruche, Dionísio Mendes,
de ser o responsável por não ter
efectuado as diligências necessárias à instalação do Conselho Municipal de Segurança.
Este Conselho, que terá uma
actividade consultiva na articu-

lação e troca de informações
entre entidades ligadas à segurança pública do município,
para funcionar terá de ter dez
cidadãos do concelho nomeados
pela AM, por indicação do
Presidente da Câmara. A moção
diz que Dionísio Mendes não
nomeou já os 10 cidadãos, como devia ter feito, e considera

uma manifesta falta de respeito
pela lei e pela AM esta situação.
Desta forma a moção da
AM, assinada pela sua Presidente Fernanda Pinto, exige ao
edil de Coruche que tome as
medidas necessárias para que o
Conselho Municipal de Segurança possa ser constituído e
funcionar.
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PSD de Coruche e Presidente de Câmara
de candeias às avessas

Conferência de imprensa do PSD na sua nova sede

O PSD de Coruche reagiu
em conferência de imprensa às
declarações do presidente da
Câmara Dionísio Mendes. Recorde-se que, durante o almoço
anual do PS, o autarca referiu
em relação à oposição, que
“existe um casamento contranatura na Assembleia Municipal entre a CDU e o PSD”.
Estas forças políticas, na última
assembleia municipal de 2006,
optaram pelo mesmo sentido de
voto, a abstenção, nas Grandes
Opções do Plano e Orçamento

para 2007. Outra das razões para
o Presidente da Câmara utilizar o
termo de casamento contra-natura, foi o facto de no início do
actual mandato, a candidata da
CDU derrotada nas urnas, ser
eleita com os votos dos vogais do
PSD para presidente da Assembleia Municipal de Coruche.
Em conferência de imprensa, na sua nova sede, os Sociais-Democratas adiantaram que
“as declarações do presidente
da Câmara de Coruche, são
atentatórias da verdade e ape-

nas pretendem lançar confusão junto da população. Referir que a oposição faz ritual, é
uma inverdade. O PSD faz propostas concretas que o executivo camarário do PS rejeita. O
PSD viabiliza as propostas do
executivo que sejam em prol do
desenvolvimento do Concelho,
e como exemplo temos a viabilização da adesão do Município de Coruche à empresa
Águas do Ribatejo, que só foi
possível com o apoio expresso
do PSD”, adiantam os eleitos

Serviços da Câmara de Coruche

na Assembleia Municipal do
Partido Social Democrata.
Ainda na conferência de
imprensa, adiantaram que,
“não viabilizam propostas que
não sejam equilibradas, como
aconteceu com o pedido de
empréstimo que a Autarquia
pretendia para adquirir um
Parque de Negócios. Só que se
esqueceu de negociar o terreno
e agora, dois anos depois, considera que este projecto afinal
não se aplica a Coruche. Se
casamento contra-natura, pa-

ra o presidente da Câmara e o
PS, é exigir investimentos do
Governo no Concelho de Coruche e é exigir que o executivo camarário construa o novo
Quartel dos Bombeiros, não
entendemos, pois estas devem
ser as bandeiras de todos os
autarcas do Concelho.
Não entendemos, nem aceitamos, que o PS vote contra
uma moção, que exija mais investimentos no Concelho, por
parte do Governo e que reclame
por não estarem previstas obras
em PIDDAC para 2007”,
referiram os eleitos do PSD.
A terminar esta conferência
de imprensa, recordaram que,
“a disciplina partidária do
PSD, é marcada pela população do Concelho e pelas necessidades de investimentos
que o Concelho ainda tem. Como demonstramos no passado,
não passamos cheques em
branco, mas estamos disponíveis para votar, tudo o que permita ao Concelho fixar população e criar melhores condições de vida para todos. Uma
das nossas obrigações é fiscalizar e criticar, no sentido
construtivo, as acções do executivo camarário. Este é o nosso sentido de oposição e é nessa base que entendemos servir
os melhores interesses do Concelho”, salientaram os eleitos
do PSD na Assembleia Municipal de Coruche.
____
João Louro

Datas das reuniões de Câmara para 2007

Avaliação de desempenho
e testes ao álcool
A implementação do SIADAP,
ou seja, o sistema integrado de
avaliação de desempenho da
administração pública vai ser
criado para permitir que os
serviços prestados pela Câmara
de Coruche aos munícipes possa ser mais eficaz e mais rápido.
Outro dos objectivos deste
sistema será o de melhorar a
produtividade, e assiduidade
dos trabalhadores da Câmara.
A autarquia pretende ainda
ter uma relação com os emprei-

teiros, que visa reduzir o número e os valores dos contratos de
trabalhos a mais, e exigir mais

rigor nos projectos.
O último objectivo prende-se com a implementação das
regras de higiene, saúde e segurança no trabalho, o que será
feito por uma empresa especializada no sector.
Durante o mês de Novembro
foram realizados testes de alcoolemia provisórios aos funcionários camarários. A partir de
agora esses testes terão um carácter definitivo.
____

Estas reuniões são públicas e têm início pelas 15:30h
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Para assinalar vitória nas autárquicas 2001

PS de Coruche realiza almoço anual
Decorreu na Residencial
Quinta do Lago, em Santo Antonino, o almoço anual do
Partido Socialista de Coruche,
para assinalar a vitória de 2001
nas autárquicas, sob o slogan
“Amar Coruche – Falar Verdade”. A iniciativa contou com
a presença de 100 simpatizantes e militantes do partido e
neste encontro foram dados a
conhecer os investimentos realizados, os projectos que estão
a decorrer e as obras para o futuro.
Perante os simpatizantes e
militantes do PS, Dionísio Mendes, presidente da Câmara,
eleito como independente nas
listas do Partido Socialista,
começou por recordar a vitória
histórica nas autárquicas de
2001 no Concelho de Coruche,
onde a CDU governava desde
o 25 de Abril. Para o autarca,
“deu-se um novo rumo, porque
sempre acreditamos que poderíamos mudar. De facto, um
conjunto de pessoas, algumas
do PS e outras independentes,
criaram uma estratégia para
conquistar o poder à CDU
/PCP, que desde o 25 de Abril
governava a Câmara de Coruche. Em 16 de Dezembro de
2001, conseguimos a vitória e
deu-se uma nova resposta às
necessidades do Concelho e
uma nova perspectiva para o
gerir.
Passados cinco anos penso
que o balanço é fácil de fazer,
na medida em que é evidente
todo o trabalho desenvolvido,

O Presidente da edilidade coruchense eleito nas listas do PS, Dionísio Mendes, com Joaquim Banha, Presidente da
Concelhia do PS e Presidente da Junta de Santana do Mato, no uso da palavra.

e as consequências desse trabalho. Desde logo, um outro
estilo de estar no poder, outra
abertura, capacidade de diálogo e uma relação de tolerância
com as pessoas, sejam trabalhadores municipais ou população em geral. A possibilidade de fazer pontes, do ponto de
vista político, recordo que o
primeiro executivo foi viabilizado com um vereador do PSD
e acerca de um ano atrás conquistamos a maioria absoluta
na Câmara Municipal”, recor-

dou o autarca eleito pelo PS.
Sobre as obras no Concelho
de Coruche, “o trabalho está à
vista, fizemos muita obra, muitas infra-estruturas, investimos
bastante no Concelho e diversificamos o investimento em
três áreas fundamentais. Uma
que tem a ver com a criação de
infra-estruturas para melhorar
a qualidade de vida das populações, e, aí apostamos naquilo que tem a ver com os esgotos, abastecimento de água e
rede viária. Investimos tam-

bém, no crescimento da economia do Concelho, criando condições para as empresas. Zona
Oficinal da Lamarosa, Zona
Industrial do Couço, nova
ampliação da Zona Industrial
de Coruche. O crescimento em
termos de infra-estruturas desportivas, para servir a população na área do desporto,
lazer e cultura. Recordo as
Piscinas Municipais, o Estádio
Municipal em fase de conclusão, infra-estruturas pelo
Concelho, como ringues poli-

valentes, pisos sintéticos em
Santana do Mato, agora no
Couço e dentro em breve nas
Fazendas das Figueiras. De
facto, é um conjunto de infraestruturas de grande qualidade que vão servir a população para acrescentar qualidade de vida.
Vamos continuar neste caminho, estamos a terminar um
quadro comunitário e estamos
a lançar um novo quadro comunitário, onde temos em 2007
obras de grande vulto que
queremos concretizar e iniciar
outras, para fechar este ciclo e
começar outro com o novo
quadro comunitário”, adiantou
o edil.
Sobre o papel da oposição,
durante o actual mandato, Dionísio Mendes, referiu que, “o
que se passa na Assembleia
Municipal é um pouco estranho, o PSD aparecer ligado à
CDU. Não sei, onde conduzirá
esta estratégia, as estruturas
partidárias é que saberão, mas
penso que é um casamento
contra natura e absolutamente
contrário aquilo que é a vocação destes partidos em termos
autárquicos. Recordo que o PS
venceu nas urnas para a
Assembleia Municipal nas últimas autárquicas, mas os vogais do PSD entenderam e elegeram a candidata da CDU para comandar a Assembleia Municipal”, recordou o autarca.
____
João Louro

A 1.ª passagem de ano ...
Neste novo ano de 2007, o
Jornal de Coruche orgulha-se
de assinalar a sua primeira passagem de ano.
O caminho percorrido desde Abril de 2006, demonstra
que este Jornal veio preencher
uma lacuna na informação local e regional.
A equipa deste Jornal, sente
um enorme orgulho, por este

projecto ser aceite em todo o
Concelho e além fronteiras.
Um Jornal que ao longo
destes nove meses, deu e continua a dar voz às freguesias,
foi o Jornal oficial das Festas
em Honra de Nossa Senhora
do Castelo em 2006, onde
prestou um verdadeiro serviço
público, e, renovou por completo a imagem da tauromaquia local.
Apesar de Jornal mensal,
dignificou esta terra levando
aos quatro cantos do Mundo,
as mais variadas notícias a nível local, regional e até nacional.

Continuamos a crescer, fruto
do trabalho, empenho e dedicação de toda a equipa, renovada e jovem.
Estamos e continuamos
abertos em prol da sua colaboração, mas não nos deixamos
levar, nas ondas do mar.
Sentimos uma enorme responsabilidade, face às exigências dos nossos leitores e não
queremos perder a corrida rumo ao sucesso.
Este projecto não nasceu
para ser mais um Jornal, mas
sim com o objectivo de esclarecer os leitores e dizer a verdade, por mais que custe a muita

gente. Além de jornal, é também um órgão dinamizador da
cultura, quem não se lembra da
vinda a Coruche do Prof. Daniel Sampaio. Uma iniciativa
que excedeu todas as expectativas. Por tudo isto, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas, os nossos anunciantes e leitores já sabem
reconhecer a qualidade.

Ao longo de 2007, haverá
novidades nas nossas páginas e
a certeza de que estaremos
sempre ao seu lado.

Bom Ano de 2007.
____
João Carlos Louro
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Oposição ataca executivo da Câmara de Coruche

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007
• CDU e PSD abstiveram-se e PS vota a favor
As abstenções dos vogais
da CDU e PSD na última Assembleia Municipal de 2006
permitiram que a proposta de
Orçamento e Grandes Opções
do Plano para 2007 da Câmara
de Coruche fossem aprovados.
Os vogais do PS votaram a favor dos documentos e Dionísio
Mendes e os vereadores do partido socialista têm luz verde
para concretizar obra no Concelho.

Dionísio Mendes presidente
do executivo

O orçamento da Câmara de
Coruche ronda os 20,38 milhões de euros, menos cerca de
3 milhões que em 2006. Os
principais investimentos previstos para 2007 são a construção da Estação Central de
Camionagem, intervenção no
Centro Histórico da Vila, arruamentos no Concelho, conclusão da obra do Estádio Municipal, conclusão da Zona Industrial do Couço, construção
do Observatório do Sobreiro e
da Cortiça, relvados sintéticos
no Couço e Fazendas das Figueiras e continuação da requalificação da zona norte da Vila
até ao Castelo.
Para o presidente da Câmara, Dionísio Mendes, “trata-se
de um orçamento de contenção
e rigor, de pagamento de obras

que estão em curso e de perspectiva de outras no final do
actual Quadro Comunitário de
Apoio”. Sobre a abstenção dos
vogais da CDU e PSD, disse
que “não apoiam porque é o
nosso executivo, que está a
governar. A oposição não pode
deixar de reconhecer, o bom
trabalho que se está a fazer.
Faz um papel ritual e de tradição de não votar favoravelmente, naquilo que são as pro-

Para José Coelho, vogal do
PS na Assembleia Municipal,
este orçamento “é equilibrado
e de acordo com as exigências
que se faz ao País e aos autarcas neste momento. Visa essencialmente acabar obra, é um
orçamento com rigor e politicamente honesto, porque não
estamos a prometer coisas, que
não se podem executar. Os fundos comunitários terminaram
e é impossível às autarquias

nas freguesias. Demos o benefício da dúvida, porque em termos nacionais, os municípios
foram penalizados com a
transferência de verbas, mas
lamentamos que sejam anunciados um rol de investimentos
pela Câmara, que depois se
tornam vazios. Como exemplo,
a questão do Parque de Negócios, que agora caiu em
saco roto e foi uma promessa
do PS. Vamos esperar, que em

Francisco Gaspar vogal do PSD

José Coelho vogal do PS

Luís Alberto Ferreira vogal da CDU
e Presidente Junta do Couço

postas deste executivo. Isto
quando mais de metade das
propostas do PSD estão contempladas no Plano de Actividades, mais de metade das propostas da CDU estão contempladas no Plano de Actividades.
Entendo, a posição de
abstenção, como uma posição
de disciplina partidária, eventualmente até vem de fora e de
quem tem pouco a ver com a
realidade do Concelho. A oposição não tem coragem de votar contra, porque isso, cairia
muito mal na população e
seria um tiro no pé. Estranho o
facto, de o PSD aparecer ligado com a CDU na Assembleia
Municipal, não sei onde conduzirá esta estratégia, mas não
me compete essa avaliação”,
adiantou o edil.

fazer obra sem fundos comunitários. Se analisarmos as
Grandes Opções do Plano, verificamos que existe uma estrutura e ideias claras daquilo
que o PS quer para o Concelho”.
Para Luís Alberto Ferreira,
vogal da CDU, “a abstenção
da bancada da CDU, mais
uma vez, é a de dar ao executivo da Câmara o benefício da
dúvida em relação às Grandes
Opções do Plano para 2007,
tal como demos em 2006. Pensamos que, os documentos não
correspondem às aspirações
da população do Concelho,
porque existem uma série de
necessidades no Concelho, por
exemplo, o Quartel dos Bombeiros, Biblioteca Municipal,
além de um desinvestimento

2007, o actual executivo da
Câmara cumpra as obras
enunciadas no Plano, se isso
acontecer, o benefício da dúvida foi bem dado, senão mais
uma vez acabamos por errar
ao optarmos pela abstenção”.
Francisco Gaspar, vogal do
PSD, adiantou que, “o Grupo
Municipal do PSD, optou pela
abstenção porque o Plano Plurianual de Investimentos, apresentado pelo executivo PS na
Câmara, não apresenta o lançamento de novas obras exigidas pela população e que de
ano para ano, têm vindo a ser
adiadas no tempo pelo actual
executivo PS. As obras em
curso, já vêm de Planos anteriores, retardando os investimentos da nova Biblioteca
e Quartel dos Bombeiros. É

preocupante a diminuição da
receita da derrama prevista
para 2007 e a falta de projectos para habitação social ou
de custos controlados. O adiamento das obras têm por base,
perspectivar no futuro inaugurações em véspera de eleições
autárquicas. Reconhecemos
que, existem obras importantes
em curso, daí não votarmos
contra os documentos, por
outro lado, não somos favo-

ráveis a uma política que trabalha só, de quatro em quatro
anos, para fazer inaugurações.
A política do actual executivo
PS na Câmara, vem no seguimento da política socialista de
Portugal, o executivo não passa confiança para os investidores. Lamentamos a situação
do Parque de Negócios, pois
foi usado como bandeira de
campanha, tivemos razão em
não dar um cheque em branco,
ao executivo camarário. O
executivo PS meteu na gaveta
o Parque de Negócios, pois
nunca negociou o terreno e
mentiu à população do Concelho”, referiu o vogal do PSD.
____
João Louro

Três novas empresas instalam-se em Coruche
A Câmara de Coruche e três
empresas vão assinar um contrato para a sua instalação na
zona de expansão da Zona
Industrial do Monte da Barca,
em 3 lotes.
Os três terrenos agora vendidos voltaram à posse da
autarquia pelo facto de as empresas compradoras não terem
cumprido o regulamento, ou

respeitado o prazo de concepção do projecto da arquitectura.
As obrigações do regulamento
mantêm-se para os novos compradores.
No primeiro terreno, o lote
nove, com uma área de 2.985
metros quadrados, será instalada uma policlínica que comercializa produtos de higiene
hospitalar e saúde que criará

dez postos de trabalho, e contará com um investimento de
500 mil euros. Esta empresa
pretende no futuro instalar a
sua sede social no concelho.
Uma empresa de embalagem e produção de químicos
para limpezas industriais, será
criada no lote dez, com uma
área de 700 metros quadrados.
O investimento deverá ron-

dar os 300 mil euros e dará trabalho a sete pessoas.
No lote 14, com 1.177 m2,
estará uma empresa de galvanização de metais e de serralharia, cujo investimento é de
750 mil euros, e onde serão
criados sete postos de trabalho.
O valor do preço do metro
quadrado nestes negócios variou entre 50 cêntimos e 1,5 euros.
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ECONOMIA

A mensagem de Natal de Sócrates

José Sócrates tentou na sua
mensagem de Natal passar a
ideia de que a economia, as
contas públicas e o emprego
estão a melhorar. Não me cabe
divulgar a minha opinião sobre
essa mensagem porque ela não
valerá muito mais do que isso
e, também, porque o leitor terá
a sua interpretação das palavras que o primeiro-ministro
dirigiu a todos os Portugueses.
Contudo, essa mensagem
não foi consensual. À direita e
à esquerda levantaram-se vozes de discórdia perante tal
optimismo relativo à economia
Portuguesa. Analisando os dados estatísticos existentes e as

análises de conjuntura de organismos nacionais e internacionais podemos constatar que
realmente há alguns indicadores económicos que registam uma evolução positiva.
Todavia, será esse desempenho suficiente para nos fazer
descolar rumo à convergência
com os indicadores europeus?
Sem querer entrar na análise da
mensagem política procurarei
analisar o que está por detrás
da mensagem!
É interessante registar o
rebuliço evocado pela oposição como se esta não soubesse
o que são os ciclos políticoeconómicos. Downs (1957) foi
um dos primeiros autores a
debruçar-se sobre o ciclo a que
mais tarde chamaram de ciclo
político-económico.
Mas foi na década de 70
que começaram a surgir estudos mais consistentes sobre
estes ciclos. O estudo de Downs
apesar de importante era ainda
muito incipiente.
Mas o que tem a mensagem
de José Sócrates a ver com esta
teoria? Tudo e nada. Tudo
porque também ele tem que
governar com base nos pressupostos implícitos nos ciclos
político-económicos e nada
porque apenas tem que se limi-

tar a seguir o “protocolo eleitoral”.
De uma forma simples o
que a teoria dos ciclos politicoeconómicos nos diz é que existem quatro classes que se distinguem pelo comportamento
dos políticos/partidos e dos
eleitores. Os políticos/partidos
podem ser considerados de
oportunistas ou partidários e os
eleitores podem ser racionais
(têm expectativas racionais) ou
irracionais (têm expectativas
adaptativas).
Essa divisão permite ao
político gerir o seu ciclo político-económico com um objectivo que está além do bem estar
social, porque esse já faz parte
das suas funções. Aquele que
ele ambiciona e que não está
garantido à partida é a sua reeleição.
Assim, podemos começar a
entender um pouco melhor a
mensagem. O político que pode ser oportunista ou partidário
(não importa agora para o
caso) sabe que está perante
dois tipos de eleitores: os que
têm expectativas adaptativas e
os que têm expectativas racionais.
Os eleitores que têm expectativas adaptativas dão grande
importância ao desemprego e à

inflação como factores que
influenciam a sua condição de
bem-estar. Quanto menores estas taxas maior o bem-estar deste tipo de eleitores. Nordhaus
(1975) considerava no seu modelo que os eleitores têm memória curta. Ou seja, as suas
expectativas são formadas de
forma adaptativa. Assim, não
dão grande importância ao passado e norteiam as suas decisões tendo em conta o desempenho da economia pouco tempo antes das eleições. Esse
período pode variar entre 1 a 2
anos antes das eleições.
Este modelo tem sofrido
algumas críticas. Dois dos principais reparos são: a hipótese
da formação de expectativas
adaptativas evidenciar um comportamento”irracional” por parte dos eleitores, uma vez que
parece pouco provável que
sentindo-se enganados uma
vez dificilmente vão promover
a reeleição do político novamente e por outro lado, o mais
importante, alguns países, como é o caso de Portugal já não
têm possibilidade de utilizar a
política monetária e cambial
para ajustar a taxa de inflação e
de desemprego.
Depois de repensada a teoria dos ciclos político-econó-

Osvaldo Santos Ferreira *

micos com expectativas adaptativas surge um modelo mais
adequado. O das expectativas
racionais. Enquanto nas expectativas adaptativas os eleitores
ajustam a sua forma de ver a
acção do governo com base no
passado, nas expectativas racionais essa opinião é formada
com base na previsão dos valores futuros das variáveis económicas (produto, inflação,
desemprego, etc.) que fazem
parte da economia nacional.
Assim, por exemplo uma mudança de natureza fiscal ou
orçamental irá afectar as expectativas dos eleitores.
Veja-se por exemplo o caso
dos benefícios fiscais. Na primeira fase do ciclo foram retirados e agora, com a entrada na
segunda fase do ciclo políticoeconómico são repostos.
Para finalizar, as palavras
de José Sócrates não são mais
do que palavras de esperança,
ainda que com algum fundamento.
Afinal, todos sabemos o
quanto as expectativas são
importantes na nossa vida e
também o quanto desapontados ficamos quando elas não se
verificam!
_____
* Economista

TAXAS DE JURO COM TENDÊNCIA DE SUBIDA
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) as taxas de juro implícitas nos créditos à habitação mantêm uma
tendência de subida. A taxa de
juro do conjunto dos créditos à
habitação fixou-se no mês de
Novembro em 4,567 % o que
representa uma subida de 0,11
pontos percentuais face a Outubro.
No mês de Dezembro a taxa
de juro de referência do Banco
Central Europeu (BCE) situouse nos 3,5%, depois de seis
subidas desde Dezembro de

2005. Esta tendência será para
continuar durante o ano de 2007
ainda que a um ritmo menor.
A necessidade do BCE
aumentar as taxas de juro está
relacionada com a retoma da
economia europeia e com as
pressões inflacionistas que se
registam. Esta política ditada
pelo BCE e antecipada pelos
bancos comerciais é fundamental. Porém, em economias
frágeis como a portuguesa, em
que muitas famílias estão
sobrendividadas, os aumentos
salariais são baixos, onde se

José J. Roque

perspectiva uma taxa de inflação acima da média tornando o
salário real menor e, o produto
interno cresce timidamente, estas políticas assumem um papel dramático.
Embora o Governador do

Banco de Portugal não admita
para já, tudo indica que o crédito mal parado vá aumentar
significativamente.
A situação financeira dos
portugueses é muito sensível
ao aumento das despesas, o
nível de poupança é dos mais
baixos da União Europeia e
assim, com o aumento da taxa
de juro os portugueses irão
passar a ter maiores dificuldades no final do mês.
_____
Osvaldo Santos Ferreira
Economista
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Os 20 anos dos “Os Corujas”
comemorados com desporto e convívio

São já bastantes anos para a
vida de um Clube que vive de
carolice, de boas vontades e de
algum voluntariado. A festa do
passado dia 8 de Dezembro que
assinalou a comemoração dos
20 anos do clube, pode-se decompor em parte desportiva e
parte de convívio, com um jantar para convidados, atletas e sócios em geral.
A primeira parte decorreu
com bastante interesse, tendo os
familiares dos atletas e não só,
vibrado com as peripécias do
que se passava, começando com
o desfile dos atletas, seguindose uma exibição das Escolas de
Patinagem, continuando com
outro momento de infantis C,
liderados pelo Professor Ricardo Raposo e pelos Monitores
Tiago Borda d’Água e Mário
Martins, sendo estes seniores do
Clube, aliás como também o são
das Escolas.
Seguiu-se depois um jogo
oficial que opôs a nossa equipa
de Infantis A à dos atletas do
Hóquei Clube de Santarém,
sendo a nossa equipa também
liderada pelos mesmos elementos. Ganhámos o jogo por 6-2,
mas em dia de Festa de Natal e
Aniversário, o resultado é de
somenos importância. A equipa
foi constituída por José Dias,
Francisco Mendes, Bernardo
Caçador, António Ferreira, Manuel Rodrigues, João Gomes,
Ricardo Marques, Miguel Palma,
Pedro Costa e Miguel Neves,
com arbitragem de Rui Taborda.
A parte desportiva terminou
com um jogo entre as equipas de
juniores do Sport Lisboa e
Benfica e a dos Corujas que decorreu com bastante entusiasmo
e em que se notou a diferença de
andamento e ritmo entre ambas,
sendo o resultado desfavorável
às nossas cores por 2-10.
Resumindo os dois jogos, Os
Corujas jogaram bem nos dois,
muito embora tivéssemos perdido o jogo principal. Mas era festa e o resultado é irrelevante,
interessando sim o fair play
patenteado. Com arbitragem de
Rui Taborda e tendo Carlos
Rodrigues como Treinador, a
nossa equipa apresentou Tiago
Borda d’água, Carlos Rodrigues, Sérgio Simões, Carlos
Tomé, Fernando Goes, João
Montês, António Russo, André
Marques, Ricardo Graça e João

Baptista. Durante os intervalos e
no fim dos jogos actuaram elementos da nossa Secção de
Patinagem Artística que muito
agradaram à assistência.
Sem querer minimamente
beliscar o entusiasmo e o brilho
dos outros atletas e técnicos, deve dizer-se que a Secção está em
grande actividade e a atravessar
um momento ímpar, não só pelo
dedicação e entusiasmo das atletas, mas também pelo interesse
e empenho da treinadora, D.
Joaquina de Deus. As atletas interpretaram Canção da Amizade, Floribela, Hino à Alegria,
Cabaré (este levado a efeito por
atletas de escalão mais elevado)
e finalizaram com o número
Conquest of Paradise.
Seguiu-se, desta vez no Restaurante Alcorucen, o tradicional jantar, onde estiveram presentes as entidades oficiais convidadas (Câmara Municipal de
Coruche, Instituto Nacional do
Desporto, Associação de Patinagem do Ribatejo e Comissão
Regional de Arbitragem), para
além de toda a Direcção do Clube e de alguns fundadores.
O Presidente encerrou a festa
saudando os presentes e fazendo
votos pela continuação da pujança e dinamismo do Clube,
enaltecendo todos os que ao longo dos anos deram o seu melhor
em prol do Clube e lamentando
que, por falta espaço, não possamos implementar a ginástica
de trampolins e a de iniciação.
Parabéns Corujas, que te engrandeçam e enobreçam!
___

I Gala de Patinagem
Artística
13 de Janeiro de 2007
pelas 20 horas

Organização de
“Os Corujas” e da
Ass. de Patinagem
do Ribatejo

Pavilhão Desportivo
Municipal – Coruche
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20 anos já lá vão...
mas os Corujas continuam

Alberto Paiva Ribeiro

O Novo Ano também chegou e quero aqui deixar aos
meus votos muito sinceros de
um ano cheio de saúde do que
haja de melhor na vida para
todas as famílias nomeadamente as Coruchenses e
Sorraianas. São estes os meus
votos sinceros com muita
amizade.
___
Prosseguindo como relato da
edição anterior deste jornal,
dizia eu 3 dias após ter sido fundado o Clube de entrada no
Hospital de Santa Maria com
um enfarte do Miocárdio quando estava no meu posto de trabalho num feriado 8 de Dezembro. Vim para casa na antevéspera de Natal para assim passar o Natal junto dos meus.
Após o início do ano regressei
ao hospital com muitas restrições e em convalescença.
Acamado no hospital, e apesar das restrições às visitas e
obrigado a falar o menos possível. Ainda assim, fui visitado
por alguns amigos fundadores e
a minha primeira preocupação
era sempre saber como iam as
coisas relativamente ao Clube.
Nesta altura em que estive no
hospital, os jovens atletas do
clube ainda treinavam no pavilhão de Santo Antonino que era
insuficiente para o Clube devido
à sua pequena dimensão.
Neste mesmo pavilhão após
algum tempo de treinos, e com a
evolução e rapidez evolutiva de
cada jogador, viemos a verificar
que o piso deste equipamento
levantava poeiras nocivas para a
saúde dos atletas, como para os
técnicos e até mesmo para nós.
Fomos então falar com a Câmara de Coruche, para iniciar
com urgência a construção do
ringue, e para que fique registado, foi graças aos Corujas e a
um outro Senhor chamado João
Rodrigues, que se veio a revelar
uma ajuda extraordinária para a
construção do ringue, hoje já
inexistente.
Em fins de Janeiro já eu ia
aparecendo nos treinos e aos
poucos ia-me apercebendo de
como tudo ia decorrendo. Como
já havia uma Direcção constituída da qual eu não fazia parte, o
que na altura me deixou de certa
forma incrédulo, pois dos três
elementos primitivos eu, o Júlio

Inauguração e Apresentação dos Corujas, no ringue que existia por trás da Praça de toiros, na Páscoa do ano de 1987

Felismino e o João M. Tadeia, o
qual só este pertencia à Direcção. Naquele momento custoume bastante mas, aos poucos
fui-me habituando à ideia, de
modo que fiquei como seccionista do Clube, mas como gostei
sempre muito de desporto, nomeadamente o hóquei, desde
miúdo e lembro-me perfeitamente
das velhas glórias como Edgar,
Perdigão, Vaz Guedes, Correia
dos Santos, F. Adrião, Jesus

Correia, este último já falecido e
que conheci pessoalmente, e
que muitas vezes me honrou em
várias deslocações que fiz ao
Clube de Paço de Arcos. Era ali
que comprávamos os materiais
do hóquei para “Os Corujas”. A
loja existia no pavilhão e era
pertença do Clube de Paço de
Arcos, explorado pelo Carlos
Dantas e Vítor Elias. Assim, em
parte graças a esses dois amigos
e também a outros consegui

muitos contactos com pessoas e
coisas que deram origem a conhecimentos, saberes e amizades
que transportei para benefício
do Clube.
As nossas equipas de Juvenis e Juniores lá iam evoluindo
com o trabalho do Lapa e entretanto começaram a aparecer
miúdos de tenra idade graças à
propaganda já desenvolvida
quer na RVS quer no Jornal
Sorraia quer na Propaganda
com a carrinha do Júlio junto ao
edifício do BNU (actual CGD) e
em outros locais.
Também pelas ruas e arredores sempre com muita dinâmica a procurar jovens atletas e
novos sócios, lá íamos os três,
eu, o Júlio, e o José M. Tadeia,
tirando prontamente as fotos e
preenchendo as fichas de sócio,
chegando a termos mais de 400
sócios no clube. Um dos treinadores que mais marcou o Clube
nas escolas de iniciação foi o
cunhado do Sr. Fernando Vicente, já falecido, era um excelente
técnico, provavelmente um dos

melhores que já conheci, disciplinador, compreensivo, exigente, rigoroso, e inteligente na
forma de comunica com os atletas, sempre com a supervisão
desse grande homem e treinador, que é o Lapa.
Assim, oficialmente “Os Corujas” iam-se preparando, já
com duas equipas formadas a de
juniores e a de juvenis, para os
torneios que se avizinhavam. A
19 de Abril de l987, um dos
pontos altos da história do Clube, em que foram convidadas
duas equipas para a Inauguração
do Clube, nomeadamente as
velhas guardas do Clube TAP e
do Dramático de Cascais. Aí foi
feita também a primeira apresentação a todos os Coruchenses das duas equipas Juniores e
Juvenis dos Corujas, já com
equipamentos oficiais de verde
e amarelo que representam as
cores da nossa terra.
Após os jogos, houve uma
vacada e um jantar de confraternização, conforme constava do
programa, eventos que se deram
graças a um conjunto de pessoas
tão diverso, que nos forneceram
os alimentos para o jantar e
organizaram a vacada. Aqui
ficam os mais sinceros agradecimentos aos que já partiram e
aos que ainda cá estão. Também
quero deixar aqui um agradecimento a todos aqueles que de
algum modo, e com o seu dinamismo e espírito de iniciativa
contribuíram para a formação
deste Clube, e isto só veio
provar que Coruche é uma Terra
de gente boa e honesta, a Todos
eles um grande bem haja...
Um Bom Ano Novo
para Todos...
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PEQUENO REPÓRTER

Escola de Futebol Educor
O treinador Luís Miguel Dias, da Escola de Futebol do Agrupamento EDUCOR veio à EB1 de Coruche 1,
falar sobre o passado, presente e futuro da escola.

A Escola de Futebol do
Agrupamento EDUCOR, nasceu o ano passado integrado no
Desporto Escolar. Neste ano
lectivo para os atletas poderem
competir nas competições federadas, a escola representa o

União Figueirense.
Luís Miguel Dias, mais
conhecido por Professor Manecas é o responsável por este
projecto, “ter muito gosto pelo
jogo, ser muito empenhado,
ser responsável, respeitado e

querer aprender” é a fórmula,
segundo o mister, para ser um
bom jogador. Para o treinador
todos os seus jogadores são
“importantes e favoritos” e o
melhor plantel de todas as
escolas de futebol “é o meu”,
referiu.
“A táctica tem a ver fundamentalmente com a escolha da
acção mais correcta em jogo”
e o Professor Manecas, clarifica “por exemplo se um jogador
está sozinho frente à baliza e
em vez de rematar resolve passar ao colega é uma má táctica”. Na equipa não há um capitão predefinido, em cada jogo é
um jogador o capitão. Todos são
responsáveis e o importante é
praticar desporto, o desporto que
se gosta de forma saudável e
salutar.

Os jornalistas da EB1 de Coruche 1, Madalena Salema,
Miguel Nuno e Pedro Quaresma

Ribeiro Telles – uma família da arte
A tauromaquia é mais que uma arte é uma paixão.
Eles são cavaleiros, elas, filhas e netas, são jornalistas na escola e fizeram a reportagem.

João, João Jr., avô David, António e Manuel

David Manuel Godinho
Ribeiro Telles, nasceu em Almeirim a 11 de Novembro de
1927 e a 18 de Março de 1939
fazia em Santarém a sua primeira aparição pública com
apenas 12 anos.
Corria o ano de 1958 quando na Monumental Praça do
Campo Pequeno tirou a alternativa tendo como padrinho
Alberto Raposo Luís.
Os homens da família seguiram-lhe os passos e também
o seu filho António entrou na
Praça do Campo Pequeno a 21
de Julho de 1983 para receber
das suas mãos a alternativa.

Das suas mãos a 5 de Junho
de 1980 em Santarém, João
Ribeiro Telles recebeu a bênção da alternativa.
E no dia 7 de Setembro de
2006 o seu neto Manuel Ribeiro Telles Bastos levou Mestre David ao Campo Pequeno
para uma grande noite de toiros e de paixão.
Todos gostam de toiros e de
cavalos e só Manuel Ribeiro
Telles não tirou a alternativa.
Grená é a cor preferida da casaca
de Mestre David e também do
seu filho Manuel enquanto o
azul é a cor predilecta dos
restantes cavaleiros da família.

A herdade da Torrinha, perto do Biscainho é o seu porto
de abrigo, de treino e onde
habitam os seus cavalos predilectos.
Cada um tem o seu; Mestre
David prefere o cavalo Ruço,
de 8 anos de nome Perdigão;
João, o cavalo Atinado de cor
castanha e com 10 anos, enquanto o seu irmão António tem
no Ópio, um cavalo ruço de 9
anos, o seu grande amigo.
Manuel tem muita saudade do
seu cavalo lasão de nome Sábio.
Os mais novos da família,
Manuel Bastos e João Jr. têm
confiança no Emotivo e no
Ógede, respectivamente.
O Campo Pequeno é a Praça de Toiros preferida por todos e quem sabe onde João Ribeiro Telles Jr. tirará a sua alternativa.
Até agora nenhuma mulher
da família seguiu as pegadas
do Pai, quem sabe…
as NETAS !!
____
Matilde, Maria, Teresa e
Mª Aleluia Ribeiro Telles
Brincar aos Jornalistas
– E.B. Coruche 1

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

Campeã Nacional de Equipas
de Juniores

A equipa de judo da Casa
do Benfica de Santarém (CBS)
após obter brilhantes resultados quer a nível nacional como

internacional, tais como a vitória da Liga de Madrid de Judo
2005/2006 e a vitória em dois
anos consecutivos do Campeo-

nato Nacional de Equipas de
Esperanças em 2004 e 2005,
sagrou-se no passado dia 16 de
Dezembro Campeã Nacional

de Equipas de Juniores no
Campeonato em disputa na
cidade da Guarda.
A Casa do Benfica de Santarém voltou a reunir a famosa
equipa que tivera ganho duas
vezes consecutivas o Campeonato Nacional de Equipas de
Esperanças, sendo esta equipa
constituída por Diogo Gaivoto
e Ricardo Figueiras a -60 kg,
Lasha Razmadze e João Araújo
a -66kg, Wilson Nogueira a 73kg, Eduardo Leonardo e
João Fernandes a -81kg e
Christophe Lopes a +81kg.
Mais uma vez a qualidade
destes atletas foi evidente, conseguindo a CBS os tentos de 15
pontos contra 14 no primeiro
encontro frente ao colégio
Salesianos de Lisboa, de seguida, já nos quartos de final,
debateu-se frente do judo clube
da Trofa onde obteve 4 vitórias
contra 1 passando para a semifinal onde enfrentou a Universidade Lusófona, obtendo 3

vitórias contra 1, tendo essa
vitória concedido o passaporte
para a final de onde veio a sair
vitoriosa por 3 vitórias a 2 perante do Judo Clube de Lisboa.
De realçar que neste Campeonato estiveram presentes um
total de 13 equipas, todas elas
de grande nível competitivo.
A equipa de Judo da Casa
do Benfica de Santarém foi
acompanhada pelos treinadores Pedro Vargas e Jorge Vítor,
pelo Presidente do clube Álvaro Gaivoto, juntamente com
um fabuloso apoio por parte
dos pais dos atletas que se
mantiveram desde o inicio a
incentivar os atletas escalabitanos.
Mais uma vez Santarém está
de parabéns por ter atletas que
tanto se empenham em elevar
bem alto o nome da nossa
cidade nos pódios desportivos.
____
Pedro Vargas

Churrasqueira

Sopa de Feijão-Frade do Couço
Ingredientes

Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

0,5 L de feijão-frade, 1 linguiça, 1 farinheira, 1 morcela, 300 g de toucinho, pão
caseiro duro em fatias finas e raminhos de hortelã.

Preparação

Mini-Mercado
de Angélica Coelho Neves Gomes

Coze-se o feijão-frade juntamente com as carnes, retirando-se alguma gordura
que se vai formando à superfície para que a sopa não fique demasiado gordurosa.
Numa malga grande deita-se o pão cortado, espalhando por cima alguns raminhos de hortelã. Quando o feijão e as carnes estiverem cozidos, vão a escaldar o
pão. As carnes podem ser vertidas em conjunto com o feijão depois de se terem
previamente cortado (que era a maneira tradicional) ou servirem-se em travessa
à parte.

TEMOS
OS MELHORES PRODUTOS
AOS MELHORES PREÇOS

Tel. 243 619 506

Rua Riba Falcão
Bairro da Areia
2100-018 CORUCHE

Nota:
Sopa camponesa por excelência, a sopa de feijão-frade era consumida semanalmente pelos trabalhadores rurais do Couço quando andavam a trabalhar longe,
de mantimento aviado. Geralmente era revezada pela Sopa de Carne, semana
sim semana não, durante os trabalhos de Verão. Hoje adicionam-se outras carnes
como entrecosto e febras ao cozinhado, transformando-a mais numa feijoada
rica, subvertendo o espírito de sopa, com alguma parca carne, com que nasceu.
in “Coruche à Mesa e outros Manjares”,
por José Labaredas

Informamos os nossos estimados clientes que
encerramos para obras durante o mês de Janeiro
Desejamos um Bom Ano de 2007
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SANTANA DO MATO

Associação de Santa Ana tem Novos Corpos Sociais
– Osvaldo Ferreira é o novo presidente
Na passada Sexta-feira, dia
15 de Dezembro decorreram
eleições para os Corpos Gerentes da Associação Cultural,
Desportiva, Social e Recreativa de Santa Ana em Santana
do Mato, Coruche. Desde a data
de fundação desta Associação,
em Março de 1997, que não
concorriam a estas eleições mais
do que uma lista.
Nestas eleições apresentaram-se duas listas onde saiu
vencedora a Lista A, com 61%
dos votos, liderada por Osvaldo
Ferreira, 30 anos, economista.
Para Osvaldo Ferreira estas eleições marcaram uma viragem na
vida desta Associação.
Pela primeira vez em 9 anos
apareceram duas listas para
votação e também pela primeira
vez, os Corpos Gerentes são
constituídos com elementos
femininos, facto que não acontecia até então.
Para o presidente eleito há
um longo e difícil trabalho pela
frente. Principalmente porque
tem-se assistido a um afastamento da população em relação
à Associação.
Esta situação acontece porque até ao momento não se tem
conseguido ganhar a confiança
da população e sem essa confiança não é possível a união da
mesma.
Esta tendência tem que ser
invertida. Osvaldo Ferreira reafirma o mote que sempre deu à
candidatura da sua lista: “Temos
que privilegiar o rigor, a transparência e o diálogo com os

associados e a restante população”.
Para o triénio 2006-2009 a
equipa eleita quer devolver a
Associação à população. O
património Edificado é bastante
valioso mas de nada serve se
não for utilizado pela população, afirma Osvaldo Ferreira.
Algumas das propostas eleitorais mais importantes da lista
vencedora são: a remodelação e
adequação dos acessos e espaços da Associação a pessoas
portadoras de deficiência.
É notória a desadequação e
as barreiras arquitectónicas
existentes no edifício que não
permitem uma circulação normal a estes cidadãos. Para estas
remodelações esperamos contar
com o apoio da Junta de Freguesia de Santana do Mato e da
Câmara Municipal de Coruche.
Um outro projecto que gostaríamos de ver implementado
até ao final do mandato é o
Serviço de Apoio Domiciliário a
Idosos. Reconhecemos que é
um projecto ambicioso mas se
obtivermos os apoios necessários ele será executado. É um
serviço que está a fazer muita
falta na Freguesia de Santana do
Mato, tendo em conta o número
de idosos que actualmente não
têm qualquer apoio ou cujo
apoio é deficitário.
Para além destes projectos a
nova direcção pretende dinamizar a Associação com vários
eventos de cariz cultural, social,
recreativo e desportivo. Para
marcar o início dos trabalhos

vamos assinalar a passagem de
ano com um convívio aberto a
toda a população. Osvaldo Ferreira afirma que é essencial criar
benefícios para os sócios. Nesse
sentido a direcção pretende criar
um novo cartão de sócio que
terá associadas várias vantagens.
Para o efeito esperamos contar com a colaboração dos
agentes económicos do Concelho de Coruche. O projecto está
a ser pensado para que tanto os

sócios como as agentes económicos saiam a ganhar com este
protocolo.
Para finalizar, Osvaldo Ferreira pretende um novo desenho
na estrutura de gestão da Associação. Habitualmente constituía-se uma lista com bastantes
elementos que depois das eleições acabavam por se afastar
uma vez que eram suplentes
daqueles que eram eleitos. “Nós
pretendemos envolver todos os
elementos que constituíram a

nossa lista e se possível outros
elementos que queiram colaborar connosco”.
Para o efeito pretendemos
criar duas comissões, uma feminina e outra masculina, que
podem desenvolver todas as
actividades que entendam, sempre com o apoio da Direcção.
Só assim, em equipa, conseguiremos fazer algo de proveitoso pela Associação e por
Santana do Mato.
____

Resultados Obtidos em Dezembro
Natação
16 de Dezembro
Mora – VII Festival de Mora

Competição para atletas Cadetes e Infantis, tendo a nossa
equipa, composta por 10 atletas,
alcançado uma boa performance
a nível técnico e desportivo,
conseguido diversos lugares de
destaque.

Triatlo
A equipa de Triatlo da Escola de Natação Búzios, começou
as suas actividades no passado
mês de Dezembro. Actividades
essas que compreendem Natação nas Piscinas Municipais de
Coruche e Corrida, que têm

vindo a decorrer no Estádio
Municipal de Coruche, com
uma frequência de dois treinos
semanais (terça e sexta-feira das
17:30 às 18:15 horas).
O trabalho desenvolvido no
mês transacto tem sido sobretudo de corrida, sendo específico
para a modalidade de Triatlo,
com uma frequência média de
12 atletas.

Pólo Aquático
9 de Dezembro
Complexo Aquático de
Santarém – Torneio
Quadrangular
A equipa de Pólo participou
num torneio quadrangular em

Santarém no dia 9 de Dezembro, que teve a participação das
equipas Scalabisport (Santarém),
Torres Novas, Pimpões (Caldas
da Rainha) e Búzios (Coruche).
A Búzios realizou 2 jogos:
Búzios 2 – 10 Scalabisport
Búzios 0 – 8 Pimpões
Apesar dos resultados negativos, a participação foi um passo importante para o desenvolvimento da modalidade no
distrito de Santarém e também
para o desenvolvimento desportivo dos atletas da Búzios
16 de Dezembro
Coruche – Sábado Aventura
No dia 16 de Dezembro de-

correu no Parque do Sorraia o
“Sábado Aventura” organizado
pela Búzios para os seus utentes
da Escola de Natação.
Esta actividade foi constituída por Orientação, Rappel, Escalada, Tiro com Arco e Zarabatana.

20 de Dezembro
Coruche – Jantar de Natal
No dia 20 de Dezembro decorreu o Jantar de Natal da
Escola de Natação Búzios, tendo como ementa Porco Preto no
Espeto e teve a participação de
70 utentes.
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COUÇO

Apoio Domiciliário avança no Couço

No passado dia 27 de Dezembro de 2006, na sala de
leitura Américo Durão, no Couço, realizou-se a cerimónia de
assinatura de protocolo entre a
Segurança Social e a Associação de Reformados e Pensionistas do Couço. O objectivo do
protocolo é a implementação da
valência de apoio domiciliário a
ser desenvolvido por esta instituição do concelho de Coruche.
No final da cerimónia, a
directora da Segurança Social
do Distrito de Santarém, Anabela Rato, adiantou que “estamos satisfeitos com implemen-

tação da valência de apoio
domiciliário no Couço, agradecemos à Câmara de Coruche na
pessoa do seu Presidente, que
tem sido uma peça chave em
todo este processo. O peso das
pessoas idosas no Couço é forte
e daí fazer todo o sentido este
acordo de cooperação, na verdade são dois acordos de cooperação. Penso que, este acordo
vai dar os melhores frutos, porque sei que existe uma dinâmica
da Associação local, de implementar a valência de apoio
domiciliário na comunidade.
Da parte do Centro Distrital,

teremos toda a abertura para
colaborar, com técnicos à disposição que irão transmitir
boas práticas, face à sua experiência nesta área. Não tenho
dúvidas que este protocolo terá
sucesso no futuro e vão-se notar
os efeitos desta dinâmica de
colaboração entre o Centro Materno Infantil e a Associação de
Reformados e Pensionistas”.
Presente nesta cerimónia,
Dionísio Mendes, Presidente da
Câmara de Coruche, reforçou a
ideia da Directora Regional da
Segurança Social, “muitas vezes
na altura de natal ouvimos

– Nova superfície comercial

Pingo Doce abre em Coruche

O Pingo Doce, insígnia de
supermercados do Grupo Jerónimo Martins, inaugurou no
passado dia 7 de Dezembro, a
sua nova loja de Coruche, que é
também a 201ª loja, um marco
importante para esta cadeia de
supermercados.
A loja, gerida por Susana
Neves, disponibiliza uma área
de venda de aproximadamente
1000 m2, e apresenta a nova
imagem e layout da insígnia,
que organiza e identifica as suas
várias secções com o intuito de

ajudar os consumidores a encontrar rapidamente os produtos
de que necessitam.
O cabaz disponível foi pensado para os consumidores que
valorizam a qualidade e a diversidade adequada de produtos,
apostando especialmente nos
perecíveis e produtos de marca
própria, a preços estáveis e sempre competitivos.
Dotado de parque de estacionamento exterior, o Pingo
Doce de Coruche oferece, ainda, o espaço Cafés & Bolos, onde o consumidor encontra uma
larga variedade de doces e salgados; pão de fabrico tradicional, que a partir das 18h00 sairá
do forno de meia em meia hora;

secção de Take Away com pratos
prontos a levar e ainda um
serviço de talho com atendimento. Os serviços do supermercado serão assegurados por
uma equipa de cerca de 46
colaboradores.
Mais de 200 lojas
Com mais de 200 lojas e
quase 8000 funcionários, o
Pingo Doce é a maior cadeia de
supermercados em Portugal.
Tem como missão ser a melhor
cadeia de supermercados nos
perecíveis que oferece e fornecer ao consumidor português
uma solução alimentar de qualidade a “Preços Sempre Baixos”.
____

palavras bonitas, mas nem sempre os actos são correspondidos. Desta vez, penso que, se
juntaram as palavras aos actos,
é um trabalho que vem sendo
feito de há uns tempos atrás. O
que se procurou foi juntar as
capacidades existentes no Couço, de duas Instituições, o Centro Materno Infantil e Associação de Reformados e Pensionistas, além da boa vontade da
Segurança Social, para ultrapassar as burocracias.
Este protocolo é muito importante, para o apoio à população idosa, já que é maioritária nesta freguesia. Há uma
grande faixa da população,
acima dos 60 anos, que necessita apoio e acompanhamento.
Com o serviço de apoio domiciliário e com um Centro de Dia
a funcionar em pleno, estamos a
contribuir para que essa população mais idosa, tenha melhores condições de vida. Penso
que está de parabéns a população do Couço.
A Câmara foi neste processo
facilitadora do entendimento e
procurou criar pontes e facilitar
as comunicações. A Segurança
Social assumiu neste processo
uma responsabilidade com a
população do Couço e desta freguesia. Essa responsabilidade
vai ser partilhada, pela Associação de Reformados e Pensionistas, porque a partir de agora
vão ter de levar o barco a bom
porto. Recordo que as condi-

Maria Rosa Teixeira, Presidente da
Associação de Reformados e
Pensionistas do Couço

ções materiais existem, a Segurança Social vai transferir mensalmente verbas significativas
para este trabalho e a Associação terá de gerir da melhor forma essas verbas, de modo a que
os beneficiários sejam os idosos
do Couço e da freguesia”, salientou o autarca.
Entretanto, a Câmara tem em
curso um projecto para remodelação e criação de novas infraestruturas na sede social da
Associação de Reformados e
Pensionistas do Couço.
Assinale-se que o Presidente
da Junta de Freguesia do Couço,
Luís Ferreira, e o seu executivo
da CDU não compareceram à
cerimónia.
____
João Louro

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

Vendas de Automóveis
Novos e Usados
Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar

À Descoberta da Sexualidade

Gabinete de
Aconselhamento
Parental

– A Adolescência
Ao longo da História a forma como pensamos a sexualidade e a vivemos tem-se modificado. Assistimos, ao longo dos
tempos, à oscilação entre o predomínio ora da procriação, ora
do prazer. Da aceitação resignada dos filhos passou-se à exigência de prazer sem filhos.
O nosso século conseguiu
pela primeira vez, através de
técnicas contraceptivas, separar
o prazer da possibilidade de procriação. Posteriormente, o prazer foi absorvido pelos média,
banalizando-se. Pretendia-se a
desdramatização da sexualidade, mas conseguiu-se uma quase obsessão. Toda a actividade é
para o prazer, senão não vale a
pena. Levando muitas vezes a
uma procura de um prazer total,
intenso e imediato. Daí as relações efémeras, a actual incapacidade de gerir as frustrações, as
diferentes dependências.
Emerge em cada um de nós a
necessidade de procurar conhecer melhor os nossos mitos,
tabus e a realidade da sexualidade, para que possamos abordá-la de forma mais tranquila e
manter um diálogo franco, com
os nossos filhos, procurando
entender assim, as manifestações
dessa sexualidade aflorada e
própria a cada idade.

As Mudanças na
Adolescência
Todos passam pela experiência de adolescer. Não se trata
aqui de uma “fase” nem de um
“período” mas frequentemente
– para não dizer a maior parte
das vezes – de uma “crise”, a
“crise da adolescência”. Ao adolescer, mais do que em qualquer
outra época da vida, o ser humano pensa sobre questões existenciais como: Quem sou eu?
Qual o meu lugar no mundo?
Para onde vou? Porque existo?
Porque sou assim? O corpo e os
sentimentos do adolescente mudam rapidamente. É nesta altura

que se sente também um outro
movimento: o da
separação.
O adolescente começa a afastar-se das pessoas que foram influentes na sua
infância, ocorrendo uma mudança
nos modos e papéis relacionais,
nos projectos e
prazeres antes
partilhados.
O crescimento, habitualmente
desejado, pode
passar a ser temido. O adolescente adquire um corpo apto para
realizar as suas pulsões sexuais e
também agressivas, dirigidas ao
outro ou a si mesmo. Esta capacidade de agir transforma tanto a sua vida psíquica como as
suas relações e os seus comportamentos.
A sexualidade que na infância estava no campo do jogo,
daquilo que não conta, ou de um
faz de conta, na adolescência
passa a ser a sério. Reconhecer-se homem ou mulher é uma
importante tarefa na adolescência. E este reconhecimento não
se dá sem o outro. A adolescência é uma espécie de limbo, uma
zona de indefinição, onde o adolescente, por um lado, parece
muito crescido para fazer uma
série de coisas e, por outro,
pouco crescido para fazer outras
tantas coisas. O adolescente tem
de conquistar a sua independência, autonomizar-se. No geral, o
adolescente espera que venha
do outro um olhar, uma palavra,
que dê um reconhecimento claro de que é um adulto. Ao invés
disso, muitas vezes, recebe uma
resposta evasiva algo como:
“Não faças isso. Afinal, já és um
homem!”, para em seguida “Não
chegues tarde em casa! Não tens
idade para isso”.

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

Esta resposta, ou melhor,
esta “não-resposta”, é parte importante do fenómeno e/ou problemática da adolescência.
Como Ajudar os seus Filhos
Adolescentes no Caminho
de uma Sexualidade Saudável
Para que possa conversar com
os seus filhos de forma tranquila
é importante que reflicta sobre
si próprio e a forma como pensa
sobre o que é e como deve ser
vivida a sexualidade. Seguemse algumas questões que o
podem ajudar a pensar sobre o
assunto:
– O que pensa sobre o direito
que têm os jovens em idade
escolar de terem relações sexuais?
– De quem é a responsabilidade de fixar limites sexuais
numa relação?
– Teve alguma relação sexual quando adolescente? Que
pensa sobre essa experiência
agora? Podem essas reflexões
ajudar a tratar o tema com seus
filhos?
– Qual a sua opinião sobre o
uso de contraceptivos na adolescência?
A possibilidade do adolescente compartilhar com os pais

todos os seus sentimentos de
fragilidade, ambivalência, estranheza e ansiedade, terá a ver
com as oportunidades de diálogo que foram sendo desenvolvidas desde a infância e com a
aceitação e entendimento das
diferenças de valores e atitudes.
Os pais deverão ser capazes
de se descentrar tentando colocar-se no ponto de vista do
outro. Devem ser estruturantes,
contribuindo assim para que os
jovens construam os seus próprios pontos de vista e os seus
valores.
Existem alguns valores que
devem ser transmitidos aos jovens, tais como:
– O respeito por si próprio e
pela sua dignidade enquanto
pessoa.
– O respeito pelo outro. A
ninguém é permitido ver o outro
como meio de satisfação das suas
próprias necessidades.
É importante referir que para
lidar com a sexualidade dos filhos, os pais poderão defrontar-se muitas das vezes com a sua
própria sexualidade. A sexualidade dos filhos traz à tona para
muitos pais, aspectos da sua
própria sexualidade. É importante perceber que a sexualidade
é diferente em cada fase do
desenvolvimento humano.
Na nossa sociedade o sexo é
visto como pecaminoso e confuso. No entanto, quando se fala
de sexualidade é conveniente
associá-la ao amor, à ternura, ao
bem-estar e ao prazer. Como tal,
teremos que debater a sexualidade retirando-lhe o carácter
escondido, perigoso e perturbante de que muitas vezes é
revestida.
Tal como Dolto refere: “...
creio que o importante não é a
fecundidade do corpo, mas
sobretudo a fecundidade afectiva e espiritual. Não é o gozo
exclusivo dos corpos dos dois
amantes, é o seu gozo simultâneo de coração e de espírito”.

Sugestões para Pais:
É importante que o pai e a
mãe falem entre si sobre como
foi a sua própria infância e adolescência – como sentiram os
problemas da sexualidade, como tiveram acesso à informação
e como sentiram as informações
que obtiveram. Esta antecipação
é um pôr em comum que contribui para que ambos tenham
estratégias idênticas no lidar
com os filhos e que em muito
pode contribuir para a sua estabilidade e crescimento saudável.
Frequentemente são importantes momentos de formação entre
o casal.

Não perca na próxima edição
o tema:
Os avós nos dias de hoje

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)

O semáforo não tem vidro, nem lâmpada,
tem o casquilho à mostra, tem papeis lá dentro.
Quem mete papeis, mete as mãos, e, todos
sabemos que quando a luz acende a corrente
fica no casquilho.
Está no semáforo de passagem de e para
a escola de Santo Antonino, se porventura
alguém (principalmente miúdos) colocam lá a
mão já se sabe o que acontece.
Não são as luzes de cima, essas estão
boas, são as mais pequenas que estão a
pouco mais de 1 metro de altura.
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O acto de EDUCAR

Mariazinha A.C.B. Macedo *
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EDUCAR AGORA

E chegados ao mês mais
bonito do ano, sobretudo para
“aquelas” que têm a felicidade
de “cumprir” como Maria!
“Feliz daquela que acreditou
que teriam cumprimento as
coisas que foram ditas da parte
do senhor.”
Disse-lhes o Anjo: “Não temais, pois vos anuncio uma
grande alegria, que o será para
todo o povo: Hoje na cidade de
David, nasceu-vos um Salvador,
que é o Messias, Senhor... Encontrareis um menino envolto
em panos, e deitado numa manjedoura”.
Grandiosa Missão, a da mulher e Mãe... Educar! E tal como
Maria disse então: “Faça-se em
mim segundo a tua palavra!”.
Assim, nós mulheres e educadoras, devemos aceitar com
humildade e confiança o papel
que nos é confiado, e que é de
certeza o maior e mais importante das nossas vidas. O acto de
EDUCAR!
Será para todas as mães o
maior motivo de regozijo e de

júbilo o poder participar na obra
do Senhor. E dizer como Maria:
“De facto, desde agora todas as
gerações me hão-de chamar
ditosa!”.
E penso que neste nosso mês
de Natal, é de tal forma grande o
nascimento do senhor, e o papel
de Maria sua mãe, que me abstenho de falar de outros assuntos
que nos têm interessado nos
meses anteriores.
Gostaria de poder desta forma participar no vosso Natal de
todos os dias e acabar como
comecei, com uma frase que
traduz bem o que a minha mãe
como educadora que foi comigo, me transmitiu para todo o
sempre:
“Feliz daquela que acreditou
que teriam cumprimento as
coisas que foram ditas da parte
do senhor.”
Espero que todos tenham
tido um santo Natal e que 2007
vos traga tudo o que desejam... e
até para o mês que vem!
____
* Educadora de Infância

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

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

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

Era uma vez. . . Coruche!
OLÁ MENINOS E MENINAS DE CORUCHE!
Queridos Meninos e Meninas
Encontrei no meio do jardim de Coruche
um menino muito engraçado. Tinha um vestido até aos pés, amarelo, o cabelo azul, e uma
estrelinha na mão!
Perguntei-lhe quem era, pois não o conhecia.
Disse-me: Sou o Anjo protector de todos
os meninos de Coruche!
E onde vais, com essa estrelinha na mão?
Perguntei!
Vou a Belém cantar ao menino Deus que
está nas palhinhas deitado, e vou dar Glória a
Deus para todo o sempre.
Sabes anjinho, eu gostava de te tirar uma
fotografia, mas como não tenho máquina,
vou fazer o teu retrato, e mostrá-lo no Jornal
de Coruche.
Se algum de vocês for passear à tardinha
ao parque do Sorraia, vejam se o encontram,
está bem? Tem o vestido amarelo, e o cabelo
azul. Ai, é verdade, já me esquecia, a estrela
é cor de rosa e tem um laço no vestido, que é
todo às bolinhas!
Se vocês puderem desenhem os amiguinhos dele, que são todos os anjinhos do Céu!
Adeus meninos, espero encontrá-los no
jardim a cantar com ele ao menino Jesus!

Feliz 2007
Envie os desenhos dos seus filhos
para: Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com

FAJARDA

Festa de Natal
das Crianças
A Junta de Freguesia da
Fajarda, levou a efeito uma
festa de Natal para as suas
crianças no passado dia 16
de Dezembro, nas instalações
da ARCDF – Associação
Recreativa, Cultural e Des-

portiva Fajardense.
De facto o Natal é principalmente das crianças e a iniciativa foi um sucesso que esperemos se continue a repetir.
Um bem haja à Fajarda!

O Presidente da Câmara Municipal de
Coruche deseja a todos os coruchenses um
ano de 2007 repleto de realizações pessoais e
colectivas.
Bom Ano Novo!
O Presidente da Câmara
Dionísio Simão Mendes, Dr.
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ANTÓNIA MARIA MARQUEZ
GREGÓRIO DA COSTA XAVIER

AGRADECIMENTO

8/5/1920 – 21/12/2006

Sua família, profundamente sensibilizada pelas provas de amizade
e pesar recebidas por ocasião do falecimento e funeral do seu ente
querido vem, por este único meio, expressar a sua sincera gratidão.

A família agradece penhoradamente todo o apoio que lhe foi prestado
nesta hora difícil, e a todos os que acompanharam o funeral
e a missa do 7.º dia em 27/12/2006.

Igualmente agradecem a todos quantos os honraram com a sua
presença na missa do 7.º dia, mandada celebrar por alma da saudosa extinta.
A Família

Faleceu no passado dia 21 de Dezembro o nosso estimado amigo e assinante,
Sr. Gregório da Costa Xavier, casado com a Sr.ª D.ª Teresa Costa Xavier e
pai do nosso coordenador da página taurina Dr. Domingos da Costa Xavier,
aos quais o Jornal de Coruche endereça as mais sentidas condolências.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Avé Maria

Pai Nosso

• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

ARTUR ANTÓNIO SANTOS OLIVEIRA
FALECEU
Pai, nora, netos e bisneta cumprem o doloroso dever de participar
o falecimento do seu ente querido, ocorrido em Cascais,
no dia 28 de Setembro de 2006.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vêm por este meio agradecer
a todos os que os acompanharam na sua dor, durante o velório, no funeral
para o cemitério da Guia em Cascais e também na missa do 7.º dia.
Para todos vai o nosso profundo reconhecimento.

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

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

Faleceu no passado dia 28 de Setembro, em Cascais, o Senhor Artur António
Santos Oliveira. Era filho do nosso estimado assinante Senhor José Roberto
de Oliveira, a quem o “O Jornal de Coruche” apresenta, bem como à Exma.
família, sentidas condolências.

Informações da Paróquia de Coruche
Dezembro de 2006
• BAPTISMOS •
Igreja de São João Baptista

Dia 1 - António Francisco Saraiva Flausino do
Nascimento Cruz
Igreja do Castelo
Dia 8 - João Maria Nunes Vicente
Dia 9 - Maria Carolina Palma Rita
Dia 9 - Maria Palma Pereira
Dia 29 - José Maria da Veiga Pereira Maia de Loureiro
• CASAMENTOS •
Igreja do Castelo
Dia 2 - Rui Acabado Honrado Lucas com
Maria Alves Santos Grilo da Silva
• FALECIMENTOS •
Dia 2 - Joaquim António Aires Bacalhau, 90 anos
Dia 3 - Emília Clara, 89 anos
Dia 4 - Claudino Manuel Luís, 68 anos
Dia 5 - Rosaria Maria, 91 anos
Dia 5 - António Rosa Teles, 58 anos
Dia 6 - Antónia Maria, 82 anos
Dia 7 - Manuel Filipe Galvão, 81 anos
Dia 7 - Jacinto Félix, 72 anos
Dia 8 - José Luís, 71 anos
Dia 8 - José Ferreira, 81 anos
Dia 8 - António José Carvalho Rosalino, 34 anos
Dia 10 - João Luís Vieira Gonçalves, 64 anos

Dia 11 - Manuel da Silva, 86 anos
Dia 12 - Maria Leonor Garcia, 91 anos
Dia 13 - Joaquim Pedro, 58 anos
Dia 14 - Joaquim da Silva Basílio, 73 anos
Dia 15 - Arlete Rosa, 69 anos
Dia 17 - Jacinta Antónia, 85 anos
Dia 18 - António Manuel Alves, 45 anos
Dia 19 - João Casimiro da Costa, 81 anos
Dia 19 - Carlota Ferreira Pintassilgo, 83 anos
Dia 20 - Domingas Emília, 86 anos
Dia 21 - Joaquina Fortunata Alves, 79 anos
Dia 21 - Gregório da Costa Xavier, 86 anos
Dia 24 - Guilhermina Maria Dias, 76 anos
Dia 24 - Maria Gama da Costa, 91 anos
Dia 25 - Albertina Maria Umbelino, 73 anos
Dia 25 - João Joaquim Serrão, 56 anos
Dia 25 - António João Vital, 88 anos
Dia 25 - Francisco Miguel Claro, 74 anos
Dia 26 - António Emídio Borda d'água de Oliveira,
37 anos
Dia 27 - Manuel Joaquim Barroso da Silva, 58 anos
Dia 28 - Vitorina Maria, 87 anos
Dia 28 - Maria Custódia, 79 anos
Dia 28 - Luís António Leal, 53 anos
Dia 29 - Manuel Rodrigues Arráteis, 92 anos
Dia 29 - Manuel Domingos, 82 anos
Dia 30 - Custódia Maria Rosa, 80 anos
Dia 30 - Manuel Ferreira Moleiro, 73 anos
Informação das agências funerárias de Coruche

Serviço Permanente
Chamadas a Qualquer Hora

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

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

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

Flores Naturais
e Artificiais

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

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

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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Portugal comemora a
independência a 1 de Dezembro
“Celebrar a independência de Portugal é, antes de mais, a declaração
inequívoca de que Portugal tem sentido, tem alma e tem espírito que lhe são
próprios, e que não nos é indiferente continuarmos a ser Portugueses e, todos
os dias, podermos afirmar Portugal”.

As cerimónias comemorativas da Restauração da Independência que tiveram início ao
meio-dia, com uma missa solene na Igreja de São Domingos,
teve lugar pela tarde e junto ao
obelisco que perpetua a gesta
dos conjurados de 1640, na
Praça dos Restauradores as evocações aos heróis da Restauração. Estiveram presentes, para
além do edil lisboeta e do presidente da SHIP, Jorge Rangel, os
representantes das chefias dos
diferentes ramos das Forças
Armadas e o Duque de Bragança, D. Duarte Pio, em que foram
depositadas coroas de flores na
base do monumento à Restauração, por alunos de diversos
estabelecimentos de ensino, nomeadamente das Escolas Naval
e de Polícia, Academias Militar
e da Força Aérea, do Colégio
Militar, dos Institutos Militares
de Odivelas e Pupilos do Exército e Casa Pia de Lisboa.
Um coro de alunos da Casa
Pia de Lisboa entoou “A Portuguesa” e o Hino da Restauração
durante o hastear e o arriar das
Bandeiras Nacional e da Restauração, que foi também acompanhado pela Banda do Exército, que marcou a cerimónia
evocativa com os toques de
silêncio em memória de quantos

tombaram pela Pátria.
Findas as evocações no exterior, as cerimónias continuaram
no Palácio da Independência, no
Largo de S. Domingos -na sede
da Sociedade Histórica da Independência de Portugal – para a
assinatura do Livro de Honra.
Na mesma ocasião, o presidente
da SHIP, Jorge Rangel, pediu
para, ao contrário de anos anteriores, em que apenas assinavam o livro as altas individualidades, todos os presentes dessem assim testemunho do seu
“amor pela Pátria”.
Na presença de mais de meio
milhar de pessoas, o dia comemorativo da restauração da independência terminou com a
visita a uma exposição da colecção de música do Maestro
Manuel Ivo Cruz (de partituras
de Hinos, Marchas e Cantos
Patrióticos, sobretudo), patente
numa sala do Palácio, e com a
actuação, no seu Salão Nobre,
do grupo coral timorense LOIK,
que apresentou canções de Timor, Indonésia, Filipinas, Macau e Brasil.
A Fundação da Sociedade
Histórica da Independência
de Portugal
Em 24 de Maio de 1861 fundava-se a Comissão Central do

Assine a Subscrição Pública

1.º de Dezembro de 1640 como
reacção ao sentimento iberista
que grassava em largos sectores
da sociedade portuguesa. Partindo da iniciativa de Feliciano de
Andrade Moura, comerciante
lisboeta, logo reuniu grande número de adeptos entre os quais
Alexandre Herculano, Brito
Aranha, Inocêncio Francisco da
Silva, Anselmo José Braamcamp, José Estêvão.
Empenhando-se desde sempre na independência de Portugal e no culto dos valores pátrios, a Comissão viu o seu
número de associados gradualmente aumentar o mesmo acontecendo ao seu prestígio. Os
seus primeiros estatutos datam
de 1 de Dezembro de 1869, tendo sido já por várias vezes revistos, a última das quais em 1998.
Desde as suas primeiras reuniões que o Palácio Almada foi
a sede de facto e de direito a partir de 1940.
Também desde 1861 se promoveram as comemorações do
1.º de Dezembro, embora nesse
ano não se chegassem a realizar
por estar a Nação de luto por
morte de D. Pedro V. Ao longo
destes anos as comemorações
tomaram diversas formas, mantendo-se contudo constante a
celebração de um Te-Deum, tal
como D. João IV, logo em 1641,
determinara.
A actividade da Sociedade
Histórica da Independência de
Portugal, nome que a Comissão
tomou em 1927, orientou-se no
cumprimento dos seus objectivos estatutários: promover o
culto do amor da Pátria, comemorar as grandes datas nacio-

nais, combater tudo o que afecte
a dignidade de Portugal. Para tal
promoveu a edificação de diversos monumentos no País, salientando-se o Monumento aos Restauradores, a angariação de fundos e objectos para socorrer
algumas populações em casos
pontuais de necessidade (como
a fome em Cabo Verde em 1863
ou recolha de livros para Angola
em 1998), a realização de conferências na sua sede, quer de
carácter histórico-cultural como
de carácter político-institucional, a realização de exposições
didácticas, programas radiofónicos, concursos para os jovens
descendentes de portugueses a
residir no estrangeiro, edição de
diversas obras e a promoção de
actividades desportivas, salientando-se a esgrima.
Desde o início, a Comissão
Central teve a sua sede no Palácio dos Almadas, então propriedade particular, hoje designado
como Palácio da Independência.
Em 30 de Maio de 1939 a Lei
n.º 1814, de 1925, autoriza à Direcção Geral da Fazenda Pública adquiri-lo para a Colónia
Portuguesa do Brasil, a 25 de
Agosto do mesmo ano é assina-

da a escritura do edifício e em
24 de Novembro de 1940 é
entregue à SHIP.
A Sociedade, a Actualidade
e os Jovens
Ainda no âmbito das comemorações, Jorge Rangel, Presidente da Direcção Central da
SHIP anunciou a criação de dois
núcleos juvenis da Sociedade,
com a sua autonomia devida, a
Ala Nuno Álvares, que será liderada pelo Padre Hugo dos
Santos, actual capelão e docente
da Universidade Católica Portuguesa, que terá por objectivo a
reflexão sobre a identidade portuguesa e os grandes desafios de
Portugal e o Núcleo Infante Dom
Henrique, que se debruçará sobre a “recriação e desenvolvimento de um diorama da História de Portugal, da afirmação
no Presente, face ao Futuro” e o
estabelecimento de um quadro
de universalização para a cultura portuguesa.
Os jovens sócios da SHIP
têm participado ainda em diversas actividades desportivas e
culturais, como é o caso da esgrima e passeios de estudo.
Vitório Rosário Cardoso

Bom Ano

Disponível nos locais assinalados e no site
www.ojornaldecoruche.com
www.ojornaldecoruche.com
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O Ano Desportivo de 2006
João Sobral Barros *

É com um misto de emoções que analiso o ano desportivo de 2006. Se por um
lado temos resultados que
enchem de orgulho a população portuguesa, por outro
lado assistimos a uma série de
episódios que demonstram
alguma da triste realidade do
desporto em Portugal.
Comecemos pelos factores
positivos: Não poderia deixar
de começar pelo excelente 4.º
lugar alcançado pela Selecção
Portuguesa no Mundial da
Alemanha. Quem não se lembra da vitória duríssima frente
à Holanda ou do épico frente à
Inglaterra. Esta é a prova de
que temos um excelente conjunto de jogadores, seguramente dos melhores de sempre,
com Ronaldo e Deco como
maiores referências, orientados
por um treinador (Scolari) com
“pulso forte” para lidar com
uma grande quantidade de
estrelas o que nem sempre é
fácil. Devo ainda referir que
temos um excelente conjunto
de jovens jogadores que irá
garantir seguramente uma
grande qualidade à Selecção
nos próximos anos.
Continuando a nível inter-

nacional, também o Benfica
realizou uma excelente campanha na Liga dos Campeões
da época passada chegando aos
quartos de final, deixando pelo
caminho equipas como o Manchester e o Liverpool, apenas
sendo eliminado pelo futuro vencedor, o todo-poderoso Barcelona, futuro vencedor da prova.
No plano nacional, o destaque vai obviamente para o FC
Porto. Foi campeão da época
transacta com o “alternativo”
3-4-3 de Co Adriaanse, com
Ricardo Quaresma em grande destaque, e esta época continua a dominar o campeonato
desta vez com Jesualdo Ferreira como técnico. O Porto
desta época está ainda melhor
do que na época passada. O
plantel é melhor e mais homogéneo e com um Quaresma
ainda melhor. O Porto tem 5
pontos de vantagem sobre o
Sporting e 8 sobre o Benfica e
se continuar assim revalidará o
título, mas a grande questão é
se o Porto consegue ou não
manter este ritmo de vitórias.
Todas as equipas sem excepção têm quebras de forma e
o Sporting e o Benfica não poderão falhar quando essa altura
vier. No caso do Sporting, a

inexperiência de muitos jogadores poderá jogar a desfavor
da equipa como já se viu contra o Spartak no último jogo da
Champions.
A equipa é boa, mas será
que todos estes jovens terão
“estofo” para aguentar a pressão a determinada altura do
campeonato? Penso que o Sporting deveria contratar 1 ou 2
jogadores com mais experiência para equilibrar o plantel.
Nessa altura a equipa leonina
será indiscutivelmente mais
forte e com mais condições
para lutar pelo título.
O Benfica será porventura
a maior incógnita deste campeonato. Com um plantel de qualidade indiscutível, a equipa persiste em ser irregular e acumular maus resultados fora de
casa que têm feito toda a diferença na tabela classificativa.
No entanto a equipa parece
estar melhor. Com o sistema
mais estabilizado e praticamente sem lesões e ainda com
o regresso de Rui Costa, a
equipa tem todas as condições
para realizar uma boa segunda
volta e assim aproximar-se do
FC Porto.
Mas não só de futebol o ano
desportivo foi feito. As maioCARTOON

res referências desportivas em
2006 foram muito provavelmente a triatleta Vanessa Fernandes, com as vitórias na
Taça do Mundo e no Europeu
confirmando-se como uma menina-prodígio e uma atleta de
excepção.
A judoca Telma Monteiro
também merece as melhores
referências depois do título
Europeu que conquistou o mês
passado. A jovem atleta não
mais parou de ganhar e ainda
tem margem para evoluir numa
das poucas modalidades onde
se tem trabalhado muito bem e
com resultados que saltam à
vista nos últimos anos.
Também Emanuel Silva no
remo conquistou um brilhante
segundo lugar no Campeonato
Europeu dando assim seguimento à excelente prestação
nos Jogos Olímpicos. Por fim é
obrigatório falar de Francis
Obikwelu, vencedor dos 100
e 200, no Europeu de Atletismo. O homem que um dia
encontrou na construção civil
um meio de sobrevivência,
vence agora medalhas devido à
sua humildade, classe e simpatia. Um grande atleta!
Mas infelizmente não só de
factores positivos se fez este
ano. O famosíssimo caso Mateus encheu as páginas de todos os jornais do país. Uma
simples inscrição mal feita fez
com que vários organismos
não conseguissem chegar a um
acordo em tempo adequado de
quem deveria parar à segunda
divisão. Acabou por descer o
Gil Vicente numa decisão mal
explicada e a quem pouco convenceu. Ficou então bem exposto que os oficiais do futebol, entregues ao poder judicial
acabam por tornar o caso ingovernável.
O caso Nuno Assis é outro
dos casos surrealistas do nosso
futebol. O governo decidiu homologar o parecer da Procuradoria-Geral da República que
foi no sentido de revogar o
arquivamento da suspensão de

Nuno Assis, decidido pelo
Conselho de Justiça. A decisão
de mandar arquivar o processo
a 19 dias do fim da suspensão
deixou meio mundo boquiaberto. Como é óbvio o Tribunal
de Laussane não gostou e marcou a sentença final para o início do ano, a qual poderá ter
consequências nefastas para o
jogador. Este processo encerra
muitas dúvidas jurídicas e é
mais um caso à Portuguesa.
Para terminar tenho que
falar infelizmente do caso
“Apito Dourado”. 2006 foi
ano em que Carolina Salgado,
ex-companheira de Pinto da
Costa, lançou um livro sobre
os mais negros meandros do
futebol português. Gostando-se ou não da senhora em
questão, já que de moral ela
não deve ter muito, a verdade é
que ela conseguiu “mexer”
com o processo que estava moribundo. Não se falou de outra
coisa e isso apressou o Procurador-Geral a nomear Maria
José Morgado, pessoa em
quem os portugueses confiam,
para liderar o processo.
Acusações gravíssimas foram reveladas no livro. Muita
gente pôde constatar aquilo
que já sabíamos, ou seja, que
há corrupção ao mais alto
nível no futebol Português.
Agora é necessário provar e o
estado português deve tomar
como bom exemplo a forma
como decorreu o processo do
“Cálciocaos” onde em cerca de
um mês se descobriu, resolveu
e se tomou medidas para punir
os infractores.
Enfim, esperemos que o
ano de 2007 seja o ano da mudança e “limpeza” do futebol
português mas que seja também um ano de maior evolução
no Desporto em Portugal para
que os brilhantes atletas que
temos nos continuem a proporcionar alegrias.
Um abraço e Bom Ano.
____
Comentador de Desporto

Rectificação
No número anterior, por lapso, não referimos a autoria das fotos sobre a notícia da Confraria do Toiro
Bravo, que foi da Senhora Joaquina Brito Estêvão.
As fotos do almoço dos Forcados foram da autoria de
João Mesquita e as fotos alusivas à escola de toureio de
Coruche, cedidas gentilmente pelos Srs. Manuel e
António Badajoz, a nosso pedido.
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OPINIÃO

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

Varinha Mágica
João de Matos Cravidão *

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

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

2100 Coruche

de
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Breves Sobre Rodas
No passado fim de semana no dia 16 em Almeirim
(Tigres) e no dia 17 em Évora (Diana), a Secção de
Patinagem Artística dos “Os Corujas” foi convidada
por aqueles Clubes, tendo actuado com muito agrado nos Saraus daquelas cidades.
Perfila-se no nosso horizonte desportivo mais um
grande evento, que está a ser estudado ao pormenor para que tenha o sucesso dos anteriores.

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

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

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

Uma Empresa do Grupo B.C.

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

SU DOKU

Ver solução na página 5

Acordem Coruchenses da
letargia em que hibernaram. O
trabalho chama por vós, nada
cai do céu por obra e graça do
Espírito Santo. Certamente ele
vos ajudará, mas para isso tem
que existir uma vontade forte
dos coruchenses, sem essa
união será uma utopia.
Meus amigos coruchenses,
já vos lembrei como se conseguiu reavivar o futebol em Coruche, infelizmente nesta altura enfermamos do mesmo mal
que tão bem conheci quando
vim para esta linda terra que
hoje considero como minha,
porque me deu uma filha, me
respeitaram e ajudaram a viver,
e, já nessa altura ouvia dizer
“eles que façam”.
É pena que esses “putos”

que existiam em 1941 já não
existam na sua totalidade e os
poucos que restam tenham a
provecta idade de 80 e 82 anos.
É pena que o tempo tenha passado tão depressa para eles,
certamente não deixariam chegar ao lugar onde hoje nos encontramos.
Porque esse dogma permanece inviolável, será essa a
chamada de atenção que nesta
quadra natalícia desperte os
corações para a união, de mãos
dadas, dêem uma luz de esperança nesta cruzada em que participemos para que o grupo
desportivo o Coruchense saia
desta letargia.
Foram os “putos” que catapultaram o nosso clube para
que escrevesse no seu historial

a letras de oiro, sermos campeões nacionais da 3.ª divisão
nacional.
Oxalá a varinha mágica
toque nos corações dos coruchenses e nos alerte para que
amizade só pode ser medida
em recordações com paz e
amor. Vamos sonhar que o Pai
Natal deixe no sapatinho do
Grupo Desportivo “O Coruchense” a vontade de todos para
colocar o seu clube no patamar
que os homens desejem.
Escreve estas linhas um dos
“putos” que chegou à Federação Portuguesa de Futebol
com a licença de jogador da 1.ª
categoria com o n.º 41486, representando o Grupo Desportivo “O Coruchense” na época
de 1948/49.

I.ª GALA DISTRITAL DE PATINAGEM ARTISTICA
Em colaboração com a associação de Patinagem
do Ribatejo vão “Os Corujas”, realizar no próximo
dia 13 de Janeiro, pelas 20 horas, no Pavilhão
Municipal, a I.ª GALA DE PATINAGEM, onde
estarão representadas todas as equipas e respectivos Campeões do Distrito.

CARTOON
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O Jornal de Coruche por dentro
Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes

ENG. LUÍS DIAS – A OBRA
– A Homenagem ao Homem que tanto fez pela Misericórdia,
ao serviço dos mais desfavorecidos e necessitados.
pág. 6

GONÇALO RIBEIRO TELLES

•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio

– As Barreiras e Barrocas de Coruche, na excelência do saber
do mais prestigiado arquitecto paisagista Português.
pág. 7

qualquer quantidade
em qualquer ponto do País
(com viaturas próprias)

O QUE É A DOR?

Distribuidor Oficial

– A Dor é a queixa mais comum na prática clínica, causa
grande sofrimento, e invade a vida das pessoas.

Fornecemos tanques aéreos e
subterrâneos para combustíveis

pág. 10

PORTUGAL NO ORIENTE

CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt

– Um olhar sobre o legado histórico e cultural da presença
portuguesa na Ásia.
pág. 13

MENSAGEM DO GOVERNADOR CIVIL
– Mensagem para o Jornal de Coruche do Governador Civil
do Distrito de Santarém, Dr. Paulo Fonseca.
pág. 14

COUÇO – CRIADO APOIO DOMICILIÁRIO
– A vila do Couço passa a ter apoio a idosos ao domicílio, iniciativa da Ass. de Reformados, fruto de protocolo com a
Câmara de Coruche e a Segurança Social.
pág. 41

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

O ANO DESPORTIVO DE 2006
– A síntese dos principais acontecimentos desportivos do ano,
numa análise de João Sobral Barros.
pág. 46

À DESCOBERTA DA SEXUALIDADE
– Como ajudar os seus filhos no caminho de uma sexualidade
saudável.
pág. 42

A NOITE DE CORUCHE
– Conheça os locais que pode frequentar na noite de Coruche,
e saiba o que mudou.
pág. 12

A AMEAÇA NUCLEAR
– As grandes preocupações da comunidade internacional
devido às ligações do terrorismo com o crime organizado,
na busca de armamento nuclear.
pág. 17

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Audi A4 2.0 TDI Sport 140CV (Diesel)
Opel Astra Caravan. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
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)
VW Polo 1.2 12v C/AC 5p
Ford Focus STW 1.8 TDCI 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.1 5p

2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004

Retomas
BMW 320 D Touring 150 CV 5p (Diesel)
Mercedes C-220 CDI STW 5p (Diesel)
Mercedes E-220 STW Eleg.
Renault Scenic 1.9 DCI 5p (Diesel)
BMW 320D 4p (Diesel)
Skoda Fabia 1.4 16v Break 5p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
VW Golf 1.9 TDI 25 Anos 5p (Diesel)
Opel Astra Caravan 1.7 DTL 5p (Diesel)

2003
2003
2002
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
Citroen Xsara 1.9 D 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

Créditos
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