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Marques Mendes visita Coruche
O presidente do PSD, Marques Mendes,
veio a Coruche inaugurar a sede concelhia do partido, onde descerrou um
retrato do fundador Sá Carneiro e de
dois militantes de Coruche já desaparecidos, que estiveram na génese da estrutura local.

Destaques

Dr. Diogo, fala das obras na Praça
de toiros e do fogo das festas.
Páginas 3 e 21

Foram homenageados Joaquim Neto e
Vítor Dias, sendo referidos os outros
iniciadores do partido, Pereira da Silva
e José Manuel Potier.
Marques Mendes ainda teve tempo para
almoçar com mais de 200 pessoas, na
quinta da Várzea, na estrada da Erra.

Abriu a Escola de
Toureio Badajoz

Cristina Tadeia
lança disco
de fados

Na Rota das Freguesias, em
entrevista com Mário Ribeiro.
Páginas 36 e 37
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página 5
Carnaval, veja como foi em Coruche, Fajarda e Campo Pequeno.
Páginas 13, IV e 40

Religião vs
Ciência
A opinião do Padre Lereno,
em entrevista de Luís Martins
página 10
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em Salvaterra
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EDITORIAL

Vamos ao concreto!
NO PLANO LOCAL
O Muro
Ao iniciarmos este mês de
Março, e com ele a Primavera,
temos mais “luminosidade” para olhar a nossa vila de Coruche
e tomarmos consciência do estaleiro em que se tornou devido às
obras do emissário.
Necessárias sem dúvida,
mas com o desejo que acabem
rapidamente!
Acabado está o polémico
muro, que sem margem para dúvidas nos impede a todos de vislumbrar o nosso lindo Sorraia,
ex-libris da nossa terra. Mais
uma vez a prudência habitual,
levou-me a ouvir os dois lados e
a reservar a minha opinião para
agora!
Uns dizem que bastava diminuir a altura do muro em cerca
de 30 a 40 cms e tudo ficaria
bem. Outros que o muro é iníquo
e sem sentido, pois as cheias fazem parte do modus vivendi das
nossas gentes. Ainda há outros,
que em concordância com a opinião oficial, acham que tudo está
correcto assim.
Enfim, seja como for, a minha opinião é a de que olhando
para as cheias mais altas que
Coruche teve, se verifica de

facto que ficaram largamente
abaixo da altura do actual muro,
reforçando muito a opinião de
quem diz que o muro deveria ser
mais baixo!
O que não pode nunca acontecer, é que obras desta grandiosidade, que causam grande impacto na nossa comunidade e
que alteram o aspecto da vila e a
forma das populações se relacionarem com o rio, não sejam
objecto de uma alargada discussão pública e fomentada a participação dos munícipes, pois é
disso que se trata em democracia.
Agora e a propósito da contestação ao muro, há quem
tenha vindo dizer que se pretende elevar em cerca de 20 centímetros a Avenida Marginal e o
Centro Histórico. Atenção, não
se tente corrigir um pretenso
erro, com um objectivo e claro
erro, ainda maior!
Se fazer subir a Marginal,
ainda poderá ser aceitável, apesar de carecer de adequada avaliação e estudo, o centro histórico com remoção da calçada e
sua subida com recolocação da
mesma, iria “afundar” a vila e
representaria um gasto financeiro que a autarquia não pode
suportar, face às carências que o
concelho tem, além de um atentado às mais elementares normas de reabilitação de centros
históricos que são hoje praticadas em qualquer vila ou cidade europeias. Mais uma vez
apelo a que os especialistas lo-

cais, de renome nacional e internacional, sejam ouvidos, pois
são de Coruche e amam a nossa
terra, querendo sem dúvida o
melhor para ela.
É por este motivo que a intervenção que se pretende fazer
no Centro Histórico de Coruche,
deve ser alvo de uma clara e
transparente discussão pública.
Até para garantias do executivo
camarário, que se vê agora confrontado com a oposição, que
diz que o apresentado em relação ao muro do Sorraia, não é o
que se fez pois havia garantias
que nunca colocaria em causa a
relação e a visibilidade do rio.
Os coruchenses não põem
em causa a boa vontade do seu
Presidente, e por isso este deverá, depois de “nos” ouvir, ter em
conta aquilo que são os desejos
da população em relação a estes
e a outros temas. Certamente
que a edilidade trará a público
as maquetas e o projecto para o
centro histórico, quem sabe numa exposição temporária no
Museu, espaço indicado para
esse fim! Ou no recém adquirido edifício onde funcionavam
os Correios, que também deverá
ter essa finalidade. O Jornal de
Coruche terá todo o gosto em
publicá-las!
No próximo número, iremos
entrevistar todos os responsáveis autárquicos, partidários e
pessoas com responsabilidade
sobre este tema, para que todos
se possam expressar em pé de
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igualdade e os coruchenses possam estar informados adequadamente para poderem tomar a sua
posição.
Luíz Alberto de Oliveira
É chegada a altura de começar a preparar o dossier para entregar à Câmara de Coruche,
com as cerca de 1000 assinaturas recolhidas, para se repor a
Verdade e a Justiça, voltando a
colocar o busto do Sr. Major
Luíz Alberto de Oliveira na praça da Liberdade.
É com toda a Liberdade, que
Abril nos trouxe, que o iremos
fazer, com o apoio da esmagadora maioria da população interessada, com personalidades de
todos os quadrantes políticos e
sociais, da esquerda à direita,
pois o carácter e os feitos do
Major, para o bem de Coruche,
só podem unir em vez de dividir,
como infelizmente alguns tentaram, mas sem efeito, pois nada
conseguiram contra os factos da
história.
É chegada também a hora, e
depois da entrega oficial dos documentos, que os decisores políticos se pronunciem claramente!
Que os eleitos autárquicos, os
partidos políticos, as associações,
os movimentos e os cidadãos o
possam fazer!
Tenho a certeza que o Presidente eleito dos coruchenses,
fomentará essa reflexão! Especialmente, depois de meses de
esclarecimento sobre a figura do
nosso Major, em artigos publicados no nosso jornal, assentes
em documentos e em factos históricos indesmentíveis e extraordinariamente abonatórios da figura de um dos nossos conterrâneos mais ilustres.
Coruchenses Importantes
A propósito, à hora de fecho

deste número do Jornal, realizou-se a conferência sobre os
Coruchenses importantes na
Independência de Portugal, notícia que desenvolveremos no
próximo número de forma aprofundada, tal foi a excelência das
comunicações de Jorge Rangel
e João Alarcão, quer pelo interesse e pela excelência das questões e da participação da audiência. Para vos despertar o interesse, iniciou-se esta “viagem” no
ano de 1385 com Diogo de Brito,
comendador que traçou os limites do Concelho, e “fomos” à
Erra com Rodrigo Esteves e
Fernão Ruiz do Campo, irmão
de leite do Infante Santo e que
esteve até à hora da morte com
ele em Tânger. A Erra pode ter
orgulho!
Depois, Francisco Brito
Freire, Almirante das Armadas
do Comércio, Governador do
Pernambuco em 1660 e responsável pela vitória dos Portugueses sobre os Holandeses no Brasil. Depois João Lopes Corrêa,
médico e Marcelino da Silva,
terminando no inevitável Major
Luíz Alberto de Oliveira. Daqui
surgiu a proposta para a feitura
de um livro ao historiador João
Alarcão, por parte do Dr. Diamantino Diogo, também ele um
indefectível defensor de Coruche e das nossas gentes.
E ainda Marques Mendes
O Presidente do PPD-PSD
visitou Coruche dia 3, em cima
do fecho deste jornal, representou uma mais valia para a estrutura local do partido e das coisas
que disse, sobressalta uma. Que
“cada português paga mais 330
euros de impostos do que há
dois anos atrás”. Dá que pensar
e para ler mais no próximo
número.
> continua na última página
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Tratamentos Laser
Um Serviço de Excelência
• Epilação
• Foto-Rejuvenescimento
• Envelhecimento Cutâneo
• Rugas
• Manchas de Hiperpigmentação

• Rosácea
• Telangiectasias
• Hemangiomas
• Couperose
• Derrames

Tratamentos com a máxima eficácia. Resultados excepcionais em poucas sessões

Cuide de si. Fale connosco!
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ENTREVISTA

Obras na Praça de Toiros
O Juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, empossado em Janeiro deste ano,
Dr. Diamantino Diogo falou ao Jornal de Coruche sobre as obras da praça de toiros.
A praça de toiros de Coruche, uma das melhores do
país, está a ser alvo de obras
de restauro.
___
JC – As obras de restauro
que estão em decurso na praça de toiros, já se impunham
à algum tempo!?
DD – a praça de toiros de
Coruche tem, desde há alguns
anos a esta parte, vindo a
pouco e pouco a ser melhorada, nomeadamente nas bancadas, sector a sector, por baixo
das bancadas em alguns locais
o cimento começou a cair e o
ferro a aparecer, por isso era
urgente tratar o ferro e pôr
novo cimento para evitar a
degradação das bancadas quer
exterior quer interiormente.
Justificava-se também arranjar-se os sanitários que estavam a ficar degradados e arran-

jar os esgotos, visto que têm
funcionado com fossas subterrâneas e agora com as obras da
rede sanitária da vila com
bocas de esgoto a chegar junto
da praça de toiros.
JC – As obras cumprem
as exigências da Inspecção
Geral das Activ. Culturais?
DD – Estamos a cumprir
todas as regras exigidas, tudo o
que foi exigido pelo IGAC nós
estamos a cumprir, nomeadamente um sanitário para deficientes, a remodelar todos os
sanitários por dentro, dotadas
agora de excelentes condições,
principalmente de comodidade
e segurança, visto que a praça
tem meio século de existência
e era necessário acompanhar a
evolução das épocas e dos
anos, evitar que o edifício entrasse em degradação e poder
garantir as novas exigências de
segurança. Já fomos visitados

COZINHA S E ROUPEIROS
Tudo à sua Medida
Orçamentos Grátis
Tel. 938 353 830
e-mail: metrimedida@sapo.pt

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

pelos inspectores que nos disseram estarmos a cumprir todas as regras em vigor.
JC – A recuperação das
bancadas está concluída?
DD – as obras exteriores
das bancadas ficaram concluídas o ano passado e pensávamos parar com as obras mas
era necessário dar inicio às que
estamos a fazer agora e se deixássemos adiantar seria mais
caro e cada vez se iria degradar
mais. Por estes motivos decidimos arrancar de imediato com
estas obras também. Tomei
posse como Juiz da Irmandade
em Janeiro último e de imediato se iniciaram as obras que
deverão ficar concluídas dentro de um ou dois meses.
JC – A fachada exterior da
praça está a ser pintada para
que a sua bonita imagem se
mantenha?
DD – Esta praça de toiros é
linda, o seu aspecto exterior
também estava a ficar degradado. Esta praça é um dos ex-libris de Coruche. As pessoas que
visitam Coruche, à entrada
vêem primeiro o Castelo, que
também irá ser alvo de obras
de restauro brevemente, e depois a praça de toiros. A pintura
exterior está a terminar, e dentro de dois meses temos a praça de toiros totalmente recuperada, com excelentes condições, ao nível das melhores
praças de toiros de Portugal.
JC – Depois das obras, a
praça vai ter mais espectáculos para enaltecer as suas
qualidades e não permanecer
tanto tempo fechada?

DD – É obvio que sim. A
praça vai a concurso no fim
deste ano e nós iremos levar
isso em consideração e tomar
medidas para que o caderno de
encargos inclua um maior número de espectáculos assim
como a sua variedade. Actualmente o empresário que a adjudicou tem realizado um bom
trabalho, tem ajudado a valorizar a praça de toiros de Coruche,
vamos ver no próximo concurso
se ele está interessado em continuar, eu espero que sim.
JC – O caderno de encargos sofrerá alterações, quanto mais não seja no número
de espectáculos?
DD – A nível de espectáculos e a nível de inflação, devido às obras que já fizemos e
estamos a fazer, esperamos que
o próximo empresário saiba
valorizar tudo isso, levando em
consideração o nosso empenho
e trabalho em melhorar e valorizar a praça de toiros.
JC – Considera que as
obras do Parque do Sorraia
vieram dar mais dinâmica e
imponência à praça?
DD – Vieram sem dúvida e
nós estamos a aproveitá-la.
Entregamos à pouco tempo na
Câmara Municipal um projecto
para um futuro restaurante
entre o sector 3 e o sector 4,
que esperamos seja aprovado.
Este espaço aproveitado e
transformado em restaurante
irá valorizar muito a praça e
não só, visto que os aficionados poderão visitar a praça
com mais frequência. Irá valorizar igualmente o parque do

Sorraia e Coruche, porque fica
na minha opinião, com um
restaurante que será um dos
mais bem localizados, desfrutando do espaço, da paisagem e
de um parque de estacionamento privilegiado. Agora esperamos que apareça alguém que
queira fazer as obras e explorar
o restaurante pagando uma
renda às três instituições proprietárias da praça, Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo,
Santa Casa da Misericórdia e
Lar de São José, de forma a
que se vá descontando o valor
da obra. Tenho fé que sim, iremos conseguir.
JC – Como aficionado e
coruchense gostaria de ver a
praça gerida por um aficionado ou um grupo de aficionados de Coruche?
DD – Gostaria, mas se não
for possível, o que interessa é
valorizar a praça e a festa de
toiros, se o vencedor do próximo concurso for de fora será
bem vindo.
JC – Espera uma temporada de 2007 condigna?
DD – Condigna e melhor
que a de 2006. Desejo também
que os aficionados, e não só,
venham às corridas ou outros
espectáculos que aqui se realizem, pois a praça de toiros de
Coruche irá ficar com óptimas
condições para a realização de
outro tipo de eventos, que desfrutem dela mas que a estimem
porque para nós coruchenses
esta é sempre a mais bonita das
Praças de Toiros!
____
Entrevista de Joaquim Mesquita
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Cartas ao Director
Exmo. Sr. Director do “Jornal de Coruche”
Ao ler o n.º 10 de “O Jornal
de Coruche”, com a separata
dedicada ao Major Luís Alberto
de Oliveira e reproduzida da revista “Independência”, não
quero deixar de felicitar V. Exa.
e a equipa que produz o jornal
pela sua qualidade e pela diversidade dos seus artigos e notícias.
Creio que as gentes de Coruche devem orgulhar-se deste
seu jornal. É também de louvar
o vosso esforço de divulgação
do grande Português e Coruchense que foi o Major Luís
Alberto de Oliveira. Militar com

relevantes serviços prestados à
pátria, entregou-se também a

Junta de Freguesia de Coruche

EDITAL
RECENSEAMENTO ELEITORAL
CONSULTA PÚBLICA DE CADERNOS
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:

causas cívicas e associativas,
tendo sido um dedicado e
competente vice-presidente da
Sociedade Histórica da Independência de Portugal.
Distinguiu-se também como
desportista e qualificado instrutor de esgrima, tendo vencido o
campeonato do mundo de espada em Paris, em 1919.
É também de toda a justiça
lembrar a relevante obra por ele
realizada na terra onde nasceu e
que tanto amou, merecendo o
Major Luís Alberto de Oliveira
que honrem a sua memória.
Aproveito para referir tam-

bém a oportunidade e o interesse dos artigos que o vosso
colaborador Vitório Cardoso
tem estado a escrever sobre a
presença de Portugal no Oriente.
Com os melhores cumprimentos e a expressão da mais
elevada consideração.
____
Jorge A. H. Rangel
Presidente da Sociedade Histórica
da Independência de Portugal

Gonçalo Ribeiro Telles
no ciclo de conferências no Café Nicola

“Os Problemas de Lisboa”
O nosso estimado conterrâneo e colaborador do “Jornal de
Coruche”, Arq. Gonçalo Ribeiro Telles, foi o convidado especial da
rádio Europa Lisboa para o ciclo de conferências intitulado “Os
Problemas de Lisboa”, que decorrem no Café Nicola, no Rossio,
em Lisboa, de 22 de Fevereiro a 29 de Março, às 21h30.
Saliente-se que o Arq. Ribeiro Telles, foi vereador e candidato à
presidência da Câmara de Lisboa pelo MPT – Partido da Terra.

Durante todo o mês de Março, na Sede da Junta de Freguesia de Coruche,
estão expostos para consulta, todos os cadernos eleitorais, de todos os postos de
recenseamento desta freguesia.

OURIVESARIA E RELOJOARIA

Todos os eleitores da freguesia de Coruche, inscritos no Recenseamento
Eleitoral, interessados em consultar e ou apresentar uma eventual reclamação dos
dados constantes dos cadernos expostos, deverão dirigir-se à Junta de Freguesia
durante o seu horário de funcionamento.

Agente das conceituadas marcas de Relógios

O Recenseamento Eleitoral é obrigatório para todos os cidadãos com idade
superior a 18 anos, residentes em Portugal e que possuam Bilhete de Identidade
válido ou documento equivalente.
A inscrição decorre a todo o tempo, isto é, em qualquer dia é possível, na
Secretaria da Junta de Freguesia, durante o seu normal horário de funcionamento
(09:00 h. – 12:30 h. / 14:00 h. – 17:30 h.).
Todos os residentes na freguesia de Coruche, com idade superior a 18 anos e
que não se encontrem inscritos no Recenseamento Eleitoral, ou todos os residentes
já inscritos no Recenseamento, interessados em actualizar ou alterar os dados constantes do mesmo, deverão dirigir-se à Junta de Freguesia, a fim de promoverem,
actualizarem ou alterarem o que houver por necessário, desde que devidamente
acompanhados pelo respectivo Bilhete de Identidade.
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, 01 de Março de 2007
O Presidente da Junta
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa

Amândio Cecílio & C.a Lda.
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

Assine o Jornal de Coruche
Rua de Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693 • Tlms 96 600 12 93 - 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com
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EM DIRECTO

Cristina Tadeia lança CD de fados
“Águas do Sorraia” é o nome do primeiro álbum lançado por Cristina Tadeia. Com 66 anos, a paixão
pela música falou mais alto e no dia 31 de Março, às 17h, a fadista vai apresentar, no Auditório do Pavilhão
Municipal de Coruche, um CD com 8 fados e uma guitarrada. Cristina Tadeia contou ao “Jornal de Coruche”
como esta viagem inesperada pelo mundo da música mudou a sua vida.
JC – Como surgiu esta
oportunidade?
CT – Tudo começou quando me convidaram para ir cantar ao evento “Um dia pela
Vida”, a 18 de Dezembro de
2004. Nessa altura, não cantava há nove anos, desde que a
minha mãe morreu. Achava
que já não era capaz de emitir
um som. Nessa noite, em que
me convidaram, nem dormi.
Não sabia como ia descalçar
aquela bota. Bem, insistiram
tanto, que lá tive de ir. Quando
chegou o dia, toda eu tremia.
Aquilo estava cheio de gente.
Mas no fim, todos me vieram
dar os parabéns. Depois desse
dia não pensei mais em cantar.
Só que comecei a ver-me
muito fechada em casa, sem
saber o que fazer. Se por cá
houvesse uma Universidade de
Terceira Idade como há em
Almeirim, era óptimo. Foi
então que comecei a pensar
que até sabia cantar.
Entusiasmei-me. Contactei
o Sindicato dos Músicos (SM)
para arranjar alguém que me
ouvisse, e deram-me o contacto do presidente, que na altura
era o Sr. Pedro Machado.
Entretanto, também ainda tive
umas três ou quatro aulas com
a D. Helena Vieira, em Lisboa,
onde aprendi a respirar, enquanto canto, mas saía caro e
resolvi ir falar com o presidente da SM. Ele ouviu-me
cantar e no fim disse-me: “A
senhora tem uma boa voz,
límpida, só que tem um problema, pára em todas as estações e
apeadeiros”. Eu não sabia o
que aquilo queria dizer (risos).
Então aprendi a parar de cantar
apenas quando a viola manda.

No início só pensava: “Oh,
malvada viola”, mas agora já
não sou capaz de fazer nada
sem ela. E assim foi, tive aulas
desde Abril de 2005 até Dezembro de 2006.
JC – Foi nessa altura que
resolveu gravar um CD?
CT – Foi o Sr. Pedro Machado que tratou de tudo. Ele é
uma pessoa com muito talento
e muito exigente. Contactou os
músicos que acompanham o
Carlos do Carmo, para gravar o
CD comigo. Eles vão estar cá
no lançamento. São o Armandino Maia, à guitarra e o José
Maria Nóbrega, à viola. O Sr.
Pedro machado é viola-baixo e
também o director artístico.
JC – Qual será o título do
álbum?
CT – “Águas do Sorraia”.
Na capa vai ter uma fotografia
minha e outra de uma paisagem do rio. O nome surgiu
porque nasci à beira do rio,
cresci à beira do rio, nadei no
rio. O rio para mim é tudo…

JC – Contou com o apoio
de algumas entidades…
CT – Sim, da Câmara de
Coruche, da Caixa de Crédito
Agrícola e da Fotocine.
JC – Quantas músicas
compõem o CD?
CT – São oito fados e uma
guitarrada. Dois deles são com
letra de Florbela espanca: “Primavera, meu amor” e “Desejos
vãos”. Depois há outro que já
tem 40 anos, que escolhi porque senti que ali havia um grito
de alma. Chama-se “Eu sou alguém”, a letra é de Joaquim
Pimentel, um homossexual, o
que nessa altura era muito
complicado. Há também um
fado que acho espectacular: a
“Ironia lusitana”. É lindíssimo.
Dois fados que foram interpretados pela Amália Rodrigues,
“Que deus me perdoe” e “Povo
que lavas no rio”, que nem foi
preciso ensaiar, porque já o
canto há muito tempo. É também uma homenagem às mulheres que, quando eu era miú-

I Prova de Vinhos Caseiros
da Freguesia de Coruche
No dia 24 de Fevereiro, no
Centro de Cultura de São
Torcato, a Junta de Freguesia de
Coruche realizou a I Prova de
Vinhos Caseiros da Freguesia.
Segundo Jacinto Barbosa, presidente da Junta, “o objectivo
deste certame foi divulgar os

vinhos caseiros, mas ao mesmo
tempo, dar a conhecer esta simpática e acolhedora localidade
de São Torcato. É a localidade
da freguesia de Coruche, mais
distante da sede do Concelho,
mas onde cerca de cinco dezenas de pessoas merecem a

nossa atenção. No próximo ano,
a II Prova de Vinhos Caseiros,
realiza-se em Coruche, e esperamos uma maior adesão de produtores. Esta I Prova de Vinhos
Caseiros, excedeu todas as
expectativas e foi um êxito”,
adiantou o autarca.

da, lavavam no rio. Era uma
vida muito dura. Há também
um que ouvi pela primeira vez
quando tinha 10 anos. O meu
pai era o homem dos sete ofícios. Um deles era projectar os
filmes com a máquina do cinema na esplanada. Foi aí que
ouvi, no filme “Cantiga da
Rua” o “Fado da saudade”. Só
que eu só me lembrava dos três
primeiros versos e da música.
Quem o cantava era a Deolinda
Rodrigues, que tem hoje 84
anos. Então fui procurar a
letra. Entrei em contacto com
ela e não tinha a letra, nem a
gravação do filme. Disseramme que a Lenita Gentil tinha
cantado esta música. Falei com
ela. Também não a tinha. Um
dia, estava a ver um programa
na RTP Memória e vejo a
Deolinda Rodrigues a cantar
este fado. Então foi ela a cantar
e eu a escrever a letra, a correr
(risos). O último fado vai ser
uma homenagem. Será uma
surpresa.
JC – Qual é o que prefere?
CT – Não sei bem. Gosto
de todos, mas acho que terei de
dizer que é o “Fado da Saudade”. É mesmo a minha paixão.
JC – Vem de uma família
de apaixonados pela música.
CT – Sim. Quando os meus
pais faziam festas de aniversário de casamento havia sempre fados. A minha mãe tinha
uma voz espectacular, a minha
madrinha, hoje com 84 anos,
ainda canta. O meu pai também cantava, tinha dois fados
especiais, o “Fado do Sobreiro”, e outro mais choradinho
sobre uma ribeira, não me
recordo qual é. Mas lembro-me
muito bem de o ouvir cantar.

Não cantava nada por aí além,
mas dava bem para o gasto
(risos). O meu irmão também
canta. É mais aquele género do
Tony de Matos. Quando ele
cantava músicas do Max era
um espectáculo.
JC – O que se segue
depois do CD?
CT – Não tenho aquela ilusão de que vou agora arranjar
muitos espectáculos. Vou enviar
CD’s para vários sítios, e se
surgir algum convite é claro
que aproveito.
JC – Onde é que o CD
estará à venda?
CT – Em princípio, no Posto de Turismo, e devo colocá-lo em alguma loja de CD’s.
Dependendo das vendas e se
eu tiver algumas actuações,
talvez o envie para Paris, porque sei de uma emigrante portuguesa que tem uma loja de
CD’s. Lá também há uma rádio
portuguesa. Depois talvez também o envie para o Canadá,
onde tenho família.
JC – Já tem alguns concertos agendados?
CT – Penso que, em Maio,
irei cantar à festa do “Toiro
Bravo”. Entretanto surgiu uma
proposta para que eu fosse cantar à exposição do Zeca Afonso, interpretar algumas músicas
dele, no dia 8 de Março. Não
está ainda nada confirmado.
JC – Então não põe de
parte cantar outros géneros
musicais?
CT – Não. Já cantei baladas, é até mais fácil. É uma
coisa que até me agrada. Aliás,
pode haver um espectáculo em
que o fado não tenha cabimento, e as baladas sim.
Patrícia Cruz
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VIVER COM SAÚDE

Uso e Abuso de Substâncias

(Parte I)

– O Vício da Dependência

Dr. Abel Matos Santos *

Desde sempre o Homem criou hábitos e adaptou comportamentos em relação a várias
dimensões da vida. O excesso leva-o a uma situação de descompensação total.
ABUSO DE SUBSTÂNCIAS
Quantos de nós não conseguimos começar o dia sem um
café e um cigarro. Será que
somos viciados?
O termo viciado, possuía um
sentido muito estrito, referindose principalmente ao uso excessivo de álcool e drogas. É sabido
que estas substâncias químicas
possuem efeitos psicoactivos:
alteram a disposição, o comportamento e as capacidades cognitivas das pessoas. Actualmente,
sabe-se que outras substâncias,
como a cafeína e a nicotina,
também possuem efeitos psicoactivos. Contudo, hoje diz-se
frequentemente que as pessoas
são viciadas na comida, no jogo,
nas compras e em muitas outras
coisas. A esta tendência para
usar e abusar de algo, o vício,
emprega-se a palavra Adicção.
Adicção é uma condição,
produzida por um consumo
repetido de uma substância natural ou sintética, na qual a pessoa se torna física e psicologicamente dependente da substância.
A DEPENDÊNCIA FÍSICA
É a condição na qual o
organismo se ajustou a uma
substância e a incorporou no
“normal” funcionamento dos
tecidos corporais. Este estado
possui duas características fundamentais.
Tolerância – é o processo
através do qual o organismo vai
aumentando a sua capacidade
de adaptação à substância,
necessitando de doses cada vez
maiores para alcançar o mesmo
efeito. Em determinada altura,
estes aumentos de doses atingem um limite máximo.
Privação ou Abstinência –
refere-se aos desagradáveis sintomas físicos e psicológicos que
as pessoas experimentam quando passam a utilizar de modo
descontinuado a(s) substância(s)

da qual o corpo ficou fisicamente dependente. Os sintomas
evidenciados, dependem do tipo
de substância utilizada e podem
incluir entre outros, ansiedade,
irritabilidade, desejo ardente e
súplica pela substância, tremores, alucinações, náuseas, dores
de cabeça e do corpo.
As variadas substâncias possuem uma diferente capacidade
para produzirem dependência
física no sujeito. Esta capacidade é muito elevada na heroína,
parecendo ser inferior noutras
substâncias como o LSD.
A DEPENDÊNCIA
PSICOLÓGICA
É o estado no qual as pessoas
se sentem compulsivamente levadas a usar a substância para
obterem os efeitos prazeirosos
que ela produz, sem necessariamente estarem fisicamente dependentes da substância. Estas
pessoas confiam fortemente
nestas substâncias para se ajustarem à vida e se sentirem bem,
centrando muitas das suas actividades na obtenção e consumo
destes produtos. As pessoas
aprendem a ficar dependentes
através do uso repetido e continuado. Os sujeitos que se tornam
adictos (viciados) no álcool,
ficam numa primeira fase psicologicamente dependentes, para
mais tarde se tornarem fisicamente dependentes à medida
que o organismo começa a tolerar a bebida. O potencial para produzir dependência psicológica
também difere consoante as substâncias, sendo maior na heroína
e cocaína e menor no LSD.
O facto de a pessoa usar ou
abusar de substâncias tais como
o álcool, o tabaco ou outras drogas, depende da extensão e
impacto do seu uso. Os psiquiatras e psicólogos clínicos estão
primordialmente preocupados
com o funcionamento psicosso-

cial da pessoa. Estes clínicos
diagnosticam o abuso de substâncias, baseando-se em três
critérios:
1 – Existência de um padrão
claro de uso patológico, como
um uso diário elevado e inabilidade para parar ou diminuir o
seu consumo.
2 – Aumento dos factores de
risco para a saúde e problemas
ao nível do funcionamento
social e ocupacional, resultante
do uso de substância, como a
perda de amigos e ou empregos
por causa disso.
3 – Existência de uso patológico há pelo menos um mês.
Os indivíduos que preencherem os três critérios são diagnosticados como abusadores de
substâncias.
Analisemos agora, o tabaco
o álcool e as outras drogas de
um modo mais desenvolvido.
COMEÇAR A FUMAR
Normalmente começa-se a fumar durante a adolescência,
sendo factores psicossociais que
fornecem os primeiros estímulos que levam os adolescentes a
iniciarem o consumo. Sabe-se
que os adolescentes que têm
pais e amigos fumadores, estão
mais predispostos a fumarem.
A pressão dos amigos é também determinante. O cigarro
serve ainda como factor de afirmação social e de atracção sexual. Assim, as imagens sociais,
os modelos e a pressão dos
pares, influenciam mais os
jovens que estão preocupados
com a forma como são vistos
pelos outros.
Existe uma regra que diz que
os indivíduos que fumam o seu
quarto cigarro, estão provavelmente próximos de se tornarem
fumadores regulares. Contudo,
a maior parte dos jovens experimenta pelo menos um cigarro,
nunca chegando ao quarto e

portanto não se tornando um
fumador regular. O hábito tabágico desenvolve-se lentamente,
podendo levar um ano ou mais.
Estudos mostraram que o
hábito de fumar tende a continuar ou a aumentar se os sujeitos:
têm pelo menos um pai fumador, sentirem os seus pais despreocupados ou até apoiando o
consumo de tabaco, terem amigos ou “ídolos” que fumam, frequente socialização com amigos, pressão dos pares para
fumar, possuir atitudes positivas
acerca de fumar, não acreditar
que o tabaco faz mal à saúde.
Existem ainda, factores biogenéticos que estão relacionados com traços de personalidade, como a rebeldia que está
associada ao fumar e afectar o
nível de dependência física que
a pessoa cria ao tabaco. A hereditariedade pode ainda estar
envolvida no grau de prazer ou
desprazer que a pessoa retira de
fumar.
Assim que a pessoa se torna
fumadora regular, apresenta
geralmente o fenómeno de tolerância, necessitando de um
consumo cada vez maior de
tabaco. Quando quer parar, normalmente sofrem-se os sintomas da privação.
A NICOTINA
As pessoas ficam dependentes do tabaco devido às substâncias químicas que entram no
organismo, através dos pulmões
para a circulação sanguínea,
fruto da inalação bucal do fumo
do cigarro. Estes químicos incluem monóxido de carbono,
alcatrão e nicotina. O fumo do
cigarro possui altas concentrações de monóxido de carbono,
um gás que é rapidamente
absorvido para o sangue, diminuindo a sua capacidade de
transporte de oxigénio. O alcatrão existe em pequenas partícu-
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A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

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

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

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

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

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

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

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

las residuais, suspensas no fumo, tendo nefastas consequências na saúde. A nicotina parece
ser o aditivo químico do tabaco
que produz poderosas e rápidas
alterações no organismo.
Quando a pessoa fuma, a
nicotina penetra as membranas
celulares da boca e do nariz no
caminho para os pulmões, onde
é rapidamente absorvida pelos
alvéolos pulmonares e transportada para a corrente sanguínea. Em questão de segundos o
sangue leva a nicotina ao cérebro, onde provoca a libertação
de várias substâncias químicas,
activando o sistema nervoso
central e simpático. Estes fenómenos aceleram a estimulação
orgânica, tornando a pessoa
mais alerta, aumentando o ritmo
cardíaco e a pressão arterial.
A nicotina sobe rapidamente
no sangue enquanto se fuma um
cigarro, sendo eliminada pelo
metabolismo orgânico em 20 a
60 minutos. Fumando-se vários
cigarros por dia, sobe o nível de
nicotina enormemente, levando
mais tempo ao organismo para
eliminar a nicotina, levando o
sujeito a continuar a fumar para
manter os níveis de nicotina que
o corpo vai necessitando para
evitar os sintomas de privação.
As pessoas recorrem também ao tabaco para serem capazes de determinados comportamentos, reduzirem a ansiedade
ou sentirem-se ocupados.
O tabagismo está fortemente relacionado com o cancro, doenças cardiovasculares,
doenças pulmonares crónicas
obstrutivas e potencialização
de outro tipo de afecções.
(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
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CIÊNCIAS DA VIDA

Alterações Climáticas na prática
Faz já parte da linguagem
comum a expressão ‘alterações
climáticas’, expressão essa que
era antes utilizada quase exclusivamente por académicos e
ambientalistas. Não é porém,
apenas a expressão que se tornou parte das nossas vidas. As
implicações deste processo
tomam contornos cada vez mais
reais ameaçando a segurança de
comunidades bem como as
actividades económicas dependentes de factores climáticos
como a agricultura ou as pescas.
Em 2005, a Península Ibérica e mesmo Portugal continental foi tocado pela primeira vez
(em registo) por um Furacão.
De seu nome Vince nunca ultrapassou a categoria 1 na escala
de Saffir-Simpson (indicando
que se tratou de um Furacão
fraco) sendo que os ventos desta
tempestade rondaram os 120
km/h com rajadas mais fortes no
centro da tempestade.
Já em 2006 o Furacão Gordon, depois de ameaçar os Açores provocou danos de grande
monta na Galiza e períodos de
vento e chuvas fortes no Norte
de Portugal e isto apenas um
ano depois do Vince. Coincidência ou resultado de alterações climáticas é de supor que
estes cenários se tornem mais
frequentes e progressivamente
mais destrutivos devido ao
aquecimento das águas oceânicas que alimentam as tempestades tropicais. Apesar de estas
relações não estarem ainda bem
fundamentadas cientificamente
é um facto que desde 1970 o
número de Furacões de categoria 4 e 5 (furacões com os ventos mais fortes) quase duplicou
sendo que apenas em 2004 o
custo económico dos ciclones

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Furacão Katrina

e acrescendo ainda os perigos
resultantes das alterações introduzidas no escoamento e drenagem de águas e nos próprios
cursos de água em regiões altamente urbanizadas (como aliás
acontece no Sul de Portugal, na
região do Algarve).
Já quanto à regularização de
cursos de água, para Robert
Dummett, a canalização dos
mesmos resume-se claramente a
trocar um problema por outro. O
aumento da velocidade dos cursos de água canalizados origina
uma multitude de problemas
incluindo até a indução de seca
por redução da saturação das
áreas adjacentes ao corpo de
água. Poços pouco profundos
poderão secar e restrições ao
uso de água terão de ser implementadas acrescendo a estes
problemas a intrusão de água
salgada no aquífero em áreas
costeiras. É ainda importante
sublinhar outros prejuízos ao

tropicais rondou os 40 biliões de
dólares.
Assim sendo, estará Portugal
preparado para as alterações que
se poderão avizinhar? Consultámos Robert Dummett, antigo
responsável pelo programa de
salvamento com airboats do
Departamento de Resgate do
Condado de Miami-Dade, Flórida (Estados Unidos da América) e galardoado com algumas
das mais altas distinções americanas para os profissionais da
defesa civil tendo sido ainda
membro do pessoal médico na
Casa Branca ao serviço do antigo presidente americano George
Bush, assim como responsável
por operações de resgate mobilizadas a partir da Florida para
os Estados afectados pelo Furacão Katrina.
Assim e para Dummett, quer
sejam induzidos pelo homem ou
parte de um ciclo natural de
variação do clima, as modifi-

cações que se sentem poderão
levar a um aumento da frequência de desastres como o que
ocorreu em Nova Orleães como
consequência do Furacão Katrina em 2005. Não só as zonas
costeiras como também as áreas
a cotas reduzidas no interior
poderão sofrer cheias devastadoras e sem precedentes devido
à elevada precipitação.
As tempestades tropicais,
como o Vince ao chegar à Península são caracterizados por ventos mais fracos que os Furacões
e quantidades de precipitação
mais elevadas, cobrindo áreas
maiores e deslocando-se a menor velocidade levando à ocorrência de cheias de grande
intensidade. Também segundo
Dummett, edificações junto da
costa que não obedeçam aos
padrões de qualidade médios
sofrerão pesados danos à passagem de ciclones tropicais com
elevados custos de reedificação

Albina Gonçalves

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES

ALUGO T2

junto ao Centro de
Saúde

Contactos

Médica de
Clínica Geral
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
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Tlm. 966 588 060

Tlm. 96 600 12 93

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

ambiente como a redução da
capacidade de filtração natural
do curso de água, levando a que
poluentes originários de terrenos agrícolas ou de águas provenientes de zonas urbanas e
industriais sejam depositados
nas zonas de descarga do curso
de água com óbvias consequências nefastas para a natureza e
actividades dela dependentes.
Por outro lado, e quando
questionado sobre os eventos
relacionados com o Katrina,
Robert Dummett afirma que o
desastre de Nova Orleães deveu-se (e apesar de toda a
preparação e meios disponíveis
nos Estados Unidos) a um conjunto de factores como a geografia, a história ou factores
políticos e de engenharia. Como
partes da Holanda, a cidade de
Nova Orleães, encontra-se situada abaixo do nível do mar e
construída sobre depósitos do
Rio Mississipi com milhares de
anos, estando-se a afundar desde o seu desenvolvimento inicial por volta de 1700. Apesar
do desastre, pouco mudou nos
factores que levaram à catástrofe, segundo o especialista
americano, podendo uma vez
mais no futuro um novo furacão
devastar a cidade.
Porém, Dummett relembra
que não nos podemos concentrar apenas em Nova Orleães
sendo necessários relembrar
situações como as vividas no
Danúbio em 2002, Inglaterra e
Gales em 2004 e na Europa
Central e de Leste em 2006. O
desenvolvimento urbano em
zonas de risco e o aproveitamento de áreas frequentemente
férteis, especialmente em países
> continua na página 8

SUGESTÕES
DE LEITURA

966 830 670
968 148 553

Tel. 243 675 977

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Dr. Vasco Manuel Mantas *

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
DO SEU

Autor: Pedro Moreira
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Não há local definido para
a Unidade Básica de Saúde
de Coruche
O relatório da comissão técnica do Ministério da Saúde
sobre a instalação de uma
Unidade Básica de Saúde em
Coruche não define qual a sua
localização. Quem o diz é o
director da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, António Branco.
“No estudo não é referido se a
unidade vai ser construída na
sede do concelho”, garantiu,

acrescentando que não percebe
porque foi apontada a hipótese
do Biscainho, já que não está
nada decidido. A Câmara Municipal de Benavente não aceita a
criação de um Serviço Básico
de Urgência em Coruche que
sirva simultaneamente os concelhos vizinhos de Benavente e
Salvaterra de Magos.
O presidente da Câmara de
Benavente diz que “não tem na-

da contra o serviço” António
José Ganhão sublinhou ainda
que a nova solução de Coruche
é pior que a do Biscainho. “São
32 quilómetros de Benavente a
Coruche. Mas 40 se partirmos
de Samora. O mesmo acontece
em relação ao concelho de
Salvaterra. A localização não
será para servir os três concelhos, como foi dito”, concluiu o
edil.

O Esquecimento Global
Tem dado falatório, para
além do “normal” a problemática do aquecimento global.
Tudo, porque um senhor importante dos EUA se meteu a
ganhar uns tostões (milhões)
“cantando” pelo mundo fora
que “ai Jesus! vem aí o caos”.
A memória dos homens é de
facto bem curta.
Quantas vezes vozes avisadas e grátis não disseram, com
muito mais conhecimento de
causa, dos malefícios destes
desregramentos a que o mundo
se submete em nome dum progresso vs desenvolvimento que
arruína, vamos ver se com ou

CIÊNCIAS DA VIDA
> continuação da página 7

Furacão Vince na Madeira

de terceiro mundo, leva a que,
por ano, milhares morram nas
águas principalmente devido à
pressão humana em zonas
favoráveis à ocorrência deste
tipo de desastres.
O mundo tem assistido a
fenómenos de grande destruição, seja natural ou produzida
pelo homem, depois do 11 de
Setembro e do Katrina urge
colocar a questão de um redireccionamento e reavaliação sobre
os riscos e procedimentos a
adoptar pelas agências que
fornecem a resposta de emergência em situações de crise.

sem retorno, a “esferinha” onde
habitamos. A escala que deve ter
por padrão o Homem, está completamente adulterada, pouco se
sabendo, no concreto, que medida é a dos “senhores” que
(des) governam o mundo.
Falam em globalização, em
crescimento, em progresso. Mas
tudo isso em nome do quê e
sobretudo destinado a quem? A
meia dúzia de eleitos que enquanto durar a folia vão vivendo
numa escala de riqueza inimaginável? E os outros? A maioria
que se arrasta nos caminhos da
fome e da miséria completamente incompreensível no tem-

po de hoje? Ontem, já era tarde
para travar a fundo a loucura em
que as sociedades “desenvolvidas” se mergulharam e elas e
aos outros que não tem culpa
nenhuma. Hoje, é complicado
arrepiar caminho. Amanhã, fica
o mundo para os “eleitos” viverem em cápsulas invioláveis e
à prova de poluição.
Morrerão felizes e contentes.
Encapsulados… a nadarem nos
milhões ganhos nas conferências que deram enquanto respirar se podia num mundo já em
esquecimento global.
____
João Costa Pereira

de 2007

Tavares da Rocha
dá nome a rua
A rua junto ao Centro de
Saúde de Coruche, transversal
com a Praceta Padre José Alves,
vai ter o nome do médico e
autarca Tavares da Rocha, já
falecido.
A proposta partiu da Câmara
de Coruche, dando seguimento
à intenção da Junta de Freguesia
de Coruche. “É a proposta mais
razoável e enquadrada historicamente, para recordar a personalidade”, segundo o presi-

Um em cada dez sem
médico de família
Um em cada dez utentes dos
serviços de saúde do distrito de
Santarém não tem médico de
família.
Depois da reunião com o
coordenador da Sub-Região de
Saúde de Santarém Fernando
Afoito, a deputada do PCP, Luísa Mesquita, indicou que são,
no total, mais de cinquenta mil
os utentes nesta situação.
A escassez de recursos humanos é uma das maiores preocupações da deputada.
Depois das visitas aos centros de saúde de Almeirim e
Santarém, Luísa Mesquita afirmou que o problema não terá
solução a curto prazo, porque a

Alterações Climáticas na prática
Para Dummett é isso mesmo
que está a ser feito nos Estados
Unidos pela F.E.M.A. (o equivalente ao Serviço Nacional de
Bombeiros e Protecção Civil
português). É um facto que o
Governo Central não consegue
responder de imediato a grandes
crises cabendo aos cidadãos e
instituições locais garantir a
resposta nas primeiras 72 horas
até que o reforço de capacidades
e recursos seja disponibilizado.
Torna-se ainda essencial para
Dummett a remoção de todas as
barreiras institucionais e jurídicas que impedem uma efectiva
colaboração e acordos de apoio
mútuo entre áreas vizinhas que
devem ser delineados e colocados em prática quando necessário.
O papel dos cidadãos deve
tomar uma vez mais um papel
preponderante na preparação
para o desastre. “Até há pouco
tempo aprendia-se na escola os
fundamentos das técnicas de
sobrevivência e o ensino de
primeiros socorros era também

ministrado” refere Dummett
que indica também que hoje os
problemas de disciplina e os
curricula sobrecarregados evitam que estas matérias fundamentais sejam leccionadas, com
um claro prejuízo para as comunidades.
“As comunidades locais podem criar corpos de cidadãos
treinados para lidar com as
emergências e auxiliar os seus
próprios vizinhos até que o
auxílio chegue” comenta o especialista.
Por fim a tecnologia que por
um lado poderá estar a causar o
desastre do aquecimento global
pode também ser fundamental
no salvamento de vidas. Para
Dummett foram as comunicações rádio acopladas a sistemas de posicionamento GPS e
imagens de satélite que permitiram um salto gigantesco na
resposta de emergência na última década prevendo que serão
os sistemas de aviso prévio que
permitirão a evacuação e preparação das populações para situa-

dente da Autarquia Dionísio
Mendes.
Entretanto, Jacinto Barbosa,
presidente da Junta de Freguesia de Coruche, adiantou que,
“concordo inteiramente com
esta decisão do executivo da
Câmara, penso que o 25 de
Abril será o dia ideal para prestarmos a homenagem ao médico e autarca Tavares da Rocha”, salientou Jacinto Barbosa.
____

ções de perigo que introduzirão
a maior revolução em resposta e
gestão de emergência nos próximos anos.
Assim e quer sejam causados
pela Humanidade ou se devam a
ciclos naturais, as alterações em
curso terão um impacto sério e
incontornável em todas as partes
do mundo. Uma região como a
de Coruche, em que uma grande
parte da população activa se
dedica à agricultura e em que os
perigos naturais como as cheias
são uma constante ao longo do
Inverno, é de prever que o
impacto dos fenómenos aqui
descritos seja pesado. Muitas
culturas agrícolas com o aumento das temperaturas e variação
da precipitação tornar-se-ão
inviáveis (o arroz por exemplo)
ou muito pouco rentáveis. Somem-se ainda os problemas
sociais originados pelo movimento de populações de regiões
onde a vida humana se tornará
insustentável economicamente
(por exemplo em África o Lago
Chad está já a desaparecer le-

formação de médicos tem vindo
a estagnar, ficando o quadro de
clínicos mais envelhecido.
“Cerca de 80% dos médicos
tem mais de 50 anos. Imaginese o que vai ser daqui a uns
anos”, concluiu.

Dr. Vasco Manuel Mantas *

vando a enormes movimentos
de populações que escapam ao
deserto que se forma rapidamente) por exemplo em direcção à Europa, onde inevitavelmente surgirão dilemas e tensões de difícil resolução.
Sem os fundamentalismos
de certas organizações, que levaram a que, durante anos a luta
pelo desenvolvimento sustentável fosse coisa vista como luta
de uma minoria radical cuja
agenda não se resumia ao ambiente mas sim à intervenção política, é necessário uma acção
imediata para a prevenção do
avanço das alterações em curso
e uma preparação efectiva para
os desafios que se avizinham.
Não será algo experiênciado
apenas pelos nossos netos ou até
depois.
As alterações em curso serão, a confirmar-se, rápidas e
afectar-nos-ão durante a nossa
própria existência sendo em
breve tarde de mais para agir.
____
* Biólogo
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ALAMEDA DIGITAL

Os “Echelons” cá de casa
Para que uma pessoa possa
comunicar com outra através de
uma determinada distância é necessário a existência de um
meio de suporte. O ar (ondas de
som, p.e.), a luz (fibras ópticas,
p.e.), a corrente eléctrica (telefone, fax, e-mail, p.e.) e as
ondas electromagnéticas (rádio,
p.e.) são os meios mais frequentemente utilizados. Quem conseguir aceder ao meio de transporte fica em condições de poder interceptar as comunicações. Se estas se efectuarem a
longa distância, sobre a complexa teia das actuais infra-estruturas de telecomunicações, é até
possível, teoricamente, fazer a
intercepção de todo o tráfego
mundial (objectivo último do
Echelon).
Os limites serão a capacidade de intersecção, filtragem, recolha e tratamento dos sistemas
informáticos afectos ao sistema
bem como o nível de cumplicidade a que os Estados envolvidos estão dispostos. Como é
evidente, tal sistema, por enquanto, apenas é acessível a um
número reduzido de Estados, liderados pelos EUA.
A verdade porém, é que são
os meios locais os mais utilizados nas actividades legais e ilegais de escutas, mediante o recurso a uma vasta panóplia de
tecnologias e técnicas, muitas
delas disponíveis comercialmente para qualquer um. Microfones via rádio, implantados camufladamente, dispositivos Laser capazes de detectar as mais
ínfimas vibrações das janelas ou
microfones unidireccionais de
elevadíssimo poder discriminatório estão à disposição de quem
queira escutar conversas em espaços fechados. Também toda a
informação que se apresente
num ecrã de computador é captável por equipamentos especiais, automóveis, até distâncias
de algumas dezenas de metros,
tirando partido da radiação emitida. Toda a comunicação que
circule em linhas telefónicas é
interceptável, quer pela colocação de dispositivos locais em
determinados pontos das linhas
quer por sofisticados sistemas
informáticos que a crescente miniaturização dos componentes
electrónicos e o aumento da capacidade de processamento têm
tornado cada vez mais pequenos
e, logo, portáteis.
Com capacidade de intersecção de todo o tráfego que

passa por determinados nós digitais e com elevado poder de
filtragem conseguem aceder à
maior parte dos números de telefone das redes fixas. Mas também as comunicações por telemóvel são hoje facilmente interceptadas quer pela cooperação
dos operadores quer através de
equipamentos de escuta específicos com alcance para largos
quilómetros quadrados. É óbvio
que o sucesso da operação dependerá sempre do nível de pro-

cano (com a conivência do Canadá, do Reino Unido e da Austrália e sendo utilizado inclusivamente para espionagem industrial na Europa) é um bom
exemplo disso. Desiludam-se,
pois, os que estão afectados pela
paranóia das escutas, quantas
vezes alimentada pelo pulsar do
próprio ego; para muita gente,
julgar-se escutado ainda é uma
forma de se dar ares de importante.
Mas, se o totalitarismo big-

tecção usado pelos interlocutores (mesmo no uso da cifra, dois
países – EUA e Israel – conhecem, em conjunto, a maioria das
chaves de cifra do mundo, através de metodologias de registo
obrigatório).
Do ponto de vista estritamente técnico, se a capacidade
de intersecção, gravação e escuta é hoje quase total não é menos verdade que o volume da informação assim obtida é bastante limitado. A filtragem das
comunicações, mesmo a automatizada, é sempre condicionada
pela capacidade dos computadores envolvidos, pelas dificuldades de descodificação de
expressões ou línguas e, em última instância, pelo número limitado de analistas dedicados a
esta tarefa que os orçamentos
podem comportar.
O célebre projecto Echelon
denunciado no parlamento europeu como um instrumento ilícito de espionagem norte-ameri-

brotheriano ainda está à esquina, não deixa contudo de ser
uma realidade o facto de que o
nebuloso fenómeno das escutas
induz nos cidadãos perturbantes
sentimentos de insegurança. Devido à complexidade e hermetismo subjacente ao tema, esse
desconforto e desconfiança são
ainda normalmente agravados
pelo efeito bola-de-neve criado
pelo boato e pela abstrusa especulação dos media.
As recorrentes alusões a escutas ilegais, ou pelo menos ilícitas, pretensamente realizadas
pela Polícia Judiciária, contribuem objectivamente para lançar sobre as estruturas de segurança do Estado legítimas suspeições. Detentora de um palmarés notável no desempenho
da sua missão, a Polícia Judiciária é ainda um dos nossos mais
sólidos bastiões da defesa contra
o crime. E tudo leva a crer que a
incidência de escutas ilegais não
seja diferente da taxa de crimi-

nalidade interna que a afecta, tal
como a qualquer outra polícia.
Na realidade, o problema das
escutas torna-se bem mais escaldante quando se sai do âmbito
policial, afinal de contas sujeito
a mecanismos processuais de
autorização judicial e bem circunscrito em termos de objectivos, para o domínio dos serviços secretos. Com efeito, em
acréscimo às forças policiais, a
maioria dos Estados possui serviços, mais ou menos discretos,
especializados em garantir a sua
Segurança e apoiar a afirmação
externa dos seus interesses.
Pela sua natureza sui generis, as suas operações são quase
sempre secretas. E, habituados
muitas vezes à recolha de informação vaga e generalista, na sua
pesca por factos significativos
tudo o que vem à rede é peixe...
Na estrutura formal dos Estados, é aí que existe o maior espaço de manobra para poderem
ser cometidos, eventualmente,
atropelos às leis que defendem
os direitos e as liberdades do
cidadão. Apenas sujeitos a um
virtual controlo a posteriori, a
própria natureza da sua alargada
missão, secreta e preventiva,
cria muitas vezes as necessárias
auto-justificações para esse
facto.
Esses Serviços são muitas
vezes levados a colaborar com
organizações congéneres estrangeiras, numa teia de intercâmbios mal definidos e em que
muitas vezes os direitos que
assistem aos cidadãos nacionais
são sacrificados no afã de mostrar serviço.
Amiúde, é deixado terreno livre às organizações estrangeiras
para por meios próprios procederem às escutas e intercepções
que julguem convenientes sem
qualquer consideração pelas leis
do Estado em que operam. Mas
ainda mais grave que a actividade dos predadores dos Serviços de Informação estrangeiros, é a levada a cabo por instân-

José Luís Andrade *

cias do Crime Organizado.
Desde a última década, temos vindo a ser testemunhas de
avanços revolucionários nas
tecnologias das comunicações o
que, se por um lado tem contribuído para aproximar mais o
Mundo, por outro, tem proporcionado aos criminosos uma
capacidade sem precedentes
para obter, processar e proteger
informação, ultrapassando os
esforços das forças policiais e
de segurança. Tendo acesso a
enormes recursos financeiros
são capazes de se adaptar rapidamente face à concorrência de

rivais ou à repressão das forças
da ordem. Podem ter acesso a
qualquer último grito tecnológico que necessitem ou desejem
para expandir e melhorar a eficácia das suas operações.
Apesar de toda essa sofisticação, a verdade é que as velhas
técnicas de conquista de Poder,
como a corrupção por exemplo,
continuam ferramentas incontornáveis, inerentes à própria
actividade criminosa. Associado
à corrupção, o tráfico de influências tornou-se igualmente
numa das actividades mais lucrativas permitindo o aparecimento surpreendente de fortunas que, noutras condições, demorariam gerações a ser criadas. E, na prossecução dos seus
objectivos, não recuam perante
nada, socorrendo-se de escutas
ilegais para obtenção de informação que sirva os seus interesses.
___
* engenheiro

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Contactos:

2100-169 Coruche

Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche
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ENTREVISTA

Religião Vs Ciência:
De Deus ou do Macaco?
Quem veio primeiro foi o
ovo ou a galinha? Foi Deus
que criou o homem ou simplesmente descendemos evolutivamente do macaco? A evolução humana foi delineando
duas formas principais de
explicações do mundo: De um
lado a resposta fornecida pela
religião, do outro a proposta
desenvolvida pela ciência.
Assim, não é de estranhar que
haja uma certa concorrência
entre ambas as perspectivas, a
religiosa e a cientifica, e cada
vez mais nos dias de hoje testemunhamos esse conflito.
Durante séculos a religião
teve uma preponderância total,
mas a contemporaneidade e os
avanços tecnológicos presentes
parecem ameaçar a hegemonia
religiosa. Posto isto, decidi
consultar uma figura importante da igreja – o Pároco da
Igreja de Alvalade, o Senhor
Padre Lereno Sebastião Dias –
que há tantos anos serve e ensina a religião aos crentes e
curiosos.
O Padre Lereno como é
conhecido pelas gentes desta
zona de Lisboa, acedeu a este
diálogo, e às provocações que
lhe ofereci ao longo da nossa
conversa, esclarecendo minuciosamente a posição da igreja
e as suas visões modernizadas
acerca de vários tópicos celebrados pela ciência, mas sempre sob observação atenta da
religião.
—JC – Sr. Padre, cada vez
mais assistimos a um acréscimo de explicações quase universais e unânimes que defendem o nascimento da ciência devido à incapacidade da
religião e da própria teologia
em responder satisfatoriamente às questões acerca da
origem do universo e da vida.
E, parece-me, que o conflito
entre ciência e religião desenvolve-se neste tipo de considerações. Enquanto padre e
Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE
CONTACTE-NOS

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 96 600 12 93

símbolo da religião católica
teme, que num futuro próximo, a religião seja substituída por uma ciência absoluta?
PL – Não. De modo nenhum. Não existe um verdadeiro
conflito entre ambas. A religião
liga o homem ao seu criador –
Deus – por conseguinte ele,
per se, não pode querer o seu
mal, e é igualmente infinito
amor e infinita ciência. Quero
sublinhar que nunca pode
haver uma oposição real entre
a verdadeira ciência e a verdadeira religião, e a igreja não
receia os verdadeiros cientistas
mas sim os novos ricos da
ciência que se convencem
“Agora é que é, vamos reinar
com a nossa inteligência e tecnologia”. Impensável! Deus é
autor das duas. Podem haver
hesitações, mas pensadas as
coisas há uma perfeita comunhão. Porém a religião não
abdica de meter a ciência na
ordem quando ela se perde em
experiências sem fim.
JC – Atormenta-o a hipótese de um dia a fé, que segundo o povo “move montanhas”, venha a ser diagnosti-

cada e arquivada pelo poder
de alguma ciência como a
psicologia, a biologia, a neurologia, a própria matemática ou a física, promovendo
um universo auto-sustentado
e autónomo fisicamente condenado à morte, tal como a
nossa espécie. Um tipo de
Apocalipse físico sem um
Deus salvador, que as próprias ameaças provenientes
das alterações climáticas e da
frequência das tempestades
naturais vão confirmando...
PL – Se Deus fosse do
nosso tamanho essa seria uma
hipótese a considerar. Mas Deus
é Deus e está acima de tudo e
de todos, do sábio, do médico,
do cientista... e não pode ser
substituído porque ele está no
vértice da criação, portanto se
houver “tempestades” cá em
baixo é porque os homens
estão em construção desenfreada. A “criaturinha” homem
deve procurar Deus e quando a
descoberta o levar a um conflito com o criador então Alto lá!
O problema é nosso, se há
falha é nossa. Há homens que
gritam “Fiz uma descoberta

Às Empresas
AGRO-ALIMENTARES
Licenciado em Gestão de Empresas com experiência
no sector da Distribuição, sediado em Alfragide, procura
empresa do sector Agro-Alimentar que necessite de
colaboração para lançar, desenvolver ou acompanhar
os seus negócios na região de Lisboa.

Contacto: Tlm. 963 992 207

fantástica” e ficam-se por ali, e
isso é um erro, deve-se continuar até chegar a Deus. O sábio deve saber que nada sabe.
O homem por mais que tente
não pode esmagar Deus aos
seus pés, se o fizer é viciado, é
ele que perde.
JC – É certo que existem
diferentes tipos de fé e crenças, mas um facto irredutível
é que mesmo os povos mais
extremistas como o islâmico
no caso específico do Irão
põe de parte as orações em
detrimento do progresso nuclear, ou na Índia, onde convivem Hindus, Budistas, Jainistas, islâmicos, cada vez
mais a febre da evolução
computacional vai roubando
gente aos locais de culto.
Estaremos a assistir à queda
da esperança oferecida pela
religião causada pela racionalidade concreta oferecida
pela ciência no progresso?
Ou é uma questão económica
em que a tecnologia “dá dinheiro” e a religião “rouba
tempo”. Brincando com a
situação quase podemos imaginar uma era em que igrejas
serão substituídas por laboratórios, e padres por cientistas...
PL – Faz-me lembrar Babel, em que os homens pensavam que iam construir uma
grande e imponente cidade cujas torres tocavam no céu.
Seria o símbolo do orgulho
humano. Esqueceram-se de
Deus, que trocou-lhes as línguas durante a construção e
eles não conseguiram entender-se. Algum sábio antigo está
vivo? Sócrates? Aristóteles?
Galileu? Ninguém fala da
ressurreição deles, porque são
homens. Se o presidente do
Irão mandar uma carta cheia de
insultos ao presidente da América, nessa carta virá uma data,
por exemplo 25-02-2007, e o
que é que indica? A vinda do
Messias. Descubram à von-

Luis António Martins *

tade, provem como é que o
homem ganhou este “corpinho” para se aguentar na terra,
mas a fé permanecerá. O crente
vive em paz, não tem medo
que a ciência lhe roube a esperança. Somos homens e vamos
morrer. Há 53 anos uma criança disse-me o seguinte acerca do mistério de Deus “Sr.
Seminarista um mistério é uma
verdade grande demais para
ser compreendida pela nossa
inteligência”. Temos que aceitar as nossas limitações.
“O homem por mais que
tente não pode esmagar Deus
aos seus pés, se o fizer é viciado, é ele que perde”
JC – Li há pouco tempo
uma teoria explicativa dada
por um conjunto de teólogos
que descreviam os Génesis
como um conjunto de metáforas que visavam contar
uma história a uma humanidade-criança, mas que a
partir do momento que esta
humanidade adquirisse maturidade podia, através da
ciência, comprovar a realidade oculta no Génesis que
seria a justificação de um
perfeito mecanismo automático e espontâneo independente de Deus, mas com o seu
“toque” inicial. Acredita neste mero “toque inicial” ou vê
em Deus um interveniente no
mundo castigando e recompensando os homens?
PL – Não posso ver uma
tónica dominante de um Deuscastigador, porque a sua essência é de criador e amigo. É
repugnante encarar a violência
como uma característica de
Deus. Ele tenta atrair os homens na sua liberdade “quem quer
quer...”. Quiseram matá-lo e
ele cruzou os braços. Deus não
se quer divertir nem vingar-se
das criaturas. Só Deus pode dar
felicidade, e o sofrimento faz
parte da vida. O próprio Jesus é
a imagem pura do sofrimento.
> continua na página 12

JOAQUIM
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CRÓNICAS DO ORIENTE

O Sudeste-Asiático das
Lusas afinidades culturais

Vitório Rosário Cardoso *

– As economias emergentes que Portugal poderá aproveitar

ou longo prazo tornar Myanmar
no “cais da China” do Índico.
A cooperação académica,
em primeiro através da cultura,
é sempre o primeiro passo para
a abertura de pontes de entendimento para as parcerias económico-comerciais nos sectores da
construção de infra-estruturas,
comunicações ou o mercado
para a exportação de produtos
alimentares ou de luxo – para as
elites – o que constituirá um
nicho de mercado, uma vez que
a presença ocidental neste país é
diminuta, desde a retirada dos
britânicos no pós-Segunda Grande Guerra.

Depois das visitas oficiais do
Estado Português à Índia e à
China, o Presidente da República, Cavaco Silva, fez ecoar
na comunicação social que mercados emergentes como o Vietname são para se ter em conta,
e acrescentaria que as oportunidades oferecidas por outros países vizinhos que também fazem
parte da plataforma regional da
ASEAN (Associação das Nações do Sudeste-Asiático) devem ser aproveitadas.
___
Em viagens realizadas pela
Indonésia, a Jakarta ou a Bali,
no contacto com os locais,
houve sempre, pelo menos um
que se dizia descendente de português ou que tinha um amigo
com tal ascendência. Os indonésios têm boa impressão de
Portugal apesar de muitos não o
conhecerem a fundo, apenas
nomes como Afonso de Albuquerque ou o Figo. Os apelos
são mais que muitos para que os
portugueses visitem mais vezes
a Indonésia enquanto que as
vontades políticas esforçam-se
para um estreito relacionamento
com Portugal – não sendo por
isso que o Embaixador em
Lisboa fala português –, permite
à Indonésia lançar uma cooperação diversificada que acaba
por equilibrar as forças de pressão geopolíticas da Commonwealth na Região do SudesteAsiático, nomeadamente quanto
às dependências regionais. Neste sentido Timor-Leste e Portugal são bem-vindos.
Segundo o Comandante Djuanda, antigo conselheiro geopolítico do Presidente da República
da Indonésia e responsável pelos
serviços de inteligência militares, na sua primeira visita a
Portugal, que a considerou de
grande honra e significado, simbolizou a primeira visita oficial
de um militar indonésio a Portugal desde o corte das relações
diplomáticas em 1975, afirmando que “Portugal, tal como a
Indonésia, os Portugueses e os
Indonésios comungam de um
certo fatalismo, que transparece
no Fado e nas nossas canções
tradicionais, que significa que
em certos momentos chave da

(Parte III)

Halong Bay no Vietname, águas... rumo a Macau por onde navegaram os Portugueses

sua existência, grandes feitos
heróicos no mundo foram ou
são realizados por esses povos”.
As áreas de cooperação
então recordadas pelo então
conselheiro geopolítico da Presidência da República Indonésia, passariam também pela
indústria naval e maior cooperação cultural, uma vez que a surpresa não foi pouca quando os
primeiros monumentos que este
oficial da Marinha Indonésia
quis visitar, foram o Mosteiro
dos Jerónimos e a Torre de Belém, ao visitar o Cabo da Roca,
pronunciou Finisterra.
De regresso ao Norte da

Insulíndia, faremos uma breve
viagem no sentido oeste-este da
Birmânia ao Vietname, até às
Filipinas.
“BAYINGIS” OS PORTUGUESES NO MATO
BIRMANÊS
É no meio da floresta da
antiga Birmânia, hoje Myanmar, que encontramos pequenos
focos e aldeamentos, dos Bayingis, ou cristãos, descendentes de
portugueses, comprovado pelas
suas fisionomias, com a prática
de procissões em devoção à
Nossa Senhora, entre palavras
do quotidiano originário da

Língua Portuguesa. Esta presença luso-descendente não se
esgota nos locais mais recônditos de Myanmar, mas está também bem presente no sector
educativo deste país, hoje governado por uma junta militar.
O grande peso geoestratégico da
antiga Birmânia, reside no facto
de ser uma das vias de passagem
de oleodutos que fazem a ligação do Índico à República
Popular da China.
A intensa cooperação económica e comercial entre a China e
os Países de Língua Portuguesa,
sobretudo no sector dos recursos energéticos, poderá a médio

DO REINO DA TAILÂNDIA
O MAIS ANTIGO ALIADO
NA ÁSIA
A Tailândia é somenos o
mais antigo aliado militar e diplomático de Portugal no Oriente. Este reino, outrora do Sião,
que sempre se manteve independente ao longo dos “ventos
da história”, das cobiças vizinhas ou de muitas potências
estrangeiras, é a nação que se
identifica com Portugal, ao
ponto, de ter incluído na sua
gastronomia tradicional o doce
de fios de ovos, entre outros pratos, e algum vocabulário. Acima
de tudo, Portugal apoiou militarmente o Reino do Sião por
inúmeras vezes, para se defender dos ataques ora britânicos,
ora franceses, ora das etnias
guerreiras infiltradas da Birmânia ou Khmeres do Cambodja.
Em Banguecoque, podemos
encontrar também um antigo
Bairro Português, construções
portuguesas de há vários séculos, uma comunidade luso-descendente perfeitamente enraizada nos costumes da terra mas
que aposta sempre na sua formação académica, no estudo da
Língua e da Cultura portuguesas. Este país, com economia
estável e em franca expansão,
apesar de alguns tumultos políticos, conta com uma população
cujos padrões de consumo estão
ocidentalizados, acrescentando
um baixo custo de vida, um verdadeiro chamariz para a presença de multinacionais e outras
empresas de renome mundial.
> continua na página 13
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Entrega Certificado
de Competências
– e aposta agora nos RVCC para o 12.º ano

Exposição em Alverca

“Fátima no Coração
da História”
Pela primeira vez em Portugal,
depois de Itália

O Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)
que funciona na Escola Profissional de Coruche (EPC)
está a superar todas as expectativas.
___
Mais de uma centena de
adultos de todo o concelho de
Coruche já viram reconhecidas as suas competências, o
que permitiu concluírem o 9.º
ano de escolaridade. Se a
afluência de adultos continuar a decorrer como tem
acontecido até ao momento, é
de esperar que até ao final do
ano, “mais de mil pessoas
tenham revalidado as suas
competências”, explicou Rogério Mesquita, director do
Centro RVCC. No entanto,
“a grande aposta agora é pôr

de 2007

a funcionar os RVCC para o
12.º ano”, acrescentou o responsável, referindo que este
processo deverá estar concluído em breve.
Rogério Mesquita aproveitou a oportunidade para
desafiar todos os interessados
a certificarem as suas com-

petências de 9.º ou 12.º ano.
Para isso, devem contactar o
Centro de Reconhecimento,
Validação e Certificação de
Competências, a funcionar da
Escola Profissional de Coruche, através do telefones 243
617 258/9, fax: 243 617 260 ou
email: geral@epcoruche.pt .

Depois de ter estado patente
em Itália, a exposição “Fátima
no Coração da História” chega
pela primeira vez a Portugal e
está patente ao público na Igreja
dos Pastorinhos, em Alverca.
Uma mostra de 30 cartazes
retrata os acontecimentos de
Fátima em paralelo com os
acontecimentos do século XX.
Imagens que correram o
mundo, como o atentado ao
Papa João Paulo II ou a queda
do muro de Berlim cruzam-se
com a fotografia dos três pastorinhos ou das peregrinações a
Fátima.
Durante mais de dois meses,
vários guias estarão disponíveis
para acompanhar os visitantes,
individuais ou em grupo.
A exposição tem o seu en-

cerramento previsto para 1 de
Maio, data em que a Igreja dos
Pastorinhos, assinala o seu segundo aniversário da dedicação
aos Pastorinhos de Fátima.

ENTREVISTA
> continuação da página 10

Religião Vs Ciência: De Deus ou do Macaco?

JC – Galileu, no seu tempo, justificou (tal como Copérnico uns anos antes) que a
terra girava à volta do sol, e
Newton mais tarde criara a
Lei da gravidade, mas ambos
para evitarem a inquisição
do clero na altura, foram
obrigados a colocar o “dedo
de Deus” nos seus sistemas
que originalmente recusavam qualquer entidade divina. Será que hoje em dia
ainda existe alguma pressão
da igreja, nomeadamente do
Vaticano, sobre a ciência?
Posso dar um exemplo, na
questão da Genética acerca
da clonagem de humanos,
não existirá uma supervisão
das entidades religiosas sobre
estes avanços que podem pôr
em causa a essência de um
Deus criador, e como tal, da
religião?
PL – A igreja sabe que tem
de estar alerta, porque ela é
perita em humanidade. Nós
não dançamos ao som da última moda. Ainda ontem o papa
dizia “Convido a uma corajosa
objecção de consciência no
que diz respeito à destruição da
vida”. Devemos salvar e nunca
tirar. O próprio Vaticano tem
uma academia pontífice das
ciências onde cientistas crentes

de todos os lados do mundo
investigam com seriedade. A
igreja não se furta. Deus disse
a Pedro “o que ligares na terra
eu ligo no céu, o que desligares
eu desligo no céu”. O papa é o
Pedro da actualidade.
JC – Actualmente em Genebra no maior laboratório
Acelerador de partículas da
Europa tenta-se justificar a
teoria dos universos sobrepostos. Imaginemos um livro,
cada página individual seria
um universo, pelo que existiriam inúmeros universos
bi-dimensionais sobrepostos
e o nosso seria apenas mais
um. A ser verdade, justificase a dúvida: será que há um
Deus para cada universo ou
apenas um Deus que comanda tudo? Teríamos sido o
universo, e o planeta escolhidos pelo filho de Deus?
Seremos uns privilegiados?
Ou como nós existem outras
espécies, noutros planetas e
universos que desconhecem a
palavra religião e que nem se
dão ao luxo mínimo de serem
supersticiosos porque não
sabem o que isso é?
PL – Tudo é hipótese. Eu
desejo e tenho a certeza que
haverá sempre investigação.
Fico contente, ponham hipóte-

ses, sabe porquê? Porque qualquer descoberta virá confirmar
sempre mais e mais o próprio
Deus. Um Deus-máquina é o
Deus inventado pelos homens,
mas sabemos que quem criou
tudo foi Deus. É petulância do
homem pensar que pode impor
a Deus as suas leis. Não existem dois deuses à “canelada”
um ao outro, existe um só, o
resto é invenção.
JC – Para que os leitores
não pensem que estou aqui a
apregoar em nome da ciência, há um fenómeno isolado
que quase garante a eternidade da religião que vai no
sentido de a considerarmos
quase como natural à espécie. Por exemplo, em nações
recentemente comunistas na
sua história política a proibição das práticas religiosas
comuns levaram, por parte
do povo, à criação de novas
práticas até então desconhecidas. Quase apetece dizer
que mesmo que a ciência
condenasse definitivamente a
religião outras formas de
manifestação da fé surgiriam...
PL – Claro! Eu costumo
dizer que nós somos “made in”
(feitos em) espírito santo, não
perdemos a matriz. É a fábrica

de Deus. Um homem não pode
fazer um cão de um gato ou um
pinheiro num eucalipto. Temos
a marca do espírito e trazemos
ao de cima as nossas convicções. A natureza humana é,
essencialmente, religiosa. Fazem-se investigações a tribos e
antigas civilizações e descobrem-se rituais, construções
marcas de uma religiosidade
original. Nasce connosco.
JC – Em boa verdade,
quando se trata de recear a
morte e a existência de qualquer coisa para lá deste mundo, o que é certo é que esquecemos as fórmulas e a razão,
e damos por nós a rezar a um
Deus qualquer ou qualquer
coisa que nos salve, porque o
tubo de ensaio e o computador não são capazes, acha
que é nesta crença abstracta
mas real, que reside a salvação da religião? Em jeito
de provocação, parece-me
que a religião existirá sempre
graças ao medo do desconhecido e somente por isso,
nada mais...
PL – eu volto ao “made in”.
Não dá para fugir à identidade
da natureza humana. Somos
religiosos porque somos homens. Por exemplo os casamentos entre homossexuais,

mas é que nem percam o vosso
tempo. Para quê? Não dá para
deturpar e desfazer a matriz
original, porque a natureza
reclama os seus direitos.
A natureza há-de repelir
estas politiquices. É pena o tempo que se perde com tentativas
tomadas como conquistas.
JC – Finalmente, e porque
a conversa já vai longa, sempre tive esta dúvida: religião
é superstição?
PL – Absolutamente não!
Religião é realismo e superstição é colocar um determinado valor divino acima da realidade, Super-star estar acima
de... Porém, assistimos a uma
tentativa do homem em meter
Deus na ordem. Téillard Du
Chardin um padre muito famoso gracejou: “Com que então Deus quis fazer o homem à
sua imagem e semelhança,
arranjou a bonita, agora é o
homem que quer fazer Deus à
sua imagem e semelhança”.
A religião autêntica é a
superação total da superstição.
Adorar uma vaca, um tigre, a
lua ou o sol é superstição.
Admirar Deus é a verdadeira
inteligência.
____
Entrevista de
Luís António Martins

O Jornal de Coruche
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Sudeste-Asiático

CAMBODJA E VIETNAME
Foram ambas colónias francesas, parte integrante da Indochina. O contacto com Portugal
fez-se essencialmente através
dos missionários, muitos deles
jesuítas, outros franciscanos e
dominicanos. No caso do Vietname, ultimamente apontado
pelo Presidente da República,
como próximo mercado de elevado interesse para Portugal,
conta com uma história de intercâmbio cultural com portugueses que se revelou num marco
essencial para a independência
cultural face à China.
Através de um missionário
jesuíta português que introduziu
o alfabeto no Vietname e graças
à imediata aceitação da nova
escrita, os reinos vietnamitas
utilizaram-no como meio para
se isolarem das influências culturais chinesas que só sobreviviam à base dos caracteres chineses, evitando assim o domínio
político vindo do grandioso
Império do Meio. Neste caso, os
portugueses contribuíram para
neutralizar a chamada “teoria da
gravidade” com o centro na
China.
Na actualidade, é na Universidade de Hanói, na capital do
Vietname, que se produzem
bacharéis em estudos portugueses, até pelo interesse económico que o tecido comercial vietnamita tem pelos mercados
lusófonos e pelo gigante Brasil.
As instituições públicas e
privadas têm neste quadro de
cooperação, elevadas oportunidades para fortalecer as relações económicas e culturais
com o país revolucionado por
“Ho Chi Min” e acabado de
entrar na Organização Mundial
do Comércio. Em 2004, durante
o Campeonato Europeu de
Futebol, a selecção preferida
dos vietnamitas foi a das “Quinas”, o que demonstrou o apreço que este povo tem por Portugal e os Portugueses.
Quanto ao Cambodja, foram
contactos mais esporádicos que
os portugueses mantiveram,
muitas vezes à base da religião e
comércio, via franceses, a
memória está intacta como na
maioria do Oriente e define-se
de relacionamento amigável.
Lembro que Camões naufragou
junto ao “Mekong Rio”, hoje o
Delta do Rio Mekong, que liga
ao Cambodja e apanha o Sul do
Vietname. Portugal e os Lusos
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A Questão de Olivença
foi lembrada em Grândola

CRÓNICAS DO ORIENTE

Os produtos químicos, vinícolas, têxteis, calçado, cerâmicas e do sector pedreiro, dominam as exportações portuguesas
para esse país.

•

constituem ainda hoje, como
que “heróis” da Pátria Vietnamita, em que na actualidade
ainda se ensina tudo o que foi
neste artigo relatado sobre a
terra dos Viêts, nas escolas comunistas.
FILIPINAS DE FERNÃO
DE MAGALHÃES
Apesar da influência cultural
castelhana nas Filipinas, apesar
de Fernão de Magalhães ter-se
oferecido ao serviço da Coroa
Filipina para realizar a circumnavegação, e ter chegado às terras Filipinas, em honra ao
soberano de Madrid, o facto é
que os espanhóis são vistos com
desdém ou pelo menos olhados
com estigma de colonizador ou
carga negativa, enquanto que os
portugueses são vistos como
“salvadores divinos”.
Tudo porque a armada espanhola ao desembarcar perto da
ilha de Cebu – no arquipélago
de Visayas, a Sul da grande ilha
de Luzon e onde foi fundada a
capital Manila – os soldados
espanhóis entraram “a matar”,
desembainhando suas espadas,
enquanto que Fernão de Magalhães ao colo trouxe o “Santo
Niño” ou o Menino Jesus, que
ofereceu à rainha da tribo local.
A soberana na altura encontrava-se adoecida e por “milagre”
ou coincidência, ao receber o
”Menino”, curou-se. Devido à
repentina cura, a rainha local
ficou eternamente grata a Fernão de Magalhães e resolveu,
num gesto de agradecimento e
de fé, mandar decretar o catolicismo como religião oficial da
tribo. Devido a esta lenda,
vários foram os filipinos que se
converteram, até fazerem das
Filipinas o maior país católico
da Ásia. O português ganhou
uma vez mais, as “graças de
Deus”, mas mesmo assim, Fernão de Magalhães foi morto por
Lapu-Lapu (líder de uma tribo
guerreira, de origem malaia que
combatia os espanhóis e pretendia continuar como chefe dos
povos circundantes). Magalhães
com esta morte tornou-se então
no mártir de Deus para os filipinos e Santo protector e os portugueses, seres com as mesmas
qualidades.
Depois do Sudeste-Asiático,
no próximo número debruçarei
sobre a presença portuguesa na
Ásia-Oriental, a começar por
Macau, relatando o Portugal
visto de lá.
(continua no próximo número)

____
* correspondente em Portugal
do Jornal Tribuna de Macau

Teve lugar em Grândola, a
23 de Fevereiro, com o apoio
e participação da Câmara
Municipal local, uma jornada
de esclarecimento e divulgação de Olivença e da sua ligação histórica e cultural ao
Alentejo e a Portugal.

economista político.
As várias dezenas de pessoas que acorreram ao auditório da Biblioteca Municipal
puderam assim relembrar
uma causa por vezes esquecida mas que para além de
patriótica é questão de justiça

Dr. Carlos Consiglirí, Dr. Carlos Luna e Dr. Vasco Mantas

A jornada com início num
jantar de debate, foi seguida
pela apresentação do livro
“Olivença, no labirinto da
saudade”, pelo seu co-autor
Carlos Consiglierí, membro da
direcção do Grupo de Amigos
de Olivença e respeitado

e respeito pelo direito internacional. Olivença, desde
1801 que se encontra ilegalmente ocupada por Espanha,
que insiste em não devolver o
território, que compreende
bem mais do que apenas a
vila alentejana sob ocupação,

e o qual é parte integrante de
Portugal de acordo com diversos tratados, inclusivamente o de Viena (1815)
assinados por Espanha.
A apresentação por Carlos
Consiglierí foi complementada pelas palavras do Dr.
Carlos Luna, investigador da
história e cultura oliventina
que apresentou o quadro
actual na vila em termos culturais e sociais.
Nas palavras de Ventura
Abrantes, importante defensor da Causa de Olivença,
“Se Olivença é uma causa
perdida, não é Olivença que
está perdida para Portugal;
é muito provavelmente Portugal que se perdeu a si próprio”.
____
Vasco Mantas

Carnaval molhado, mas muito
animado... e doce!

O Carnaval em Coruche foi
mais uma vez este ano uma
grande festa. Mais de 1000 crianças, vindas de vários estabelecimentos de ensino de todo o
concelho encheram o Pavilhão

Desportivo Municipal.
A festa realizou-se, na sextafeira, 16 de Fevereiro. Embora a
Praça de Água no Parque do
Sorraia fosse o cenário previsto,
a chuva não permitiu. Contudo,

a alegria e animação das crianças manteve-se dentro de portas. O espectáculo das Doce
Mania foi o momento alto da
tarde para delírio de miúdos e
graúdos.
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Escola de Toureio Irmãos Badajoz
Abriu e recebeu
os primeiros alunos

António Badajoz com o aluno mais novo

A Escola de Toureio dos
Irmãos Badajoz voltou a ser
uma realidade em Coruche.
___
A Escola de Toureio teve um
primeiro projecto há alguns
anos atrás, mas devido a motivos pessoais e profissionais dos
Irmãos Badajoz encerrou.
Agora, António e Manuel
Badajoz reactivaram a Escola
de Toureio e contam com o
apoio da Câmara de Coruche.
Para já, o único problema, pren-

Primeiros alunos com os irmaos Badajoz (à esq. e à dir.), e os matadores José Simões (centro) e Mário Miguel (esq.)

de-se com um espaço coberto
para as aulas de toureio durante
o Inverno. Durante o verão, a
Escola utiliza a Praça de Toiros
de Coruche.
Segundo António Badajoz,
“as coisas estão a correr bem,
pois contamos com o apoio da
Câmara e sem esse apoio não
era possível concretizar o projecto. Hoje para se montar uma
escola, não é como antigamente, pois a outra escola de toureio, custou-nos umas massas
muito largas”.

Sobre os novos valores para
a tauromaquia, neste novo projecto, António Badajoz não tem
dúvidas, “vão aparecer novos
toureiros, e se houvesse novos
talentos, o número de apaixonados pela tauromaquia iria aumentar. Na outra escola, o ambiente era extraordinário, tenho
pena, que nos últimos tempos os
matadores de toiros têm sido
muito poucos neste País.
Em relação aos novos valores, a nossa escola não vai abrir
com inscrições em quantidade,

Coruchense e Santanense recebem subsídios
A Câmara de Coruche atribuiu ao Grupo Desportivo “O
Coruchense” e ao “Sporting
Clube Santanense” os subsídios anuais que estavam em
atraso, devido à falta de documentação por parte das colectividades. “O Coruchense” vai
receber cerca de 18 mil euros

Couço vende
lotes na zona
industrial
Dois lotes da zona industrial do Couço foram
vendidos pela câmara.
A Escola de Condução
do Sorraia comprou o lote
10, com 1.549 m2 de área,
por cerca de 2.500 euros.
O lote 20, com 765 m2,
foi vendido por 1.378 euros.
Ficam ainda por alienar os
lotes 7, 23, 24 e 26.

pela actividade de duas equipas de escolas e dos restantes
escalões de formação, infantis,
iniciados, juvenis e juniores.
O “Sporting Clube Santanense” recebe uma verba de 13
mil euros pelo funcionamento
das equipas de seniores e escolas.

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.

outros que só chegaram a novilheiros e os últimos que saíram
da nossa antiga escola foram o
Vitor Mendes e o Pedrito de
Portugal. No mundo da tauromaquia, podemos ter dez a
quinze rapazes e destes pode
sair só um ou dois ou três para
seguir as pisadas dos nomes
que referi. Vamos ter nesta escola, alguns rapazes, que são hoje
bandarilheiros, para darmos
alguns ensinamentos”, referiu.

vamos limitar as inscrições a
um certo número de jovens.
Uma das razões, é a falta de
espaço, porque não podemos
dar aulas a trinta ou quarenta
alunos”, salientou.
Para o seu irmão Manuel
Badajoz, “é de facto um orgulho, a abertura da nossa escola
de toureio. Na outra escola, os
toureiros que por lá passaram,
foram o Joaquim Marques, José
Simões, Rosmano e Falcão
além de muitos outros. Uns que
foram matadores de toiros e

Texto de João Louro
Fotos de J. Mesquita

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

FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS

PEDRO MANUEL VILELAS

Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche

Tels.: Casa - 243 619 547
Oficina - 243 679 053
Tlm. 917 305 762

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

•

Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche
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O Plano de Acção

Centro de Reabilitação e Integração de Coruche

Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidade – uma nova orientação das políticas sociais
A Resolução do Concelho
de Ministros n.º 120/ 2006 vem
aprovar o I Plano de Acção
para a Integração das Pessoas
com Deficiência ou Incapacidade para os anos de 2006 a
2009. Este documento constitui-se como um importante
instrumento de trabalho no
sentido de um maior envolvimento de todos – sector público e privado e sociedade civil –
na concretização de uma política social que promova efectivamente a integração social
das pessoas com deficiência ou
incapacidade.
Trata-se de um documento
estratégico que introduz profundas alterações na visão
global desta problemática e na
redefinição das políticas sociais no âmbito da deficiência e
que vem dar origem a uma alteração do paradigma vigente.
Desde logo, este Plano de
Acção assinala uma mudança
operada ao nível dos modelos
explicativos da deficiência. A
deficiência, segundo a aborda-

gem médica, até agora vigente,
é vista como um problema
inerente à própria pessoa, sendo consequência de uma doença, em que o próprio indivíduo
teria de se adaptar ao meio.
Portanto as políticas sociais
assentes nesta visão surgem
numa perspectiva de prestação
individual de cuidados. O novo
modelo de abordagem do fenómeno da deficiência reconhece
que a incapacidade não é inerente à pessoa, ela surge, muitas vezes, da complexidade de

condições criadas pelo próprio meio, que
não se torna favorável.
Cria-se assim, um
maior enfoque na responsabilidade colectiva no respeito pelos
direitos das pessoas
com deficiência ou incapacidades e na promoção da inclusão social. Assim, surge uma
reorientação das políticas sociais baseada na adaptação do
próprio meio envolvente às
características destas pessoas e
não o contrário como acontecia
até agora. Outra das importantes alterações introduzidas
prende-se com a classificação
das incapacidades. A classificação das incapacidades centrada nas suas causas e realçando apenas os aspectos biológicos (alterações ou anomalias
ao nível das estruturas e funções do corpo, onde se incluem
as funções mentais) é substituído por um sistema de classificação multidimensional e
interactivo
que não se
centre nos aspectos negativos mas que
tem em consi-

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E SALA DE JOGOS DA
ASSOCIAÇÃO C.D.S.R. DE SANTA ANA – SANTANA DO MATO
A Associação Cultural, Desportiva, Social e Recreativa de Santa
Ana do Mato, torna público que se aceitam propostas até às 20:00
horas do dia 31 de Março de 2007 para a exploração dos espaços
destinados a estabelecimento de restauração e bebidas e sala de
jogos, propriedade da Associação, sitos na Sede na Avenida da
Liberdade, em Santana do Mato.
Informa-se que:
• Podem concorrer ao concurso de concessão, pessoas singulares; colectivas; empresas ou grupos de empresas que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa entidade ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, no
caso de lhes ser adjudicada a concessão, com experiência comprovada em pelo menos uma das seguintes áreas de actividade:
a) Estabelecimento hoteleiro;
b) Estabelecimento de restauração e bebidas ou similar.
• O valor base de licitação é de 400 €. Ao valor que resultar da
proposta vencedora será acrescido de IVA à taxa legal em vigor. As
propostas serão apresentadas em carta fechada e acompanhadas
dos documentos previstos no programa de concurso.
• As regras e demais condições de concurso encontram-se
definidas no Programa de Concurso e respectivo Caderno de
Encargos, que se encontram disponíveis, na Sede da Associação
sita na Avenida da Liberdade. Os documentos referidos podem também ser solicitados pelo e-mail: acdsr.santaana@sapo.pt ou pelo
telefone 919 749 750.
O Presidente da Direcção da A.C.D.S.R. de Santa Ana
Osvaldo Santos Ferreira
Santana do Mato, 17 de Fevereiro de 2007

deração a dimensão biopsicossocial do sujeito onde se privilegiam os aspectos sociais, individuais e biológicos.
Quer isto significar que as
limitações funcionais deixam
de estar apenas relacionadas com
a pessoa com deficiência, mas
também com o meio envolvente e a relação entre ambos.
A exigência de homogeneização da linguagem e conceitos
relacionadas com a incapacidade, que é alias um objectivo
da Organização Mundial de
Saúde, levou a uma proposta
de mudança.

O termo deficiência genericamente utilizado, não transmite clareza suficiente uma
vez que se refere apenas à presença de “condições orgânicas” ou limitações decorrentes
das mesmas. É um termo que
não deixa sobressair o papel
relevante do meio ambiente,
apresentando uma conotação

biológica, próxima do modelo
médico.
Neste sentido, o presente
documento apela à adopção do
termo incapacidade (disability)
enquanto termo que abrange os
diferentes níveis de limitações
relacionadas com a pessoa e o
seu meio, ou seja, deficiências
(aspecto biológico), limitações
na actividade (aspecto psicológico) e restrições de participação (aspecto social).
No final da primeira parte,
com base nas mudanças originadas por uma nova visão
deste fenómeno – o aparecimento do modelo “social” – o
documento apela a uma co-responsabilização da sociedade
civil, e a um abandono de práticas discriminatórias e estigmatizantes, impulsionados por
modelos mais tradicionais.
Para além disto, o Plano de
Acção faz referência à importância da participação das pessoas com incapacidades e suas
famílias na contribuição do
planeamento e desenvolvimento de políticas sociais ligadas a
esta problemática, bem como a
importância das instituições
não governamentais na defesa
dos seus direitos.
____
Ricardo Jorge Silva
Director Técnico do CRIC

RVS e Câmara
renovam contrato
A Rádio Voz do Sorraia (RVS) renovou este
ano o contrato de prestação de serviços que mantém com a autarquia.
O protocolo implica a
atribuição de um subsídio

mensal de 1250 euros
acrescidos de IVA.
O acordo tem em vista
a divulgação de iniciativas, informação e deliberações camarárias na rádio,
assim como a realização

do programa Magazine
Autárquico, da autoria da
câmara, aos sábados, entre as 12 e as 13 horas.
O protocolo com a RVS
foi assinado pela primeira
vez no ano de 2000.

Câmara encerra bar
Os proprietários do bar
situado na cave do restaurante “Ponte da Coroa”,
nos arredores de Coruche
vão ser notificados pela
autarquia, para que encerrem o espaço enquanto
não tiver a devida licença
de funcionamento.
A decisão resultou de
uma fiscalização feita pela câmara, na sequência
de uma denúncia, feita em

Janeiro, por um cidadão.
Em causa estão, além
da ausência de licença e o
horário de funcionamento, a falta de segurança,
por não existirem extintores no estabelecimento, a
falta de higiene, e a ausência de balcões frigoríficos.
O mesmo cidadão acusa ainda o bar de vender
bebidas alcoólicas ao desbarato para atrair jovens e

afirma que nas imediações há venda e consumo
de drogas.
Os gerentes do bar negam as acusações, e dizem que o espaço é frequentado por pessoas de
todas as idades. António
Macedo e António Teixeira asseguram que existe
uma licença de funcionamento desde 1990.
____
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Desenvolvimento sustentado das áreas rurais
PROJECTO FARLAND EM CORUCHE
“Future Approaches to Land Development”

Lisboa e Évora receberam,
entre 26 de Fevereiro e 2 de
Março, uma visita de intercâmbio técnico, no âmbito da realização do “Projecto Farland”.
A iniciativa incluiu dois dias
de apresentação de comunicações e discussão de temas, e dois
dias de visita de campo, que
decorreram nas áreas dos projectos de Emparcelamento Rural
da “Golegã, Azinhaga e Riachos”, de “Courelas do Campo
de Coruche” e da zona da Bar-

ragem de Alqueva e do Projecto
de Emparcelamento Rural da
Aldeia da Luz.
Promover o desenvolvimento sustentado das áreas rurais,
tanto sob o ponto de vista económico e social, como ambiental, é uma das prioridades do
“Projecto Farland”. Desenvolvido em rede numa parceria entre 11 organizações de sete países: Holanda (líder do projecto),
Bélgica, Alemanha, Hungria,
Lituânia, Espanha (Galiza) e

Portugal, este último representado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica,
o projecto teve início em Julho
de 2005 e a conclusão está prevista para Dezembro de 2007.
Trata-se de uma iniciativa
cofinanciada pela União Europeia, através do Programa
INTERREG IIIC. Como objectivo geral, pretende-se estimular
o surgimento de abordagens inovadoras, no campo do desenvolvimento rural integrado, que

tenham em conta as necessidades, actuais e futuras, das diferentes regiões rurais da Europa.
A parceria estabelecida pelo
projecto permite promover a
partilha de conhecimentos e experiências, efectuar diagnósticos
de situação e difundir o uso de
práticas inovadoras, em cada um
dos países participantes, sempre
numa perspectiva de actualização e melhoria dos diferentes
instrumentos de intervenção,
utilizados no domínio do desen-

volvimento rural integrado. Três
princípios essenciais – maior
integração, maior descentralização e maior flexibilidade, orientam o trabalho desenvolvido, o
qual incidirá nos diferentes tipos
de áreas consideradas prioritárias, nomeadamente, áreas
agrícolas, áreas ambientalmente
sensíveis e áreas peri-urbanas.
O intercâmbio de conhecimentos e experiências, bem como os diagnósticos da situação
actual serão promovidos através
da realização de reuniões, visitas
de estudo e visitas técnicas,
organizadas pelos vários países
participantes. Questão relevante
nos objectivos do “Projecto
Farland” é a divulgação das conclusões e recomendações produzidas, junto de uma audiência
alargada, de peritos e decisores
de políticas (a nível regional,
nacional e supranacional), no
sentido de influenciar positivamente a sua opinião, no que se
refere à eficácia das políticas e
dos instrumentos de desenvolvimento rural integrado.
Para esta divulgação serão
elaborados diversos relatórios,
artigos técnicos e panfletos, e
ainda um manual exemplificativo das diferentes abordagens
(actuais e futuras), no domínio
do desenvolvimento rural integrado. O projecto culminou com
a realização de uma conferência
final onde foam apresentados os
trabalhos produzidos, bem como os resultados e conclusões,
atingidos no seu âmbito, que
poderão ser consultados em
www.farland.eu.

Ambiente

Quioto em vigor há dois anos
Assinalaram-se, no passado
dia 16 Fevereiro, dois anos da
entrada em vigor do Protocolo
de Quioto e os “Os Verdes”
aproveitaram a data para relembrar que os compromissos assumidos por Portugal, neste quadro, continuam por cumprir.
Reafirmam ainda a necessidade
de se investir em fontes de energia renováveis e nos transportes
públicos. De acordo com o
grupo parlamentar “o desinvestimento na área está bem espelhado no drama ocorrido recentemente na linha do Tua”.

O sector dos transportes,
nomeadamente o sector automóvel, foi, segundo “Os Verdes”, o que mais contribuiu em
Portugal para o aumento dos
gases com efeito de estufa lançados na atmosfera. “As emissões continuam acima dos compromissos assumidos pelo nosso
país e não se vislumbra a tomada de medidas de fundo no sentido de inverter esta situação”.
“Os Verdes” relembram
ainda que têm em curso a campanha “Stop às alterações climáticas”, que iniciaram em De-

zembro de 2005 e que já percorreu cerca de 100 concelhos do
país. A campanha tem como
objectivos pressionar a administração norte-americana a aderir
ao Protocolo de Quioto, manifestar a insatisfação pela política
de transportes públicos seguida
pelo Governo português, entre
outros.
Também no dia 16 de Fevereiro, “Os Verdes” apresentaram, na Assembleia da República, um Projecto de Resolução
que recomenda ao Governo que
assine o Tratado da Antártida.

Para os ambientalistas é importante lembrar “este continente
na regulação do clima do planeta, servindo, em conjunto com
o Pólo Norte, e o Ártico, como
sistema de refrigeração da Terra” através das trocas de calor
processadas ao nível dos oceanos e da atmosfera absolutamente determinante no equilíbrio climático de todas as zonas do globo.
“Os Verdes” recomendam ao
Governo a assinatura do Tratado
da Antártida, para que Portugal
siga a atitude dos outros 45

países já aderentes, e “se empenhe no reconhecimento da importância de preservar a região,
salvaguardá-la de conflitos internacionais e da presença de
armamento e actividades bélicas, da poluição e de actividades nucleares, do saque e da
sobrexploração dos seus recursos naturais que possam conduzir à sua destruição”.

O Jornal de Coruche

Questões sobre
a poluição no Alviela
No passado dia 12 de Janeiro de 2007 “Os Verdes”
apresentaram um requerimento
dirigido ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional alertando, mais uma
vez, para a situação de poluição no Rio Alviela que consideram ser “persistente e vergonhosa”. Em causa esteve uma
“descarga poluente perpetuada pela ETAR de Alcanena,
como foi reconhecido pela
empresa Lena Ambiente que
gere aquele equipamento”.
“Os Verdes” questionam a
tutela sobre “que conhecimento tem da origem dos problemas eléctricos e incêndio referidos na ETAR que levaram às
descargas” e “que. medidas
serão tomadas para se inteirar

de toda a situação bem como
das causas que levam ao deficiente tratamento de efluentes
feito na ETAR de Alcanena”.

Reabilitação
do Parque
do Mouchão
“Os Verdes” voltaram a apresentar propostas em sede de PIDDAC – 2007 para uma intervenção no Parque do Mouchão,
situado na freguesia de Pernes.
Em comunicado o grupo adianta
que as propostas foram chumbadas. Segundo “Os Verdes” tratase de “um local de elevado significado para a população”, que “só
não é melhor usufruído, pela
poluição de que o Rio Alviela tem
sido alvo”.

propõem
medidas de
redução de embalagens
No passado dia 8 de Fevereiro discutiu-se na Assembleia
da República um projecto de lei
de “Os Verdes” que prevê medidas de redução de embalagens e
de resíduos de embalagens.
O grupo alertou para o facto
de qualquer consumidor, depois
de sair de um supermercado, levar consigo demasiadas embalagens que vão directamente
para o lixo sem qualquer utilidade prévia. “Para além do
preenchimento exaustivo dos
caixotes de lixo, estas embalagens traduzem-se em custos de
produção que se vão repercutir
no preço final dos produtos pa-

ra os consumidores”, alertam.
Com o projecto de lei, o
grupo pretende que as embalagens “se adequem à dimensão
dos produtos e que não apresentem tamanhos muitas vezes 20 e
30 vezes superiores a essa
dimensão”. “Os Verdes” querem ainda que se proíbam as
embalagens secundárias, isto é,
as embalagens que embalam
produtos já embalados, apenas
por razões de atractividade do
produto ou de realização de
campanhas publicitárias que
levem os consumidores a levar
mais produtos do que as unidades que pretendem.

Parque do Sorraia

Exploração do quiosque
em discussão
Na reunião de Câmara do
concelho de Coruche, realizada no passado dia 21 de Fevereiro, nos Paços do Concelho, foi discutida a exploração
do quiosque do Parque do Sorraia e das lojas 1 e 2 das Piscinas Municipais, dando início
à comissão de abertura e à análise de propostas.
Ainda durante a mesma
reunião foi feita a revisão de-

finitiva de preços sobre a empreitada de concepção e execução do relvado do Estádio
Municipal de Coruche.
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CDS quer voltar
ao arco da
governabilidade
O CDS-PP emitiu um comunicado assinado pelo presidente,
Ribeiro e Castro, assinalando os
dois anos passados desde que o
PS ganhou com maioria absoluta e o CDS ficou entre os vencidos da noite eleitoral, passando
do Governo à oposição. Ribeiro
e Castro diz que quer “voltar ao
Governo para dar respostas a
Portugal, e aos seus problemas”.
Recordou algumas das promessas com que José Sócrates
obteve a maioria absoluta e verificou “uma vez mais como tem
feito exactamente o contrário
do que prometeu”.
Ribeiro e Castro referiu que
“o PS prometeu que não aumentaria os impostos e os impostos
não deixaram de aumentar. A
carga fiscal subiu em 2005,
subiu em 2006, está a subir de

novo em 2007”.
E enumera: “O PS prometeu
que não colocaria portagens
nas SCUT. Já se sabe que a
promessa solene será quebrada.
O PS prometeu que não
agravaria as taxas moderadoras. O seu Governo não tem
feito outra coisa senão aumentar taxas e mais taxas. O PS
prometeu não atacar reforma-

dos e pensionistas. O Governo
parece revelar uma inaceitável
predilecção por alvejar continuamente os direitos e expectativas dos mais idosos. O PS
garantiu trazer esperança para
o mundo rural e o Interior. O
Governo faz tiro ao alvo sobre o
mundo rural, com o pior ministro da Agricultura de que há
memória, e transformou o Interior no grande esquecido, cavando desesperança sobre desesperança. Só falta indicar, em
vastas zonas do país, quem é o
ministro destacado para ir apagar a luz. O PS prometeu mais
150 mil postos de trabalho. As
notícias trazem-nos taxas de
desemprego acima dos 8 por
cento.”
“Demasiada promessa por
cumprir. Muito engano nos foi
vendido”, conclui o comunicado.

Portugueses não concordam
com políticas seguidas nos EUA

Um estudo realizado em
Portugal pela “Sperantia” concluiu que os portugueses não estão de acordo com as políticas
seguidas pelo Governo norte-americano.
No âmbito do CSR Monitor,
estudo global sobre Responsabilidade Social, foi criado um
inquérito que pretende avaliar a
perspectiva do público em relação aos Estados Unidos da
América (EUA). O estudo resulta de uma parceria entre a
BBC World Service e a Globescan Inc. e foi aplicado em Portugal, pela primeira vez, pela
Sperantia (www.sperantia.pt).
O estudo envolveu 25 países

e incidiu sobre os seguintes pontos: a Influência dos EUA no
mundo, o Impacto da presença
militar dos EUA no Médio
Oriente e como é que o governo
dos EUA tem lidado com a
Guerra do Iraque, com o programa nuclear do Irão, com a guerra entre Israel e o Hezbollah, no
Líbano, com os prisioneiros de
Guantanamo e noutras prisões,
com o programa de armas nucleares na Coreia do Norte e
com o aquecimento global e alterações climáticas.
Em Portugal a amostra foi
composta por mil inquiridos,
residentes em Portugal Continental, maiores de 18 anos. A ní-

vel internacional foram entrevistados 26 381 cidadãos, presencialmente ou por telefone,
entre Novembro de 2006 e Janeiro de 2007.
A perspectiva nacional sobre
as políticas seguidas pelo Governo norte-americano é, de um
modo geral, negativa. As situações em que a resposta “desaprovo totalmente” teve frequências acima de 50 por cento foram: prisão de Guantanamo
(67,7%); aquecimento global e
alterações climáticas (65,9%) e
guerra no Iraque (61,5%).
A política externa dos EUA é
amplamente rejeitada no nosso
país, nomeadamente no que diz
respeito ao tratamento dos prisioneiros em Guantanamo e em
outras prisões e à participação
na Guerra do Iraque. De uma
forma geral os portugueses consideram que a influência dos
EUA no mundo é negativa.
A perspectiva global sobre o
papel que os EUA têm desempenhado nas questões da actualidade mundial deteriorou-se
significativamente no último
ano. Nos 25 países onde foi realizado o estudo, um em cada
dois cidadãos (49%) afirma que,
actualmente, os EUA têm uma
influência principalmente negativa no mundo.
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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 diplomacia portuguesa face à criação do bloco EFTA
(continuação do número anterior)
No início da década de 1950
tinham sido levantadas algumas
possibilidades de ligação da
nossa economia ao exterior. Segundo o Dr. Xavier Pintado,
havia quatro alternativas que se
colocavam a Portugal, para o
desenvolvimento dessa ligação:
(1) A constituição do chamado Espaço Económico Português que seria constituído pelo Portugal Europeu e pelas Províncias Ultramarinas, e que acabou por ser fundado em 1961.
Funcionou até 1971, embora
com algumas dificuldades, nomeadamente no campo das taxas de câmbio fixas; (2) O estreitamento das nossas relações com a Espanha e o Brasil
e com os restantes países da
América Latina; (3) A adesão
de Portugal à CEE, que se constituía como União Aduaneira, o
que acabaria por acontecer, como veremos mais adiante, em
1986 já com a vigência da 3ª
República Portuguesa; (4) Adesão do país à EFTA, Zona de
Comércio Livre.
Esta última opção foi a escolhida, na altura, dado que permitia manter as nossas relações
preferenciais com o Ultramar
português e permitia o acesso a
um mercado de cerca de 90 milhões de consumidores que, embora mais pequeno do que o da
C.E.E. (a seis), constituído por
cerca de 120 milhões de pessoas, tinha a seu favor o facto de
terem um poder de compra
médio superior ao daquela.
Acrescia a tudo isto que permanecíamos ligados à Inglaterra
que era, na altura, o nosso maior
cliente de exportação.

A verdadeira História da
nossa adesão à EFTA
(a) - A 1ª reunião na Suíça: No seio da OECE, o ministro Suíço Hans Schaffner convidou os seus colegas, altos funcionários responsáveis pela política comercial dos países in-

dustrializados, membros da organização, e que não faziam
parte do mercado comum, a reunirem-se em Genebra nos princípios de Dezembro. Esta reunião, de carácter técnico, cuja
iniciativa pertenceu à Suécia,
pretendia estudar os desenvolvimentos na sequência das análises levadas a efeito pelo Comité
Maudling. A esta reunião compareceram a Áustria, a Dinamarca, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Islândia, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e a Turquia.
A par desta reunião, o governo de Londres convocou no
mais rigoroso sigilo, a Áustria,
Dinamarca, Noruega, Suécia e
Suíça, para uma reunião em Genéve, a realizar na mesma altura, destinada a estudar qual a
resposta a dar à França e aos
seus parceiros da CEE quanto à
atitude negativa, destes, face à
construção de uma Zona de
livre Câmbio, que estava a ser
desenhada no seio do Comité
Maudling.
Estas duas reuniões foram
noticiadas pela imprensa helvética. Dentre as notícias, destaco pela expressividade do seu título a publicada no Journal de
Genève de 2 de Dezembro de
1958. Dizia o articulista, sob o
título, “La conférence des Six
est devenue celle des Onze” que
“ a reunião de trabalho entre os
altos funcionários responsáveis
pela política comercial dos seis
países industrializados da
OECE, encarregada de examinar a situação criada pela suspensão das negociações sobre a
Zona de Livre Câmbio, teve
duas vertentes: A reunião geral
da tarde de segunda-feira, que
teve o seu fim perto das 18
horas, e a reunião de terça feira,
que contou com a presença dos
seis mais Portugal, que tomaria
parte na reunião no mesmo
plano que estes”.

b) - As diligências diplo-

Todo o dia… todos os dias consigo

www.radiosorraia.com

máticas de Portugal: O Embaixador Dr. Teixeira Guerra tinha sabido, pelo delegado Grego, da convocação desta reunião
restrita dos países industrializados, que a Inglaterra pretendia
levar a efeito, e conversou com
o Dr. Correia de Oliveira, com
quem combinou o que havia a
fazer face a esta iniciativa. O Dr.
Teixeira Guerra contactou em
seguida, o Ministro Schaffner,
com quem possuía excelentes
relações, a quem convenceu a
que a Suíça convidasse Portugal
para a referida reunião, usando
da sua qualidade de país anfitrião.
Na realidade tal aconteceu, e
Portugal foi formalmente convidado, pelo Governo Suíço, para
a reunião dos seis de Genéve,
sendo, nesta, representado pelo
Dr. Ruy Teixeira Guerra e pelo
Embaixador de Portugal, junto
da OECE, Dr. José Calvet de
Magalhães.
A participação de Portugal
provocou alguma surpresa em
vários círculos, incluíndo os órgãos de informação suíços, nomeadamente na redacção do
Journal de Génève, que publicou um artigo onde se dizia que
a reunião a seis, tinha acabado
por se desenvolver a sete, dada a
“inesperada” presença portuguesa.
c) - O argumento português,relatório “MELANDER”: Nesta reunião a sete o
referido relatório teve uma importância decisiva, como veremos. Explicando um pouco
mais detalhadamente, o “Relatório Melander” pretendeu examinar os fundamentos económicos da proposta de aplicar a
Portugal um período transitório
mais longo, (que o previsto no
Tratado de Roma - que previa
um período de 12 anos), para a
abolição dos Direitos Alfandegários e para a eliminação das
restrições quantitativas às importações de produtos dos outros países.
Pretendeu, ainda, verificar
da justeza do pedido, formulado
por Portugal, para que as novas
indústrias que se viessem a estabelecer durante o período transitório, pudessem estar protegidas, pela introdução de novos
direitos alfandegários que, no
entanto, não passariam o nível
dos direitos mais elevados, aplicados por um outro pais mem-

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

bro, sobre o mesmo produto.
A equipa do Senhor Melander entrevistou numerosas personalidades do meio empresarial, da Comissão Técnica, e do
meio governamental onde se
destacaram pela colaboração
prestada, o ministro da Economia Dr. Ferreira Dias, o ministro
das Finanças, Dr. Pinto Barbosa,
o subsecretário de Estado do
Tesouro, Dr. Jacinto Nunes e o

interna e da administração das
empresas que conduziam à anulação frequente dos efeitos favoráveis de bons equipamentos
técnicos. Prosseguia ainda o relatório dizendo que a comercialização dos produtos teria que
progredir.
Da análise feita, os elementos da equipa Melander, perceberam que o capital privado português tendia a evitar os investi-

secretário de Estado do Comércio Dr. Correia de Oliveira.
Foi submetido, ao Governo
português, um extenso questionário no qual foram colocadas
questões sobre todos os aspectos da vida nacional nos campos
económico, industrial, financeiro, educacional, saúde e político. A resposta, também ela extensa, a esse questionário foi
aprovada em Conselho de Ministros em Maio de 1958. Pelo
levantamento e pela respectiva
análise efectuada, a equipa chegou à conclusão que os pedidos
das autoridades portuguesas faziam sentido dado o estado, de
então, da economia portuguesa.
E por isso justificava-se um
período de adaptação, da mesma, aos previsíveis embates exteriores. As razões eram muitas
e objectivas.
Desde logo porque, em boa
parte dos casos, o equipamento
industrial era vetusto, o número
de trabalhadores qualificados
era limitado, a dimensão do
mercado interno era pequena, o
que fazia com que a capacidade
de produção instalada não pudesse ser totalmente explorada.
Por outro lado, o relatório apontava os defeitos de organização

mentos que apresentassem riscos. Enfim, o estado geral da
economia, diz o relatório, impedia as empresas de beneficiar
das vantagens exteriores de que
beneficiavam os produtores das
economias mais avançadas, nomeadamente em matérias como
o custo da energia, custo de
transportes, comunicações, sistemas de distribuição etc.
Estas considerações eram reforçadas pela análise da Agricultura, onde a produtividade
era considerada fraca e o sub
emprego importante.
O Governo português, em
consequência deste quadro geral, pretendia um período de
transição longo que seria necessário, na sua opinião, para permitir o desenvolvimento e para
completar as infra-estruturas
materiais e humanas da economia, para desenvolver as redes
de transportes e de comunicações, a produção da energia, a
irrigação dos campos e o reflorestamento do país, e ainda para
poder alargar a instrução primária e a formação técnica a
mais camadas da população.
Por outro lado, continuava o
relatório de resposta ao questionário Melander, Portugal ne-
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Teorias do Poder Marítimo – Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte VI)

– O Século XX
A partir de 1949, a potência
marítima dominante passou a
ser a NATO onde pontificava, e
pontificam, os EUA, sendo certo
que com a cada vez mais escassa dimensão da nossa marinha
mercante, (acentuada a partir da
década de 1980, inclusivé), essa
aliança se tem vindo a tornar
mais irrelevante para estes.
Isto é, com a dimensão actual dos nossos meios navais,
(civis e militares), Portugal arrisca-se a chegar a um quadro de
se tornar absolutamente irrelevante no seio do sistema de
alianças, que nos interessam e
que deveríamos manter e, nalguns casos, aprofundar.
Após 1974, com a descolonização, boa parte das mais valias marítimas de Portugal deixaram de existir passando a liberdade do comércio marítimo a
fazer-se em plano de igualdade
com qualquer Estado dependente do mar, já que no plano militar e político esse direito estava,
desde 1949 a ser exercido quase
que exclusivamente no quadro
na NATO.(1) Mas sendo Portugal um membro de pleno direito

dessa organização, e fundador
da mesma, tem obrigações de
nela participar efectivamente;
isto é, por exemplo, contribuir
com meios navais que assegurem o cumprimento dos objectivos dessa organização, para
além de, naturalmente, prosseguir os seus próprios, sob pena
de se tornar descartável.

Até à queda do Império Soviético (1989/1991) os interesses ligados às nossas posições
geoestratégicas foram: velar
pelo controlo do Atlântico Norte
e dos acessos ao Mediterrâneo;
garantir o trânsito entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul;
apoiar as ligações transatlânticas, em especial o “Reforço Rá-

pido” do SACEUR, sobretudo
para o nosso aliado EUA. Estas
posições, que maioritariamente
são asseguradas no seio da
NATO, fizeram de Portugal um
parceiro relevante, dada a sua
situação geográfica.
O que mudou entretanto? Os
EUA consideram que a projecção do seu próprio poder para o
Próximo e Médio Oriente faz-se, também, através dos Açores. Foi assim durante o período
da Guerra Fria e continua hoje a
sê-lo.
A comprová-lo estão as evoluções no quadro do Médio
Oriente, onde Palestinianos e
Israelitas não se entendem; e a
agravar este quadro, as sucessivas crises no Iraque de que não
se vê um fim à vista, pese embora os discursos oficiais.
Donde, embora existam algumas mudanças, geradas por
novos equipamentos, sobretudo
aéreos, que parcialmente reduzem a importância estratégica
da nossa localização geográfica,
não é certo que a mesma se tenha desvalorizado ao ponto de
sermos descartáveis pelos nos-

sos aliados. Mas para não o sermos, teremos que dar mais
importância aos meios de vigilância e defesa do nosso espaço,
(marítimo e aéreo, insular e continental), de forma a podermos
ser considerados parceiros credíveis, pelos mesmos.
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor de Empresas e
Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
____
(1) In Martins, François op.cit. – pp. 148
– Apontamentos de Geopolítica e
Geoestratégia, Bloco VI, Lisboa,
Universidade Lusíada, 1999

> A diplomacia portuguesa face à criação do bloco EFTA
cessitava de reorganizar sectores
inteiros da produção agrícola e
industrial, o que demoraria
alguns anos a fazer.
Como dificuldade estrutural
o relatório Melander indicava,
em consequência das suas análises, a “insuficiência de espírito
de empresa e de iniciativa entre
os detentores do capital”. Um
parêntesis apenas para referir
que, e na minha opinião, décadas passadas, este problema
continua a ser um dos bloqueadores do desenvolvimento
da sociedade portuguesa.
No entanto, e mais à frente, o
relatório depois de traçar o
quadro acima descrito, dava nota das potencialidades de Portugal.
Assim começava por dizer
que as possibilidades de desenvolvimento económico do país
estavam longe de ser negligenciáveis, dado que se a exploração dos recursos hidroeléctricos do país fosse levada a cabo,
isto permitiria diminuir apreciavelmente o preço da energia
fornecida à indústria.

Indicava, ainda, que várias
indústrias, nacionais ou internacionais, poderiam estar interessadas na transformação das
matérias-primas disponíveis em
Portugal, como a madeira, o
mineral de ferro e sobretudo dos
produtos agrícolas utilizados
pelas indústrias alimentares.
Referia ainda que a mão-deobra era abundante e, mesmo
que a formação profissional
deixasse muito a desejar, o seu
custo para o empresário parecia
ser consideravelmente inferior
ao observado nos países industrializados.
No plano do pessoal técnico
superior, Portugal aparecia muito melhor colocado, na opinião
dos especialistas da equipa, que
os países com receitas comparáveis.
O estado das finanças públicas era considerado excelente, dado que tinha sido seguida uma política que, depois de
longos anos, tinha conseguido
manter a estabilidade financeira
interna e externa, o que dava
como resultado que o escudo

fosse fiável aos olhos dos mercados internacionais, o que a
continuar, deveria facilitar o
investimento estrangeiro. Salientava ainda o relatório que
algumas das indústrias instaladas no país, conservas de
peixe, têxteis de algodão, pastas
e papel, embora minoritárias, no
tecido empresarial português,
podiam desempenhar o papel de
ser um exemplo a seguir por
outros detentores de capital.
No referido estudo Melander,
e a sua equipa, apontavam como
problema fundamental da economia portuguesa a necessidade
de se encontrarem os instrumentos necessários para estimular a
criação de novas empresas e
para melhorar e modernizar as
existentes, nomeadamente no
que se referia aos equipamentos
e à reorganização da produção.
No final do relatório, Melander e seus pares fizeram algumas
recomendações ao Comité Executivo da OECE no sentido de
aprovar um período transitório
para a economia portuguesa,
mas que deveria ser menor do

que o pedido dado que isso
poderia levar os agentes económicos a habituar-se a funcionar de forma defeituosa. Assim
Portugal, durante o período transitório, procederia a reduções
das suas tarifas correspondentes
a metade das reduções que fossem adoptadas pelos outros países; seria ainda permitido a
Portugal proteger as novas
indústrias, desde que essa protecção não fosse superior ao que
já era praticado noutros sectores,
à data da conclusão dos acordos.
Defendia a Comissão Melander
que, com estas medidas, se permitiria um desenvolvimento
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

racional da economia portuguesa e um desenvolvimento são e
equilibrado das restantes.
Em resumo, lançando alguns
conselhos sob a forma de conduzir o processo com Portugal,
o relatório era elogioso para o
desempenho das finanças e para
o potencial que Portugal apresentava e recomendava a admissão do país na Zona de Livre
Câmbio, reconhecendo no entanto, que o país precisava de
um período de transição para
poder adequar as suas estruturas
e a sua economia.
> Continua no próximo número
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SEGURANÇA E DEFESA

Forças Armadas
Há, por certo, explicação de
ordem sociológica e política
para que uma parte da população urbana não compreenda o
papel e a importância da Instituição Militar para a Segurança e Defesa do País.
Para isso contribui, certamente, o facto de Portugal não
ter uma ameaça visível, ou
próxima, o que leva a julgar-se
que não havendo ameaça não
serão precisas Forças Armadas.
Por outro lado, tem sido aceite,
desde há muitos anos, que os
portugueses não dão grande
atenção aos problemas de segurança. E criticam, até, muitos
outros, como os britânicos ou
principalmente os EUA por
manifestos exageros nas medidas de segurança, embora tenham que reconhecer que os
interesses americanos e os seus
cidadãos são alvos de ataques
pelos quatro cantos do mundo.
Parece, assim, apesar da
posição desempenhada pelas
Forças Armadas portuguesas ao
longo da História, desde a construção do país até agora, que
existe em parte da população
muita ignorância sobre o papel e
a importância da Instituição
Militar para qualquer país, fundamentalmente nos momentos
graves e difíceis quando ela funciona como o “último recurso”.
Sabemos que a ameaça externa a Portugal neste momento,
felizmente para todos nós, é

relativamente reduzida, mas
quem garante que esta situação
não pode ser alterada de repente?
Muitos comentadores esperavam que após a queda do Império Soviético, o mundo entrasse numa paz duradoura. A
realidade é que o número de
ameaças cresceu e que vivemos
num período de grande insegurança internacional, agravada
pela possibilidade de virem a ser
utilizadas ADM (Armas de
Destruição Maciça, químicas,
bacteriológicas, radiológicas ou
nucleares), também por autores
não estatais.
Mesmo em termos de se
assegurar o normal funcionamento das instituições, para
além de grupos políticos e radicais não democráticos, há que
ter em conta o crescimento e
poder dos chamados “gangs”,
uma evidência em muitos países, favorecida pelas concentrações urbanas e suburbanas,
desenvolvimento técnico e económico.
Relativamente a este crescimento que engloba ligações
políticas, reconhece-se que o
grau de liberdade e perigo
destas organizações não governamentais, não é o mesmo caso
existam ou não Forças Armadas, podendo neste caso, chegar
a tentar a tomada de poder,
directa ou indirectamente.
O valor dos mecanismos da

dissuasão é difícil de avaliar,
mas existem muitos exemplos
históricos. Podem constituir-se
vários cenários que tornariam
mais clara a necessidade de
emprego das Forças Armadas.
No caso português, basta a
simples observação da vastidão
da área oceânica sob responsa-

bilidade portuguesa para se
perceber que os cortes de verbas
e a redução da capacidade das
Forças Armadas têm, por outro
lado, um preço elevado.
Lamenta-se que a opinião
pública só se aperceba das situações em casos em que um navio
de pesca se encontra em situação de perigo na rebentação,
junto à costa, e não apareçam os
meios de socorro necessários
com a velocidade desejada.
A atribuição de missões às
Forças Armadas exige estudos
prévios relativamente aos meios
necessários que permitam o
cumprimentos dessas missões,

estejam em causa busca e salvamento, vigilância da pesca ilegal, luta contra a droga, contra o
terrorismo, contra a pirataria
marítima, contra a criminalidade organizada, ameaças graves
que têm vindo a intensificar-se,
além da verdadeira missão da
defesa do país.
As missões em área de conflito internacional, exigem crescentemente forças militares que,
no mínimo, devem encontrar-se
preparadas com antecedência,
porque não nascem espontaneamente. Convém pensar, por
exemplo, no que é necessário
para que um simples helicóptero
possa estar nos locais pretendidos em determinado tempo, e na
estrutura base que tem que existir para torná-lo possível.
Quantos helicópteros são
necessários para se ter um sempre em estado de prontidão,
tendo em conta os sistemas de
manutenção e reparação e graus
de prontidão? Que tipo e localização de oficinas necessárias?
Que sistema de formação de
pilotos? Qual o número de pilotos necessários para cada helicóptero? Quantas horas de vôo
necessárias?
No caso de emprego em
acção operacional militar para
que uma pequena força tenha
alguma autonomia, podem ser
exigidas várias especialidades
como sejam, além das combatentes, as relativas a armamento,

Rodolfo Begonha *

munições, viaturas blindadas,
carros de combate, artilharia
autoproporcionada, equipamento de “intelligence”, comunicações, explosivos, alimentação,
saúde, etc… O peso logístico é
inevitável e é fundamental para
as unidades operacionais poderem actuar.
O facto de Portugal pertencer à NATO e à União Europeia,
é um factor fundamental quanto
a segurança, mas não deixa de
exigir responsabilidades, nem
deve levar a demasiadas expectativas de apoio dos “países
amigos” em caso de alteração
grave da situação internacional,
para que venham resolver os
nossos problemas.
Os portugueses têm que
exigir aos políticos responsáveis que se empenhem em valorizar as
nossas Instituições e não
em tomar medidas que
possam vir a revelar-se
contrárias aos interesses
nacionais, por ignorância
ou falta de “informações”
que constituem fundamento para a tomada de
decisões.
Não há liberdade sem
segurança e não há segurança sem liberdade!
_____
* Maj. General do Exército Português

Conselho Municipal de Segurança toma posse
Os 34 elementos do conselho municipal de segurança
tomaram posse na Assembleia
Municipal de Coruche realizada
a 23 de Fevereiro.
Além do presidente da Câmara, Dionísio Mendes, e do
vereador Joaquim Serrão, fazem
ainda parte da lista o coman-
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dante dos bombeiros municipais, Rafael Rodrigues, os presidentes das oito juntas de freguesia do concelho e a líder da
assembleia municipal, Fernanda
Pinto.
O Conselho conta ainda com
coruchenses escolhidos pela
assembleia municipal, como é o

caso de Fátima Bento, Francisco
Gaspar, Frederico Condeço, José Oliveira, Hernâni Domingos,
Armando Rodrigues, Jorge Barata, António Teles, Filipe Justino e Alexandre Mesquita.
Têm ainda lugar no conselho
representantes da GNR e do
Centro de Saúde, do Ministério

Público e da Misericórdia de
Coruche, Instituto do Emprego
e Segurança Social, Associação
de Regantes e Beneficiários do
Vale do Sorraia, Associação de
Produtores Florestais, Associação de Comerciantes de Coruche, CGTP e UGT.
____

VENDE-SE

ARRENDA-SE

CASA COMPOSTA POR LOJA
E HABITAÇÃO
COM 2 ASSOALHADAS

CASA DE HABITAÇÃO
COM QUATRO ASSOALHADAS
CAVE E GARAGEM

na Rua de Santo António, 21 • CORUCHE

Na Rua da Música, N.° 35 • CORUCHE
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Irmandade de Nossa Senhora do Castelo

Em Agosto suportará
por inteiro o fogo de artifício

Assinala os 350 anos
da publicação dos
primeiros estatutos

– mas avisa que é a última vez e que
não lhe compete
pagamento do fogo de artifício. Não tem lógica nenhuma,
é certo que há uma tradição,
mas uma tradição de trinta
anos muito pequena,e, há que
chamar a atenção porque não
faz parte dos estatutos a INSC
realizar o fogo.
Eu penso, que terá de haver
um período de transição, para
se negociar com a Comissão
de Festas e a Câmara Municipal, porque a organização
do fogo de artifício, de facto,
não faz parte dos nossos
estatutos.
Os Coruchenses estão convencidos que o fogo era suportado pela Comissão de Festas,
quando na verdade é suportado há muitos anos pela Irmandade.
Desde o 25 de Abril, ficamos com o fogo a nosso encargo, mas não tem lógica, porque
se tornou uma fonte de despesa e esta situação não pode
perdurar”, salientou o novo
Juiz da Irmandade.
____

A nova Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa
Senhora do Castelo (INSC)
tomou posse no passado dia 27
de Janeiro. O novo Juiz da
INSC, Dr. Diamantino Diogo,
adiantou que, “a Irmandade
vai suportar por inteiro o fogo
de artifício, no dia 14 de
Agosto, que será de grande
qualidade, mas nos próximos
anos terá de ser a Câmara ou
Comissão de Festas a pagar o
fogo de artifício. Não faz parte
dos estatutos da Irmandade,
realizar o fogo de artifício.
A Irmandade fazia as Festas antes do 25 de Abril e no
espaço do Rossio realizavamse espectáculos musicais, que
a população à entrada pagava
o seu bilhete. Nesta altura justificava-se que a Irmandade
pagasse o fogo de artifício. No
entanto deu-se o 25 de Abril e
a Câmara evocou para si a
responsabilidade da organização de todas as festas.
A Irmandade a partir dessa
altura esqueceu-se ou a Câmara fez-se esquecida, sobre o

João Louro

No mês de Março, a Irmandade assinala os 350 anos sobre a publicação dos primeiros
estatutos. Mas, a efeméride é
comemorada apenas no mês de
Agosto, durante as tradicionais
Festas em Honra de Nossa
Senhora do Castelo, padroeira
de Coruche.
Como a nova Mesa Administrativa tomou posse recente-

mente, o espaço é relativamente curto, para assinalar já
esta efeméride. Como tal, em
Agosto, o objectivo é retratar o
acontecimento através de uma
exposição de fotografias e
estandartes.
Uma das preocupações
mais preementes da nova Mesa
Administrativa e do seu Juiz, é
a questão da sustentabilidade
das barreiras do Castelo, que
após a tomada de posse, trouxe
ao local especialistas em geologia e engenharia para se
inteirarem da situação.
De assinalar que o nosso
conterrâneo arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles também foi
chamado para se pronunciar
sobre a forma adequada de
intervir naquela estrutura.
____
João Louro

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

José Afonso
em exposição
Inaugurou em Coruche, no
antigo edifício dos Correios, no
passado dia 23 de Fevereiro, precisamente 20 anos depois da
morte de José Afonso, uma
exposição evocativa da sua obra.
Na inauguração o presidente
da Câmara Municipal Dionísio
Mendes partilhou com os presentes o sentimento de grande
admiração que nutre por Zeca, o
quanto lhe foi difícil receber a
notícia da morte do cantor e as
lembranças que tem do último
concerto de Zeca Afonso, no
qual esteve presente.
O autarca aproveitou ainda
para relembrar o nome de um
amigo comum, alguém que iria
com certeza adorar a exposição,

José Labaredas.
Com o principal intuito de
firmar no Ano 2007 a comemoração dos 20 anos do desaparecimento do cantor e poeta, José
Afonso, a autarquia em conjunto com a Associação José Afonso, apresentam aqui ao visitante
uma exposição muito simples
em termos da sua composição
material, mas muito importante
simbolicamente com a apresentação da biografia de Zeca
Afonso.
Uma exposição espontânea
estilisticamente mas muito rica
naquilo que consideramos ter
sido o percurso de um grande
homem. Numa época em que
vivemos uma reflexão em torno

Exposição patente ao público até dia 1 de Maio, no antigo edifício dos Correios,
junto do Museu Municipal de Coruche.
da cidadania e da participação
efectiva de todos os portugueses, com vista a um tão importante sentimento de coesão e
coragem de tempos nem sempre
fáceis de entender, não será de
mais enaltecer a biografia de
José Afonso, que de forma teste-

munhável, percorreu caminhos
nem sempre fáceis de caminhar,
em jeito de liberdade e que de
forma determinante tanto sentimento e esperança e força compôs e interpretou em cantos e
letras soberbas…
A exposição é um convite à

descoberta e leitura pessoal de
cada um, de forma livre… Mas
é também um convite à amizade, por isso não podemos
deixar de lhe dizer… Traga um
amigo também…
____
GI-CMC
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O regresso de Pedrito de Portugal
Pedrito de Portugal assinou, no passado dia 13 de Fevereiro, em Lisboa, um contrato com Manuel Gonçalves que
assumiu assim o apoderamento com o matador de toiros. “O
renascer de uma estrela, o
renascer de uma grande figura, a verdadeira reaparição de
Pedrito de Portugal”, disse
Manuel Gonçalves, no dia da
cerimónia.
A primeira aparição de
Alexandre Pedro (Pedrito de
Portugal) vai ser em grande
numa corrida, que será transmitida em directo pela televisão. Já está confirmado que
será no Coliseu de Elvas na
próxima tarde do dia 20 de
Maio.

Fotos Inácio Ramos Jr.

– O matador volta às arenas na tarde de 20 de Maio, no Coliseu de Elvas.

alentejana de Varela Crujo.
O regresso de Pedrito será
um importante factor para o
renascer do toureio a pé em
Portugal e no Alentejo.

Trata-se da 1ª Corrida RTP
Sul e no cartel terá nomes como o de João Moura e Joaquim Bastinhas. Os toiros
deverão serão da ganadaria

“Chamaco” 25 anos depois
25 anos depois, Alenquer
vê de novo triunfar um filho
seu na final do concurso “À
Procura de Novos Toureiros”.
Aconteceu com Rui Bento
Vasquez, reeditado agora com
Wilson Maçarico “Chamaco”.
Praça de Toiros do Campo
Pequeno, terça-feira 20 de Fevereiro, dia de Carnaval, seis
jovens rompem praça no passeillo da ilusão. Ilusão de
alcançar o triunfo final depois
de várias e duras provas a que
foram sujeitos e que ultrapassaram com valor e entrega.
“Chamaco” foi o último dos
seis concorrentes a actuar, e a
sua actuação foi sem margem
para dúvidas e para o júri, a
mais bem conseguida da tarde.
Actuação redonda e completa. A larga cambiada com

Gonçalo Montoia, no melhor quite de capote

mínio. Brindou a faena à autarca de Vila Franca, terra que
apoia a sua escola. Entrega e
expressão foram atributos dominantes, soube mandar nos
terrenos do oponente, coisa
que até então não se havia vislumbrado, era de todos talvez

que recebeu o novilho provocou a sua primeira grande
ovação, as verónicas tiveram
poder e os remates foram artísticos. Com os palitrotes arrebatou mais um triunfo, bandarilhou a quarteio e a câmbio
mas sempre com poder e do-

o mais rodado e soube valer-se
dessa vantagem. Os muletazos
tiveram cadência e os remates
impacto, tudo o que fez foi
artisticamente valorizado e o
público reconheceu-lhe a entrega, o valor e premiou-o com as
maiores ovações da tarde.
Gonçalo Montoia foi quem
abriu praça diante de um dos
novilhos menos colaboradores, faltou-lhe classe e recorrido. Gonçalo andou vistoso
com o capote mas já a sentir as
dificuldades do oponente, mesmo assim uma serpentina no
remate de um quite provocou

LISBOA

Fotos Joaquim Mesquita

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

Um derechazo de Chamaco, o vencedor do concurso

Chamaco em ombros após o triunfo

enorme ovação. Ao iniciar a
faena, brindada aos seus alternantes, tentou um passe cambiado mas um momento de
hesitação foi o suficiente para
sofrer uma colhida aparatosa,
da qual poderiam ter resultado
graves consequências. Uma
faena de trasteio possível pela
falta de matéria-prima, não
dando ao jovem escalabitano
grandes possibilidades de triunfo. Ovação.
Manuel Dias Gomes lidou
um mansote com algum recorrido, andou em plano toureiro
> continua na página VI

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

Ele toureia
como os outros sonham!

Já lá vão uns anos largos, vi
em Barrancos (no dia menor das
festas, o dia da vaca) tourear um
novilho, e o que o “chaval” fez
perante ele, de tão diferente e
sentido, impressionou-me. Demandei seu nome que jamais esqueci – José António Morante,
hoje “Morante de la Puebla”,
por ser Puebla del rio, sevilhaníssima terra.
Será lógico que apesar de
conservar essa impressão inicial, traquejado que está hoje,
veja o seu toureio de outra maneira, facto é que o continuo a
ver diferente.
Tendo com os anos adendado muita técnica e saber, continua a deixar em cada tarde que
venha ao de cima o dom intuitivo com que nasceu, toureia é
certo com a cabeça, como convém a quem frente à perigosidade do toiro põe em risco a
própria vida, mas põe no que faz
(ou não faz, lá iremos…) tanto
sentimento, que quase se abandona.
Jamais saí da praça defraudado depois de o ver, tanto
assim (que me perdoem…) que
quando me cabe eleger as corridas de toiros que vou ver ao
lado de lá, quase sempre me
preocupa estar na praça quando
toureia morante… e… mais
dois! Sei-me, conscientemente,
sectário, mas nem por isso me
penalizo. Herdeiro de toda a arte
que os toureiros de arte condensaram, já me aconteceu ver
tardes suas aziagas (por ele, mas

em regra pelos toiros…) com os
alternantes a triunfar, mas o que
me sobra na memória são as
duas Verónicas que esgalhou
como ninguém, ou aquela meia
“pinturera” em que enrolou o
toiro à cintura, ou de um natural
desmaiado e interminável, essências do toureio, que o resto é
demagógica conversa.
“Morante de la Puebla” é
diferente até na sua capacidade
de suscitar as broncas, o que
passo a explicar para que devidamente se entenda. Primeiro é
sabido como se costuma dizer
que “ninguém dá pontapés a
cães mortos”, depois a maioria
dos toureiros que hoje para aí
apelidam de “figuras”, em regra
são tão amorfos, que nem
capacidade têm para motivar

uma bronca digna de tal nome,
dado que quando não estão bem
o pagode se contenta com a
mera manifestação da indiferença. Em suma, só os toureiros
que têm elevado potencial para
despertar no público quase inexplicáveis paixões, são capazes
de fracassos monumentalmente
sublinhados, como também são
capazes dos triunfos mais sonoros. Todos os outros, por cá andam sem fazer ondas.
Confirmando o que vos digo, tocou-me ver Morante em
2005, numa das suas comparências em Puerta de Santa Maria, a
tal prala que levou “Joselito El
Gallo” a afirmar que “quem não
viu toiros no Puerto jamais viu
uma corrida de toiros”. Em cartel três figurões – Rincón, Mo-

rante e El Juli, enfrentando
Zalduendos, que no geral não
serviram.
Primeiro, Rincón trasteou ao
sabor do pouco som e abreviou,
e o público ficou indiferente;
depois face a um morlaco sem
um passe, que se revelou soberbo toiro logo no capote, Morante nem o quis ver e despachou-o com um “bajonazo”
infamem provocando tão sonora
bronca que se deve ter ouvido
em Chipion; em seguida El Juli
proclamou-se o dono do carro
que puxa o toureio e diligente
perante um insonso creditou-se
com uma orelhita com sabor a
“regalo”. Iniciada a segunda
parte da corrida fez os possíveis
por estar bem perante um toiro
sem condição que se visse e bastou-lhe uma estocada mal colocada para que o público o silenciasse. Morante sentiu que toda
a pressão recaía em si, bordou o
toureio com o capote (como de
momento só ele sabe…), cuidou
em varas, e espremeu o que pode de muleta em punho, convencendo do seu talento apaniguados e opositores.
A meia faena, meia praça
estava em pé, e mesmo desacertado com o aço, visto que só
após “pinchazo” deficiente, cobrou uma estocada eficaz e
inteira, que remédio teve o
Presidente senão conceder-lhe a
oreja, já que se ia formando contra o Presidente uma bronca tão
grande como a que deram ao
toureio no seu fracasso inicial.

Acho muito bem!
A festa de toiros em Portugal, desde os tempos de pasmaceira em que necessário foi
que surgisse nas arenas José
Mestre Baptista a abanar o sistema, por muito que tal custe
às primeiras figuras da cavalaria da época, sempre viveu os
seus tempos maiores com as
corridas mistas.
Eu próprio, aluno que tive a
honra de ser de Mestre António Luíz Lopes e acompanhei
desde o inicio da Escola de

Toureio de Coruche, como
deixei explícito no último número deste jornal, por formação sempre me considerei um
aficionado dividido entre o
toureio a cavalo e o toureio a
pé (por favor não lhe chamem
“apeado”, que isso acabou
desde os tempos em que a
Senhora Dona Conchita Citrón
“a deusa rúbia”, se apeava do
cavalo para matar a pé), sendo
verdade que cimentei a minha
“afición” presenciando corri-

das mistas. Ora, ninguém faz
morcelas sem sangue, como
reza a sabedoria popular, e, se
se não fomentarem os cultores
de uma dada actividade, é bem
certo e sabido que a mesma
estiola.
Por assim ser, é com muito
agrado que sei da notícia que
reza que a prestigiada praça de
toiros do Campo Pequeno, tem
em marcha um novo concurso
“à procura de novos toureiros”,
a exemplo do que aconteceu

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Depois, El Juli, asseadíssimo,
teve que se contentar com uma
ovação digna que não traduziu
minimamente o que fez no toiro
que fechou praça.
É bem verdade que o público
de toiros é o público mais justo
do mundo, mas presenciei a
excepção, tão só porque naquela
tarde quem tinha o público no
“bolsillo” era o de la Puebla, e os
outros (pese figurões…) eram
tão só os “mais dois” que com
ele alternavam, e pela noite, nas
marisqueiras castiças de Puerto
de Santa Maria, era só de
Morante que se falava. É obra!
Quando se fala de José
António “Morante de la Puebla”
a conversa surge juncada de
adjectivos, e, de conceitos subjectivos em que abundam o
“Empaque”, o “Pellizco” e o
“Duende”. Facto é que se a conversa (ou o texto…) for curta,
estamos sempre em presença do
sumário da Arte, se se alonga,
da sua explanação. Portanto,
digam lá o que quiserem, enquanto quiser por cá andar,
“Morante de la Puebla” está por
cima do trono, espelho de seus
pares, e satisfação de quem não
entende a Festa de Toiros como
mera peleja.
É por assim ser, que sem
qualquer rebuço, me permito
afirmar que no actual panorama,
na Festa está Morante… e… os
outros.
____
Médico Veterinário
e Escriba Taurino

Mini-feira
para Maio

em 1982, em que tão só, se
revelaram Rui Bento “Vasques”, José Luís Gonçalves
(agora padrinhos do evento) e
também Alexandre Pedro dos
Anjos Roque Silva “Pedrito de
Portugal”, então bezerrista sem
idade para outros voos.
Queiram os Deuses que
surjam para a Festa muitos toureiros, para que deles surja
uma figura, que o nosso panorama bem necessita.
Domingos da Costa Xavier

A abertura oficial da temporada será no Domingo de Páscoa, 8 de Abril, com uma
Corrida Mista, reeditando assim
velhos tempos. Haverá finalmente uma pequena feira taurina
que se realizará nos dias 3, 4 e 5
de Maio no Campo Pequeno.
Poderá ser a ocasião para a
alternativa de João Moura Jr.,
com o seu pai João Moura como padrinho e testemunha Pablo Hermoso de Mendoza.
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Monforte

Joaquim Mesquita

Primos Ribeiro Telles iniciam temporada
Manuel Telles Bastos e
João Telles Jr. iniciaram a sua
temporada 2007 em Monforte
na tarde de domingo 25 de
Fevereiro, numa importante
jornada de solidariedade integrando um festival de futuras
figuras da festa, toureiros de
dinastia que se disponibilizaram a dar a sua desinteressada colaboração.
O festival homenageou a
título póstumo Diniz Serrano e
os lucros reverteram a favor de
Luís Brandão, preso a uma cadeira de rodas devido a um
grave acidente. A Praça de Toiros “João Moura” correu o risco de ver as suas bancadas preenchidas, mas a chuva que caiu
afastou alguns aficionados,
ficando-se pelos dois terços
preenchidos. António Brito Paes
abriu praça com uma actuação

Mourão

regular diante de um novilho
com o ferro da sua família.
João Moura Caetano esteve
em tarde de entrega com uma
boa lide dominando as investidas do novilho de sua avó,
Maria Guiomar Cortes Moura.
Manuel Telles Bastos lidou
um novilho de António Silva,
escasso de forças e inferioriza-

do do posterior esquerdo. Deu-lhe a lide adequada, com suavidade e primazia às reuniões
ao estribo. A meio das lides
equestres actuou João Augusto
Moura, prestando provas para
novilheiro praticante. Lidou
um novilho do ferro de seu tio,
encastado e com recorrido.
João Augusto foi uma agradá-

vel surpresa. Com o capote andou asseado e com a muleta,
João Augusto, mostrou ter
aptidões para singrar na arte de
Montes. Os seus muletazos foram de bonito corte, principalmente as séries de naturais e os
passes de peito com que rematou cada tanda. A segunda
metade do festival foi preenchida pelas actuações de três
cavaleiros praticantes que se
arrimaram a mostrar aos profissionais que actuaram que
estão ali para lhes dar guerra.
Moura Jr. foi o que mais se
agigantou chamando a si o triunfo da corrida compartido
com seu primo. Lidou um novilho encastado e codicioso de
Romão Tenório. A forma como
ladeou e o impacto que provocou nas bancadas foram os
momentos altos da tarde. Mar-

cos Tenório foi o menos afortunado. Diante de um mansote
de Moura, Marcos rubricou
uma actuação regular nos compridos, andou melhor nos primeiros curtos e a rematar a lide.
João Telles Jr. encerrou a
tarde com chave de ouro. Enfrentou um novilho de Passanha ao qual deu uma boa lide
aproveitando as suas encastadas investidas. Cravou os melhores compridos do festival e
nos curtos a sua actuação conheceu momentos importantes
principalmente na parte final
com os violinos e os palmitos.
Participaram no festival três
grupos de Forcados, Santarém,
Portalegre e Monforte, executando boas pegas e preparando
os seus elementos para a temporada. Dirigiu a dupla Manuel Jacinto e Carlos Santos.
Domingos da Costa Xavier

Pela Senhora das Candeias

De há muito que Mourão se
acreditou como local de inicio
da temporada taurina portuguesa. Em verdade, porque a
festa de toiros é tão só a festa
profana mais associada ao
sagrado, neste país de deuses,
tudo começa de facto com o
festival mouranejo que sempre
acontece por ocasião das festas
em honra de Nossa Senhora
das Candeias.
Este ano o cartel era interessante, dado que se anunciavam veteranos e jovens, a cavalo e a pé, que sempre se
vêem com interesse, o que se
manteve, pese embora Paulo
Caetano se tenha obrigado a
substituir seu filho João (lesionado numa sessão de ginástica,
que o público objectivou, dado
que se não dispensou de comparecer, embora de muleta), e
Juan José Padilla também
tenha criado cartel.
Abriu praça Caetano e pese
o complicadote que se revelou
o exemplar de D. João Dias
Coutinho que lhe coube enfrentar, deixou constância do
seu muito oficio, esteve cavaleiro e toureiro e com muita
classe, agradou ao conclave,
dado que soube encontrar sempre as soluções convenientes,
que o conduziram ao triunfo.
O Paulo é um caso, e é pena
que as suas obrigações empresariais nos privem de o ver

mais vezes. Depois, Joaquim
Bastinhas, em inicio de época,
deixou provado e à evidência
porque razão continua a ser um
dos cavaleiros que mais suscita o interesse do público.
Alegre e comunicativo, revelou-se com fome de tourear
e agradar, o que conseguiu em
pleno, mesmo com o azar dos
meios pares de bandarilhas no
remate. O público esteve com
ele no entanto, premiando a
sua entrega, o que foi justo.
Depois, Marcos Tenório
(Bastinhas), que apesar de
muito ter bebido (como é lógico…) de seu pai, me tem pare-

cido ser bem mais “clássico”.
Entra em praça sem concessões ao populismo, com
ideias bem arrumadas face ao
que tem pela frente, e embra
lhe tenha tocado lidar o maior
dos exemplares que Dias Coutinho fez correr em Mourão,
esteve toureiro, superando até
um estoiro a que um atravesso
do oponente o obrigou. Felizmente não passou nada, e a
ocasião foi propicia para que
verificássemos a garra e pundonor do jovem cavaleiro.
E já agora, que se confesse
em abono da verdade, por ser
com verdade que estava a lidar,

dado que se estivesse em praça
atravessado com o toiro e aliviado, não teria sido agarrado.
Acabada a parte equestre, em
que também brilhou o grupo
de forcados amadores de
Montemor, em tarde em que se
homenageou a memória de
Manuel Augusto Ramalho, o
“mano Augusto”, e em que seu
filho também pegou, deu-se
inicio às lides a pé.
Javier Sólis, que foi promissor novilheiro pacense e
que como matador tarda em
romper, creditou-se com uma
asseadíssima faena perante o
melhor toiro da corrida, um

cinquenho pequenote, que
embora ananicado se revelou
com codicia e bravura, e o
toureio esteve à sua altura.
Depois, o vilafranquense “Tójó”, António João Ferreira de
seu nome, modesto, perante
um toireco que tinha que tourear, sendo contudo inócuo no
que à maldade reporta. Tanta
esperança deposita a afición no
jovem toureiro (sobretudo os
seus apaniguados conterrâneos), que bem podia ter feito o
esforço de tentar tourear ao
invés de ter dado como deu um
carradão de passes.
Substituindo Padilla, um
jovem que como “El Moronta”
se anuncia, e está certo. Revelou valor, mas queiram os
deuses que me engane, não
creio que vá longe na sua carreira, sequer que alguma vez
atinja a glória do estatuto de
figura. O tempo o dirá…!
Depois da corrida, o conforto da “Adega Velha”, onde a
amizade é lei e o canto fundo
alentejano o som ambiente.
Mourão é de facto um caso
para a afición.
Que se não cansem… Que
a pracita bonita, de xisto feita,
que o Dr. Libânio Esquivel em
seu tempo construiu como seu
“tentadero”, lá continua aguardando o esplendor dos eventos.
Foto Joaquim Mesquita
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Carnaval regressou ao Campo Pequeno
A tradição do espectáculo
cómico-taurino-musical, com
a participação de Anões Toureiros, regressou a 18 de Fevereiro ao Campo Pequeno com
a exibição do agrupamento
espanhol “Popeye Torero e os
seus Anões Marinheiros”.
O espectáculo é exibido na
maioria das feiras espanholas e
nos últimos três anos registou
uma média de sessenta actuações por temporada.
Um dos números que “Popeye Torero” realizou na arena
do Campo Pequeno foi o espectacular “rejoneo en moto” o
qual termina com a execução
da pega de caras pelo grupo de
oito anões, que assim “vestem
a pele” de forcados. Outros
números deram também corpo
a este espectáculo, que se caracterizou por uma forte interacção dos artistas com o público,
como sejam o combate entre
índios e cow-boys e a “Louca
Academia de Polícia”.
“Popeye Torero e os seus
Anões Marinheiros” lidaram,
nos três tércios, dois novilhos
de uma ganadaria ribatejana e

divertiram, “à grande”, crianças e adultos. O espectáculo foi
enquadrado por uma banda de
oito músicos, dirigidos por
uma maestrina.
Neste espectáculo que marcou o regresso de um dos Carnavais mais típicos de Lisboa,
exibiram-se também os cavaleiros amadores Paulo d’Azambuja e Tiago Carreiras e os forcados amadores de Monsaraz,
capitaneados por Mário Gomes, que lidaram e pegaram
dois novilhos da mesma ganadaria.

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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O inevitável líder!
De há muito que venho defendendo que a praça de toiros
do Campo Pequeno, a única de
temporada (efectiva…), volto a
sublinhar, por todas as razões e
mais alguma, pauta não só a
temporada, como na realidade
todo o tecido taurino nacional,
quer porque naturalmente estabelece hierarquias, quer porque
normaliza honorários, quer, e,
sobretudo porque evidencia valores.
Com alguma displicência,
tenho assistido de longe ao “À
procura de novos toureiros”, até
porque tem sido política do
“Jornal de Coruche” dar todos
os espaços possíveis às posições
oficiais da empresa, publicando
os textos de Paulo Pereira, dado
as circunstâncias da minha vida
privada me têm impedido de
dispensar às coisas de toiros a
atenção que sempre me merecem.
Que aqui deixe expresso, no
entanto, que de forma alguma
me considero indiferente ao que
se está a passar, por ordem
diversa de razões que passo a
expor: Primeiro, tendo sido tantos os jovens que a concurso se
apresentaram, fica patente que o
amor à festa continua bem vivo.
Segundo, os jovens tiveram
oportunidade de se exibirem “de
salão” na primeira praça do
país, coisa que jamais na vida
esquecerão, o que importa.
Terceiro, provada (ou não…)
a sua aptidão, tiveram os candidatos oportunidade de se mostrar frente a reses bravas, factor
de lógica decantação, sabido
que é que o toiro (ou na circunstância a vaca…) põe naturalmente as coisas em seu sítio.
> continuação da página I

com o capote e com a flanela
rubra, mostrou valor e poder,
tandas curtas mas vistosas, os
seus melhores muletazos surgiram com a esquerda. Desenhou
algumas tandas vistosas mas
sem romper. Volta.
Joana Prates, a única presença feminina na final do certame, lidou um erale com alguma qualidade, o que lhe deixou
mostrar o seu valor. Andou regular com o capote e na muleta
alcançou os seus melhores
momentos, sem no entanto sentir
algumas dificuldades para dominar a situação. Volta.
Luís Cochicho, jovem alentejano, lidou um mansote ao
qual deixou mandar nos terre-
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Triunfadores em 2006
Coruche bem representado
A Sociedade de Renovação
Urbana do Campo Pequeno,
SRUCP fez as nomeações para
triunfadores da temporada de
2006, na Praça de Toiros do
Campo Pequeno. As decisões
foram tomadas pelo júri constituído pelo Dr. António Vasco
Lucas, Dr. José Manuel Pires da

Costa, Dr. José Núncio Fragoso,
João Aranha, e Dr. Manuel
Andrade Guerra.
Os nomeados de Coruche
foram os Cavaleiros António
Ribeiro Telles, Manuel Telles
Bastos, a Ganadaria de António José Teixeira e os Forcados Amadores de Coruche

O grande salto da AMVAT
Quarto, os que passarem a
“dureza” das provas a que voluntariamente se sujeitaram,
ficam com moral bastante para
enfrentarem com esperança a
dureza real da profissão que
escolheram.
Quinto, ao leitor, por provas
dadas, podem acreditar numas
quantas oportunidades para
efectivamente demonstrarem o
seu valor, seguindo se o tiverem, sem que tenham de se sujeitar à ignomínia do “33”, o
que não é de somenos, nos tempos que correm.
E, aqui chegados, que vos
explane breve consideração. A
vida tem-me proporcionado o
acompanhar a festa de toiros em
grande parte do seu universo, e
por assim ser, quase posso afirmar não haver outro sítio no
mundo em que quem começa
seja tão apoiado e respeitado.
Explico-me!
Já por diversas vezes tenho
observado a forma como alguns
toureiros são tratados em casas
espanholas. À parte os figurões,
com força que baste para fazerem valer seja onde seja o seu

estatuto, não raros os matadores
da segunda fila (muito pior com
os do “montón”…) vão tentar a
casas de Postín, e contentam-se
com o “taco” da meia tenta, que
lhes não são importância para
que se sentem a refeiçoar à mesa
senhorial. Entre nós, tal é a fome de toureiros a pé com talento, que mal surge alguém que
com um grama de valor se põe
por diante, passa de imediato a
usufruir da convivialidade de
casas importantes, o que infelizmente verifico que poucas vezes
encarecem, e calhando até os
estraga, que as coisas são o que
são, e o mérito é certo deve ser
justificado, mas também é obrigatório que depois se mostre
agradecido.
Uma oportunidade, embora
atesourada deve ser meditada o
que baste para que se não desperdice; todo o sucesso do
mundo para os jovens toureiros
que agora se apresentam. A sua
coragem e empenho tal legítima, e, o país taurino bem que
deles precisa.
____
Domingos da Costa Xavier

Faz tempo, um grupo de carolas
da veterinária taurina, constitui e
formalizou notarialmente a Associação de Médicos Veterinários das
Actividades Taurinas, e é facto que
nos temos empenhado em dignificar o que fazemos. Várias têm
sido as iniciativas com vista à actualização e promoção da classe já
realizadas, e disso vos temos dado
conta. Continuando, concretizou
agora a associação o primeiro curso
de actualização, e, para tanto reuniu
em Vila Franca de Xira um elenco
de verdadeiro luxo. Do melhor do
mundo taurino no que à profissão
reporta, e não só, esteve connosco e
o que proferiram foi profícuo e
esclarecedor. Para que conste deixamo-vos com as matérias abordadas;
“Tauromaquia e suas implicações sociais”, Domingo de La Câmara (Union de los Abonados de
Madrid); “Espectáculo tauromáquico e sua regulamentação – responsabilidade jurídica do veterinário, Júlio Melo (jurista IGAC);
DGV e a raça brava de lide, Mário
Costa (Méd. Vet. DGV); “Missão
da profissão veterinária no mundo
dos toiros”, Femando Carrasco
Lancho (Méd. Vet. e Presidente
jubilado da Real Maestranza de
Sevilha); “Protótipo racial e encastes da raça brava de lide”,
António Albarran (Méd.Vet. da
Union de Criadores de Toiros de
Lídia de Espanha); “Maneio e

“Chamaco” 25 anos depois
nos. Andou bem com o capote
num expressivo quite por verónicas. A sua faena poderia ter
sido totalmente diferente se conseguisse inverter a papeleta e
mandar. Lidou ao longo das tábuas sofrendo uma voltareta
sem consequências, entregou-se
e mostrou valor. Ovação.
Paco “Velásquez”, um jovem
desconhecido e ainda muito
pouco rodado, debutou em
praça. Mostrou-se bem com o
capote por um quite de chicuelinas. A faena brindada ao céu,
teve laivos de arte, mas a verdura ainda patente e as arestas por
limar foram notórias, mas na
retina ficou a estética natural do
seu estilo e isso fez por momen-

tos sonhar. Ovação. Os novilhos
de Santa Maria saíram desiguais, com os lidados em segundo, terceiro e sexto a darem melhor jogo. Dirigiu com competência Pedro Reinhardt assessorado por Francisca Claudino,
tendo um terço das bancadas
preenchidas, tanto a iniciativa
como os toureiros mereciam
mais e melhor apoio por parte
dos aficionados. Talvez seja
bom relembrar que a Praça de
Toiros do Campo Pequeno tem
uma excelente cobertura e caia
chuva ou faça vento o ambiente
agora será sempre calmo e propicio à pratica do toureio, não
servirá de desculpa dizer que
estava mau tempo assim como

do preço dos bilhetes, a partir de
5 euros permitiam assistir à
novilhada.
No final, o júri presidido por
Maurício do Vale e constituído
por Rui Bento Vasquez e José
Luís Gonçalves decidiram por
unanimidade proclamar triunfador do concurso Wilson Maçarico “Chamaco”, que recebeu
das mãos de Rui Bento, e oferecido por este, um bonito traje de
luces. Dias Gomes recebeu um
capote de passeio entregue por
João Borges e David Ferreira.
Gonçalo Montoia recebeu
um capote de brega das mãos de
Manuel Jorge dos Santos, filho
do saudoso matador de toiros e
empresário Manuel dos Santos,

sanidade da ganadaria brava”,
José Luís Algora (Méd. Vet. Ganadarias “Partido de Resina” e
“El Serrano”); “O livro genealógico e sua importância no espectáculo tauromáquico”, António Vasco
Lucas (Méd. Vet. Secretário Técnico da APCTL); “Tauromaquia
em Portugal”, José Henriques (Coronel de Cavalaria e Tratadista
Taurino); “Actuação do veterinário no espectáculo tauromáquico.
Inspecção, reconhecimento e controle documental”, Inãki Arrazola
(Méd. Vet. Praça de Toiros de Bilbao e responsável dos serviços da
Ganadaria de Biscaya); “A inspecção veterinária no espectáculo tauromáquico”, José Manuel Ferrão
Lourenço (Méd. Vet. Delegado Técnico Tauromáquico IGAC); “Realidades e sentimentos de um destino
– O toiro de lide”, António Villalba
Gomez e António Moreno Boisso
(Méd. Vet. Praça de toiros de Málaga, António Ruiz Lopez (Med.
Vet. Praça de toiros Puerto de Santa Maria); Inspecção veterinária e
Prática de selecção funcional.
Acresce que estando presente o
senhor bastonário da ordem dos
médicos veterinários, entendeu e
bem que a Ordem acredite tal curso
como especialidade, salto substantivo para quem se dedica com
aficíon a tal matéria.
____
Domingos da Costa Xavier
por Joaquim Mesquita
_______________

empresário da praça há 25 anos
e promotor da primeira edição
do concurso. Montoia recebeu
outro capote idêntico entregue
pelo Eng. João Franco para o
melhor quite de capote.
A Joana Prates foi Maurício
do Vale quem entregou também
um capote, prémio ao quarto
lugar. Luís Cochicho recebeu
uma muleta e um estoque entregue pelo matador José Luís
Gonçalves. Paco Velásquez recebeu uma muleta entregue pelo
presidente da ACTL, João Santos Andrade. No final os próprios alternantes levaram Chamaco em ombros na volta de
consagração e respectiva saída
pela porta grande!
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Ciclo de Cinema Francisco Rocha

No passado dia 8 de Fevereiro, teve
lugar no Restaurante Sal Ibérico em
Vila Franca de Xira, uma nova sessão
do Ciclo de Cinema em homenagem a
Francisco Rocha, organizado pelo
grupo “VFX Touros”, em parceria com
o Clube Taurino Vilafranquense.
Perante uma sala cheia, com a presença de diversos aficionados bem
conhecidos da cidade ribeirinha, foi
exibido o documentário “José Falcão –

in memoriam”, que emocionou os presentes. Intervieram Osvaldo Falcão,
irmão do diestro, Domingos da Costa
Xavier e José Amador, no posterior
colóquio moderado pelo crítico João
Mascarenhas. Todos referiram as excepcionais qualidades humanas do matador
vilafranquense assim como de alguns
episódios curiosos da sua vida.
No sábado, dia 10, no Clube Taurino
Vilafranquense, prosseguiu o Ciclo de

Cinema, com a projecção de dois vídeos, um documentário intitulado “Vila
Franca – Terra Mãe de Toureiros” e
outro com a corrida realizada a três de
Outubro de 2004, na Palha Blanco, e na
qual actuaram José Luís Gonçalves,
César Jiménez e Miguel Angel Perera,
na lide de seis exemplares de Ernesto de
Castro. Com a sala cheia “hasta la bandera”, utilizando uma expressão taurina, seguiu-se um colóquio moderado
pelo jornalista João Queirós e no que
intervieram José Luís Gonçalves, António Manuel Cardoso e José Manuel
Raínho. A sala do Clube Taurino Vilafranquense voltou a encher a 15 de
Fevereiro. O primeiro filme visionado
teve como tema a Festa Campera, organizada pelo Ateneu Artístico Vilafranquense em 1972.
Esta grande iniciativa sempre teve
grande acolhimento por parte dos
vilafranquenses, chegando a ter cerca
de 3000 participantes na última edição.
Foi projectado também o conhecido
documentário “Simbiose Taurina”, de
Francisco Rocha. no qual se podem ver
imagens inolvidáveis do toiro e da
Lezíria com especial destaque para o
nascimento de um poldro.
José Pinto-Coelho

Aço em Salvaterra

Rui Fernandes
do México para Sevilha

– Forcados da Chamusca iniciam época de 2007
Mais uma época de toiros à
porta e, com ela, o primeiro
treino do Grupo de Forcados
Amadores do Aposento da
Chamusca, que teve lugar a 10
de Fevereiro, no tentadero de
João Ramalho, em Salvaterra de
Magos, pondo à disposição do
Grupo quatro vacas bem apresentadas, as quais serviram
muito bem, dando rijas e boas
pegas. Um número sem fim de
curiosos desejosos de experimentarem a arte de pegar e outros tantos que mal podiam
esperar para ver os seus amigos
mais novos tocarem pela primeira vez na pelagem de bravas
reses, sentir o seu cheiro característico.
O Cabo Tiago Prestes, incansável, chama-os à parte, ensina-lhes a técnica e a postura, mostra-lhes o sítio das mãos, o
recuar, o carregar, as distâncias, a
colocação em praça. Viveu-se
um ambiente de contagiante alegria. É toda esta rapaziada que
vai aparecendo que dá ambiente
a qualquer grupo que se intitule
de Forcados. Nós, mais velhos,
cá estamos para tentar transmitir
experiência e qualidade de forma

a assegurar a continuidade da
história do Aposento da Chamusca, sempre com muita afición e alma toureira, assumindo
um papel de responsabilidade,
com a ajuda de todos e com a
ajuda de Deus, entrando, dessa
forma e com esse espírito, na nova temporada de 2007, sempre
cientes que a verdadeira recompensa do forcado é a glória de
pegar e de ter pegado.
Para finalizar, deixo transcritas palavras do escritor Espanhol “El Terrible” Perez: “Os
valentes forcados portugueses,
homens de jaqueta de ramagens
e barrete, que de frente, a dois

metros, a corpo descoberto,
batem as palmas aos touros. A
valentia é condição indispensável, não só porque lutando
com feras se expõe a vida, mas
também porque, sem ela, não
haverá tranquilidade necessária para apreciar as condições
das reses e dos terrenos, e para
encostar a solução mais adequada no momento do perigo,
nem se poderá tirar partido das
próprias condições físicas, porque o medo enfraquece os músculos e excita os nervos. Os forcados são representantes do
toureio português”.
Que Deus nos ajude e sorte!

Rui Fernandes debutou em
terras aztecas toureando quatro
corridas. A primeira na cidade
de San Luís Potosí, a 17 de Fevereiro, sendo a sua presença o
atractivo da corrida, compartindo cartel com os rejoneadores
Jorge Hernández Gárate (que
por curiosidade também toureia
de casaca), Pedro Louceiro III
e Gaston Santos.
Depois do grande triunfo,
bisou no dia 25 numa corrida
mista onde actuou com Gáston
Santos e com o matador Rodolfo Rodríguez “El Pana”. Foi em
Matamoros, com a praça completamente cheia, lidando 5
toiros da ganadaria de Garfias e
Rui cortou 4 orelhas. Pegaram
os forcados de Mazatlán que
tiveram uma tarde em grande.

Rui Fernandes volta este ano
à Feira de Abril da Real Maestranza de Caballeria de Sevilla.
Tudo indica que será na manhã
de domingo, 29 de Abril e que
lidará um curro de Murube.
Além de Rui Fernandes já estão
confirmados António Domecq,
Andy Cartagena e Leonardo
Hernández filho. Completam o
cartel dois reoneadores ainda
por confirmar.
Rui Fernandes foi pela primeira vez à Feira de Sevilha em
2005 com mais cinco rejoneadores espanhóis e saiu sozinho
em ombros, sagrando-se assim
o primeiro português a sair pela
famosa Puerta del Príncipe de
Sevilha. O ano passado voltou a
Sevilha e cortou duas orelhas.
____
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SUGESTÕES

A não perder . . .
LIVROS
Natascha Kampusch - A
Rapariga da Cave, de
Allan Hall; Michael Leidig
Editora: Difel

ções e incongruências pretendem esclarecer os autores,
Allan Hall e Michael Leidig,
através de uma longa investigação jornalística, neste livro
“Natascha Kampusch - A Rapariga da Cave”.
A edição portuguesa conta
com o prefácio do psicólogo
Eduardo Sá.

DVD’S

EXPOSIÇÕES

VOLVER, de Pedro Al- Penélope Cruz, o outro com
extras: fotografias, imagens dos
modóvar

“O espectáculo vai começar” de Manuel Amado,
em Lisboa

bastidores, entrevistas, galeria
de posters e biografias, ou a
apresentação do filme no
Festival de Cinema de Cannes
em 2006, galeria de posters e
biografias.

Confessions Tour (DVD e
CD), de MADONNA

Bocados de Nós, de Helena Sacadura Cabral
Editora: Oficina do Livro

A história de Natasha, a
menina que durante oito anos
esteve raptada, é agora editada
em livro. Quando ia a caminho
da escola Natasha (uma menina
de 10 anos) é raptada por
Wolfgang Priklopil, um homem
que a fechou durante estes anos
numa cave.
O fim do sequestro chegaria
a 23 de Agosto de 2006, quando
a jovem Natasha, agora com 18
anos, consegue fugir para a
liberdade. Este dia seria também o dia da sentença de morte
do raptor, que se suicidou.
Como conseguiu Natasha
sobreviver numa pequena cave
(cujas imagens foram divulgadas para todo o mundo)?
Que tipo de relação manteve
com o seu raptor? Quem era
Wolfgang Priklopil? O que
realmente aconteceu no dia do
rapto e no dia em que a menina conseguiu fugir? Contou
Natasha toda a verdade na
entrevista que concedeu à televisão?
A estas e outras interroga-

Helena Sacadura Cabral,
reconhecida economista e
colunista, apresenta reflexões,
separadas pelas quatro estações do ano, sobre a mulher e
o seu papel na sociedade portuguesa.
Escreve a autora, “Acontece, todavia, que algumas
mulheres, como eu, não querem, não gostam e não precisam de ser iguais aos homens.
O que elas querem é, justamente, ser diferentes dos homens”.

Já está à venda em DVD o
último filme do realizador espanhol. “Volver” fala sobre a vida de três gerações de mulheres: Raimunda (Penélope
Cruz, nomeada para o Óscar de
melhor actriz) casada com um
operário desempregado e com
uma filha adolescente Paula
(Yohana Cobo); a irmã de
Raimunda, Sole (Lola Dueñas)
que vive como cabeleireira
(clandestina), e a mãe de ambas
(Carmen Maura), que morrera
num incêndio.
O fantasma da mãe regressa
às origens para ajudar e resolver
alguns assuntos pendentes sobretudo com a filha Raimunda e
com a vizinha Agustina (Blanca
Portillo).
Pedro Almodóvar volta a
homenagear a mulher, constrói
personagens de mulheres reais,
com virtudes e defeitos, regressa às suas origens, a Mancha, e
retrata as relações sociais que se
estabelecem em meios rurais, ou
seja, fortes laços de vizinhança e
de identidade. Fala da morte, de
fantasmas, de amor, de mistério
e superstição.
A Edição especial contém 2
dvd’s: um com o filme e comentários do realizador e de

CD’S
O coração tem três portas de Dulce Pontes
O mais recente trabalho de
Dulce Pontes é composto por
dois Cd's e um DVD. Num total
de 26 canções (15 no primeiro
cd e mais 11 no segundo), o trabalho da cantora oferece ainda
um concerto ao vivo em
Istambul, o Making of dos concertos em Óbidos e Tomar e,
ainda, uma entrevista.

Telma Leal Caixeirinho *

Chega, finalmente, a Portugal, um dos dvd’s mais aguardados do ano. “Confessions
Tour” é sobre a digressão mundial de Madonna em 2006.
Contém além do espectáculo
que só mesmo a Rainha da Pop
pode oferecer, imagens dos bastidores da tournée e fotos.
O concerto decorreu em
Londres e tem brilho, irreverência, ousadia, polémica, dança,
muitas coreografias ao “estilo
Madonna”, aborda questões humanitárias. No concerto pode
ver e ouvir não só as músicas do
último cd, “Confessions on a
dance floor”, como alguns dos
clássicos como “Like A Virgin”
e “La Isla Bonita”.
O DVD contém 21 músicas
+ extras. O Cd contém 13 músicas cantadas ao vivo. Tudo isto
numa edição especial e limitada.

“O espectáculo vai começar” do pintor Manuel Amado, está patente, até ao dia 17
de Março, no Palácio Nacional
da Ajuda, em Lisboa. Em exposição estão 50 óleos sobre tela
de linho, subordinados ao tema
do teatro, e poderão ser visitados de 3ª feira a domingo, das
12h às 18h30. A não perder!

“Sexto Sentido” de Elizabeth Almeida, em Samora
Correia

No mês em que se comemora, no dia 8, o 50º aniversário do
Dia Internacional da Mulher é,
precisamente, uma exposição
sobre a Mulher em Samora
Correia, desde 24 de Janeiro. A
obra de Elizabeht Almeida, intitulada “Sexto Sentido”, pode ser
visitada até 11 de Março, na
Galeria de Exposições do
Centro Cultural de Samora
Correia.

CINEMA
Dream Girls
Estreou no início do mês o filme Dreamgirls.
Este musical conta a história do grupo The
Supremes, um trio de mulheres negras que marcaram os anos 60. Dreamgirls foi o filme com mais
nomeações para os Óscares, num total de 8 (embora não nas principais categorias), mas apenas recebeu 2 estatuetas douradas. As interpretações
ficaram a cargo de actores como Eddie Murphy,
Jammie Foxx, ou das cantoras Byoncé Knowles e
Jennifer Hudson. Hudson foi, aliás, a única a receber o prémio de Melhor Actriz Secundária.
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REFLEXÕES

Marques Mendes
visita Coruche

Os exageros
pós eleitorais
Ouvimos de tudo na noite
eleitoral do dia 11 de Fevereiro.
Que foi “uma vitória retumbante”, que “era um sinal politico inequívoco”, que “alguns
católicos tinham votado sim”,
que “agora a mulher portuguesa, finalmente, iria ter uma assistência na saúde como nunca”.
Eu sei lá o que mais se ouviu
nesse dia e nos dias que vieram

No dia 3 de Março, o Presidente dos Sociais-Democratas, Marques Mendes, deslocase a Coruche para um almoço
de confraternização.
Antes do encontro decorreu
uma missa na ermida de Nossa
Senhora do Castelo, em memória de Sá Carneiro e de outros companheiros já falecidos.

depois. Mas a grande realidade
é que NINGUÉM ficou a saber
CONCRETAMENTE o que a
maioria dos portugueses pensa
sobre o assunto.
Continuam os senhores da
política a ignorar os abstencionistas, fartam-se de fazer contas
mas não equacionam a grande
realidade social que é a abstenção.

João Costa Pereira

Continuem felizes e contentes. Não queiram saber dos
abstencionistas que não vale a
pena. Não procurem saber porque a abstenção atinge em
Portugal os níveis que atinge.
Não percam tempo a pensar
nisso porque se calhar até são,
os que se abstêm, atrasadinhos
mentais que nem para votar
prestam.

_____

PSD de Coruche passa a
ter representante para
a imprensa
Desde o passado mês de
Fevereiro, que o PSD de Coruche já tem um representante
para os assuntos da Comunicação Social. A Comissão Polí-

tica de Coruche nomeou José
Manuel Potier para representar
este órgão concelhio do PSD
nos actos que se relacionam
com a Comunicação Social.

Em B arroca d ’Alva

Concurso Completo
de Equitação
Entre o dia 1 e o dia 11 de
Março, a Barroca d’Alva, em
Alcochete, vai receber mais
uma edição do Concurso Com-

pleto de Equitação. A prova vai
apurar os melhores a nível
Nacional e Internacional na área
da equitação.

Fala sobre o referendo
A Direcção da Organização
Regional de Santarém do
Partido Comunista Português
(PCP) manifestou em comunicado “a sua profunda satisfação
pelos resultados obtidos pelo

“sim” no distrito e no país”.
De acordo com o PCP, a
vitória do SIM “constitui uma
afirmação de valores progressistas e civilizacionais, uma
manifestação de tolerância e

respeito pela convicção de cada
um e de todos os portugueses,
uma importante vitória da mulher e do direito à defesa da sua
dignidade e saúde”.
____

Mostra patente no Museu de Coruche

Exposição permite viagem
ao passado
“Viajar noutros tempos…”
é o título genérico de uma
mostra fotográfica que está
patente na Cafetaria do Museu
Municipal de Coruche, desde o
passado dia 15 de Fevereiro. A
exposição estará aberta ao
público durante todo o ano de
2007, e terá uma periodicidade
bimensal.
Nela estão expostas fotografias do Fundo FotoCine,
podendo já apreciar as dez
primeiras fotografias desta
mostra.
O Arquivo Fotográfico do
Museu é constituído por um
acervo de origem municipal,
integrando outros fundos ou
elementos isolados – prove-

nientes de entidades públicas
ou privadas – que sejam de
interesse histórico para o con-

Ministro da Agricultura
no distrito de Santarém
O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime Silva,
deslocou-se em visita à fábrica da Compal,
em Almeirim, no dia 23 de Fevereiro.
Esta visita integrou-se na visita do
Comissário Europeu da Saúde Markos
Kiprianou a Portugal.

celho. O objectivo é preservar
a memória e identidade colectiva da população do concelho.

Dia do Pai
No próximo dia 18 de Março comemora-se o dia do pai. O concelho de
Coruche não esqueceu a data e aposta
este ano na realização de jogos recreativos, no Parque do Sorraia.
Os divertimentos começam a partir
das 10 horas. A iniciativa destina-se a
pais e filhos, e é organizada pela autarquia de Coruche.
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SALVATERRA DE MAGOS

Presidente da autarquia

Investigada por alegada
corrupção
A presidente da Câmara
Municipal de Salvaterra de Magos, Ana Cristina Ribeiro, a
única autarca eleita no país pelo
Bloco de Esquerda, foi constituída arguida por alegada corrupção no passado dia 7 de
Fevereiro, depois da Polícia
Judiciária ter feito buscas no
edifício da autarquia.
A Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos confirmou
que as buscas estão relacionadas
com “alegadas irregularidades
de licenciamentos”. Contudo,
adiantou que nenhum elemento
da autarquia foi constituído
arguido. De acordo com um
comunicado da autarquia, os
elementos da Polícia Judiciária
recolheram “alguns elementos
relativos a processos das secções de contabilidade, urbanismo, pessoal e expediente geral”,

que estão relacionados com um
processo de 2004, desencadeado por uma “denúncia anónima
sobre alegadas irregularidades
de licenciamentos”. “Neste procedimento não foram constituídos arguidos, nem a senhora
presidente da Câmara Municipal, nem qualquer elemento da
vereação, ou funcionário da autarquia”, refere o comunicado,
que promete a “inteira colaboração com as autoridades” por
parte dos funcionários e eleitos
municipais. “A senhora presi-

dente da Câmara espera que as
investigações em curso decorram de forma célere e que a
verdade seja apurada, mantendo-se à inteira disposição das
entidades competentes”, acrescenta o documento.
A agência Lusa apurou junto
de uma fonte judicial que o
processo em causa está relacionado com a queixa de um
munícipe sobre a abertura de
um estabelecimento de diversão
nocturna na freguesia de Marinhais. O proprietário de um bar
denominado “M-Club”, em Marinhais, apresentou uma queixa
contra a autarquia, que acusava
de perseguição pessoal, alegando que a Câmara Municipal
estava a impedi-lo de abrir o
estabelecimento ao público,
apesar de ter todas as licenças e
alvarás.

SANTARÉM

Exposição
em nome da igualdade
Está patente ao público,
desde o dia 27 de Fevereiro e até
ao dia 4 de Março, a exposição
itinerante relativa ao Ano Europeu da Igualdade de Oportuni-

dades para Todos – 2007, junto
ao “W Shopping”, em Santarém. A iniciativa realiza-se no
âmbito de uma campanha nacional, lançada pelo Governo,.

O objectivo da exposição é, de
alguma forma, sensibilizar e
promover a igualdade entre todos os cidadãos, livres de discriminações.

GOLEGÃ

“O Cavalo do Sorraia” em livro
Na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, foi feita a apresentação do livro “O Cavalo do
Sorraia”, da autoria da Dra.
Maria do Mar Oom e do Dr.
João Monteiro Serrano, em publicação da Edição Cosmos.
Obra com prefácio do Dr. Jorge
Sampaio. Fez a sua divulgação
o Dr. Costa Ferreira, Director do
Serviço Nacional Coudélico,
que após enaltecer o valor da
obra, em breves palavras historiou um pouco a origem da criação cavalar e o seu aproveitamento.
Terminou a sua locução frisando o papel fundamental que
teve na recuperação do Cavalo
do Sorraia a Família d’Andrade,

de 2007

TOMAR

Mata dos Sete Montes
vai ser requalificada
O Governo Civil de Santarém vai promover uma acção
de limpeza da Mata dos Sete
Montes, em Tomar. Esta é uma
iniciativa conjunta do Governo
Civil, do Instituto da Conservação da Natureza – Parque

Natural das Serras de Aire e
Candeeiros e da Câmara Municipal de Tomar que além da acção de limpeza, incluirá um percurso pedonal por este espaço
florestal a requalificar.

SANTARÉM

Misericórdia vende
terrenos para demolir
a Praça de Toiros
A Santa Casa da Misericórdia de Santarém, em Assembleia Geral no passado dia 26 de
Fevereiro, decidiu vender os terrenos onde está implantada a
Monumental praça de toiros
Celestino Graça, que têm uma
área de cerca de 1,5 hectares.
A venda foi combinada com
a empresa espanhola Sademure
pelo preço de 8,5 milhões de eu-

ros e a promessa de construção
de uma praça de toiros mais
pequena, com cerca de metade
da capacidade da actual.
António Correia, provedor
da Misericórdia de Santarém, é
criticado por muitos dos irmãos
que consideram este negócio
uma afronta e um ataque deliberado às tradições scalabitanas
e à festa dos toiros.

Incentivo à entrega
de IRS pela internet
O Governo Civil de Santarém realizou uma conferência
de imprensa de esclarecimento
sobre a entrega das declarações
de IRS pela internet, no dia 26
de Fevereiro.
A iniciativa pretende incentivar a entrega das declarações de
rendimentos dos cidadãos com
recurso aos meios electrónicos e
facilitar todo o processo fiscal.
Em 2006, verificou-se, no
distrito de Santarém, um aumento deste tipo de entregas na
ordem das 20 mil declarações e

a participação de 66 por cento
das Juntas de Freguesia, que,
após a realização de acções de
formação, apoiaram os cidadãos
no cumprimento dos deveres
fiscais. Pretende-se, para 2007,
aumentar estes valores.
Na iniciativa estiveram presentes o Governador Civil de
Santarém, Paulo Fonseca, o
Director de Finanças de
Santarém, Mário Januário e o
Delegado Distrital de Santarém
da Associação Nacional de
Freguesias, Joaquim Banha.

ALMEIRIM

com elevado destaque para o Dr.
Ruy d’Andrade, que iniciou os
estudos e recuperação desta raça, seguida posteriormente pelo
seu filho Fernando e actualmente por seus netos.
Já com o seu “Stood Book”
deveria esta raça ser considerada Património Nacional e Mun-

dial, até pelo seu ideal aproveitamento na Hipoterapia. Livro que se aconselha para quem
goste de saber sobre a criação
cavalar, e que faça parte da sua
biblioteca, após atenta leitura.
____
José Afonso Palla
Cortesia da Revista Equitação

PCP debate
fim do apoio
à produção de tomate
No dia 16 de Fevereiro, no
Auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim, o Partido
Comunista Português (PCP),
levou a efeito um debate sobre
“O desligamento das ajudas à
produção de tomate”.

A iniciativa contou com a
participação de Agostinho Lopes, membro da Comissão Política do PCP, e deputado e membro da Comissão de Agricultura
da Assembleia da República
Portuguesa.
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FOROS DE SALVATERRA

GNR recupera
máquinas roubadas
A GNR recuperou nos Foros
de Salvaterra, um conjunto de
máquinas furtadas, avaliadas
em 30 mil euros. No passado
dia 31 de Janeiro, vários agentes
do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Coruche detiveram dois suspeitos de serem
os autores do furto, ocorrido em
Setembro. As máquinas de corte
e polimento de mármores e um

empilhador, utilizadas na indústria de tratamento de mármores,
foram encontradas na Benedita.
Os dois suspeitos, ambos com
cerca de 60 anos, residiam em
Porto de Mós. Presentes ao
Tribunal, os dois homens, profissionais do ramo dos mármores sem antecedentes criminais, aguardam julgamento em
liberdade.

Rancho dos Foros de
Salvaterra renovado
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P OLÍTICA

O Erro de Portas
Paulo Portas anunciou a sua
recandidatura à liderança do
CDS com o objectivo de liderar
o centro-direita. Há dois erros
básicos na estratégia do ex-ministro de Durão barroso. É que
para liderar a direita não chega
ser líder do CDS, que é um partido que sempre foi controlado
por meia dúzia de pessoas e que
não existe como partido nacional.
Actualmente, existem no
CDS dois grupos. O de Ribeiro
e Castro, que não tem qualquer
expressão e, muito menos, poder. E o grupo parlamentar, que
nunca aceitou o resultado do
congresso, mas, apesar de tudo,
tem o poder de ter uma dúzia de
deputados e um palco para fazer
oposição.
Estes dois grupos não conseguirão nunca entender-se e, o
que têm feito, é, nas duras lutas
internas, reduzir o CDS a um
partido irrelevante. Ou seja, o
que Portas vai liderar, ao contrário dos tempos de Manuel
Monteiro, é um partido desfeito
pelas sucessivas lutas de poder,

que criaram no eleitorado a
ideia, provavelmente certa, de
que a única coisa que verdadeiramente interessa a todos é o
poder e não criar qualquer projecto alternativo e interessante
para o país.
O segundo erro de Portas é
que ele tem um programa de
governo e como principal objectivo chegar ao poder, mas, desta
vez, não tem forma de lá chegar
em tempo útil. Os portugueses
estão cansados de instabilidade
e das ilusões da dupla Portas/Santana, que lançou o país
no caos, e, bem ou mal, decidiram dar tempo a Sócrates. O que
faz com que Portas não tenha
lugar neste ciclo político.
O que Portas quer é um partido moderno, virado para o ambiente, para a cultura e para as
novas causas. Um partido de
centro-direita para liderar a
oposição a José Sócrates. Ele
tem as ideias e um projecto, mas
não tem pessoas para o fazer,
não tem as pessoas certas e,
principalmente, não tem eleitorado. Ironicamente, Portas nunca

esteve tão perto de ser aquilo
que é. Ele é, de facto, um homem de centro-direita.
Não é, nem nunca foi, populista, nem sequer de direita. A
ironia é que quando resolveu ser
ele próprio já não tem condições
para vencer. É o preço que vai
pagar pela demagogia com que
alimentou tantas das suas personagens.
PS: Lamento que já não
possa ver o Rio Sorraia. Lamento esta necessidade dos
autarcas de estragar aquilo
que a natureza nos dá.
Lamento que o meu dinheiro seja gasto em tanta obra
inútil por este país fora.
Mesmo assim já decidi que
votarei em que, no próximo
programa eleitoral, prometer que vai devolver o rio à
vila. É a ela que ele pertence.
Luís Claro
Jornalista

Em causa criação de museu
Após alguns anos de interregno, o Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra
de Magos, vai voltar à actividade. Após largos meses de trabalho, o Rancho vai apresentar-se à população no dia 17 de

Março de 2007, pelas 21 horas,
no Pavilhão da Comissão de
Festas de Foros de Salvaterra de
Magos. Além da actuação do
Rancho local, marca presença, o
Rancho Folclórico “Os Fazendeiros” de Lagameças.

BENAVENTE

Bernardino Soares
discute saúde
no distrito
O Grupo Parlamentar do
Partido Comunista Português
(PCP) organizou uma audição
sobre os problemas de saúde no
Distrito de Santarém, no passa-

do dia 27 de Fevereiro. O evento realizou-se no Centro Cultural de Benavente e contou com a
presença do deputado Bernardino Soares.

TOMAR

Recolha de Sangue
No passado dia 24 de
Fevereiro, realizou-se no Hospital Nossa Senhora da Graça,
em Tomar, uma acção de recolha e dádiva de sangue, iniciativa conjunta da associação
AMISOL – Amigo Social Ou-

reense e do Centro Hospitalar
do Médio Tejo, apoiada pelo
Governo Civil. A campanha
contou ainda com a presença da
Federação das Associações de
Dadores de Sangue e do Instituto Português do Sangue.

Populares de Santa Comba
Dão recebem antifascistas
com vivas a Salazar
Centenas de populares de
Santa Comba Dão receberam
hoje com vivas a Oliveira Salazar os membros da União de
Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), que querem
impedir a criação do museu
Salazar na cidade.
No exterior do salão municipal de Santa Comba Dão, onde a
URAP reuniu para uma sessão
de informação contra a criação
do museu, centenas de populares deram vivas a Salazar, enquanto os promotores da iniciativa gritavam “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais”.
Ao contrário do que se esperava, não foi notada na cidade a
presença de quaisquer grupos
ou elementos de extrema-direita, mas a defesa do direito à
memória foi assumido pelos
populares locais que estavam no
Largo do Balcão, no centro da
cidade de Santa Comba Dão,
local onde nasceu Salazar.

Panfletos anónimos
de louvor a Salazar
Por entre os protestos, uma
viatura passou pelo largo e
lançou dezenas de panfletos
anónimos de louvor a Salazar.
Intitulados “Salazar, o obreiro e
maior patriota português”, os
panfletos defendem que “Salazar nasceu para a vida eterna”
ou que, com a sua morte, “a nação portuguesa ficou empobrecida nos seus valores humanos”.
O texto afirma ainda que “a

História de Portugal, oito vezes
secular, enriqueceu notavelmente durante o Governo de
Oliveira Salazar”, uma figura
que qualifica de “um dos mais
notáveis portugueses do mundo
e o maior português deste século”. “Portugal deve-lhe a definição dos sãos princípios sobre os quais tem de assentar a
defesa da moral, da justiça, da
ordem, do trabalho e da família
e a defesa da pátria contra o
comunismo”, lêu-se também.
Durante a tarde, os habitantes da cidade, motivados pelo
aparato policial e pelo forte
desejo da construção do Museu
de Salazar na casa onde viveu,
foram-se concentrando no Largo do Balcão. Os santa-combadenses pareciam unânimes:
“Quero que se lembrem de Salazar, um filho desta terra que é
preciso conhecer”, repetiram,
interrogados por jornalistas.
Lusa - JC
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HOMENAGEM

Em Memória!
Gregório da Costa Xavier (1920-2006)
oda a vida achei ridículo
o que para aí se diz do
susto que sente o escritor
perante o papel em branco.
“Mea culpa”, sei pela primeira
vez o que isso é neste momento.
Sabendo da intenção do
Manuel, pai do director deste
jornal, e, amigo indefectível do
meu falecido pai, de publicar
sobre o seu passatempo uma
nota; por pudor, e com todo o
respeito, resolvi assumir o encargo, mesmo correndo o risco
de aparentemente enfrentar o
ridículo, que ele sempre me ensinou a evitar.
Em termos, deixem-me que
fique pela sobriedade que sempre o caracterizou. Sem que tenha na vida assimilado “tabus”,
pautou-se pela descrição, a ponto de que, pese o seu feitio extrovertido, jamais tenha deixado
que lhe adivinhassem a real interioridade da sua vivência e
memória.
Nascido na freguesia de
Santa Maria Maior, em Tete,
Moçambique, filho de um
homem muito poderoso, de
teres e haveres, e, de uma mulher lindíssima cruza de goês e
mista, bem cedo por imposição
paterna se viu (em nome da boa
instrução e educação) relegado
para uma vida sem afectos, na
medida em que o recambiaram
(em companhia de seu irmão
Firmino) para a “metrópole”, no
caso concreto, para Buarcos,
onde pela mão do professor
Júlio Evangelista, se credenciou
com a instrução primária e com
a vivência saudável e bairrista
dos “caras alegres”.
Depois, um longo regime de
internato, no famoso e caro
Colégio Camões, em Coimbra,
liderado por Costa Henriques e
Proença de Figueiredo, catedráticos que o colega Oliveira
Salazar retirara da docência universitária activa, e que encontraram num colégio privado (de
que se fizeram donos) a forma
de exercerem o “munus” do
ensino, transmitindo valores
consubstanciados em rigor e na
verdade aos seus alunos.
Dessa época, recordava com
humor a semanada de uma libra
que meu avô lhe outorgava (ao
tempo quase uma fortuna…) e,
tão marcante se revelou tal
período, que jamais faltou aos
encontros de antigos alunos,
mesmo em fases de dificuldades
económicas.

T

Viajar, nos anos vinte era
uma odisseia, e, passar férias
com a família mera miragem,
que a distância não o consentia,
mas, comunicativo, soube colmatar as circunstâncias, ser bem
acolhido, e sobrar-lhe-iam para
toda a vida amigos de verdade,
com que as compartia.
Recordo de menino os seus
contactos com Fernando Namora, com os Vieira de Brito, com
os Ferreira dos Santos (o Miguel
foi meu padrinho!), com o
Conde de Feijó, com o Pais Fidalgo, com o César Seabra (de
quem fui ocasional vítima,
aquando do cargo que assumi na
extinta cooperativa agrícola do
Mira, dado que a senhora Dona
Amália Rodrigues, com casa no
Brejão, ao saber-me filho de um
amigo de infância do marido,
não se dispensava de me chamar
para consulta de uma vaca com
doenças inexistentes, tão só porque lhe apetecia um mero “naco” de conversa…), com Vasco
Leónidas (secretário de Estado
da Agricultura do Estado Novo),
com Octávio Pato (eminente
vitivinicultor da Bairrada, o restaurador da casta “Baga”, cujo
nome na área seu filho Luís con-

tinua), com os Bagulhos de Elvas, com João Bichão (catedrático conimbricense), oficial superior de Marinha, proscrito por
razões políticas, que cada vez
que nos frequentava em Coruche me habituou aos “senhores
da gabardine e óculos escuros”
no princípio e no fim da rua, permanentemente vigiado que o tinham), enfim para que me não
alongue, com João Bagão (ainda
hoje considerado o mais clássico
dos alunos de Artur Paredes,
pese o incomensurável sucesso
justo de seu filho Carlos, corpo
de discípulos a que também meu
pai pertenceu), ou ainda para
que me continue a situar em
tempos de colégio, com Proença
de Figueiredo (sobrinho) de que
o país se recorda face aos largos
anos que assumiu a cargo de
director-geral do Ensino Técnico
(de boa memória…).
Com o intrínseco sentimento
português que dá pelo nome de
saudade, convenceu o pai (meu
avô Domingos) a deixá-lo ir de
férias a casa, desiderato conseguido, malgrado a obrigatória
interrupção dos estudos. Saído
de Moçambique aos oitos anos
de idade, após anos, regressava,

letrado por via da instrução e
com a auréola da então incipiente actividade futebolística,
“Half” da equipa de futebol da
“Académica”, nos tempos em
que eram mesmo os estudantes
que a representavam, e, sem
ganhar um tostão.
Com a mentalidade de quem
está de férias na sua terra, desfasado da realidade, mal aculturado, depressa entendeu que algo não estava certo, e, deixou
frontalmente vir ao de cima o
que pensava, e escreveu-o, coisa
terrível para aqueles tempos,
tempos em que o de Santa Comba contestava a bania Norton de
Matos, em que o parecer já era
mau, quanto mais o testemunhar
de forma perene. Estes factos,
foram absolutamente decisivos
para o resto da sua vida.
Recordo as estórias que a espaços (largos… muito largos…)
me contava das assimetrias sociais moçambicanas, o que o
marcou o racismo real (até na
missa…) que por lá se vivia, e,
note-se que o não sentia pessoalmente, dado o seu estatuto
de rico e evoluído.
As posições frequentemente
assumidas, verticais e honradas,
presto motivaram meu avô a
convencer meu pai a regressar a
Portugal, quer com o intuito de
acabar a sua formação académica, quer sobretudo para o subtrair às consequências das ideias
de humanidade que por lá expressou, quer na convivialidade
(lembro que me contava, divertido, a bronca que arranjou ao
impor a entrada de um negro seu
amigo no super elitista clube de
Lourenço Marques, que se pautava pela pior mentalidade,
escândalo que obrigou o meu
avô a “arranjar” as coisas com o
então Governador Geral) que
por escrito, pois não se dispensou expandir o que pensava no
“Brado Africano”, então o jornal de maior divulgação (bilingue – português landin) pela
“província”. Voltar para cá foi
uma retirada verdadeiramente
estratégica, que creio até meu
avô agradeceu.
Regressado, mal teve tempo
de poisar e sabe-se órfão de pai,
sendo que, passado o desgosto,
aparte o gozar das contas bancárias que o pai possuía na metrópole, se foi vendo ano após
ano espoliado quer pelos muitos
irmãos bastardos que por lá deixou, quer sobretudo pelo procu-

Domingos da Costa Xavier *

rador que desgraçadamente
instituiu; este, conluiado com os
meio-irmãos, foi um indivíduo
altamente pernicioso, que, sem
ódios (nunca os soube engordar…), enfrentou na vida, e o
deixou exausto de recursos.
Longe, quase esgotados os
capitais por cá herdados, que a
juventude solitária em regra é
muito má conselheira, “cansado” de farras lisboetas, em que
convivia com a rapaziada de
Rádio Graça (depois Emissores
Associados de Lisboa, em que
pontificaram Pedro Moutinho,
Artur Agostinho, Luís Piçarra,
Curado Ribeiro, Leite Rosa, entre muitos outros que integravam nesse tempo a galeria) sentiu, é óbvio, necessidade de se
fazer à vida e após breve passagem pela “covina”, através de
uma dica de Araújo e Silva
(então recém-casado com Gina
Bento da Fajada), seu também
antigo colega, veio parar a Coruche, onde se instalou, constituiu família, e sobriamente gastou
uma vida longa, com a dignidade que para o bem e para o
mal soube assumir. Não há muito, filosoficamente, confessavame – “Olha, todos querem chegar a velhos, mas a velhice é
muito chata, e, bem mais quando
te voltas para trás e vês um carradão de sonhos por cumprir”.
Lembra-se a vila, e, sobretudo os seus amigos, do homem
inteligente e alegre, que, pesem
vicissitudes várias, soube ser.
Ele e a sua viola protagonizaram
muitos momentos bons do viver
coruchense. Sem saber música
aprendida de maneira formal,
esteve na origem dos “Astória”
em que tocava piano, e também
no “Ritmo da Noite” em que
tocava viola, os primeiros grupos musicais “modernos” que
Coruche teve; à sua vontade e
amor à música se deveu também, com o necessário apoio do
Padre Amaro, o grupinho coral
que animava as novenas de
Nossa Senhora do Castelo e as
missinhas cantadas que ocorriam na terra. A propósito, que
vos diga que sem ser beato,
jamais conheci alguém de
tamanha religiosidade e fé.
Como diziam os meus amigos
espanhóis, era um “tio”, e eu
orgulhosamente afirmo que
soube ser um pai. Em jeito de
homenagem, deixo-vos com um
dos artigos que subscreveu no
“Brado Africano” em 1942, em
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LAMAROSA
que em consciência expressa e
resgata a memória de um
homem bom, que argumentando
justificadamente resolveu honrar, o que, se me perdoarem,
também lhe quero fazer agora.
Nunca me esquecerei da sua
grandeza de alma, da sua adap-

tabilidade a uma vida que lhe
tocou viver com pouca escolha,
em que se moveu com a dignidade que até soube manter em
fim de vida. Não me adianto,
para que o não exponha, nem
mais me exponha, mas o que
posso afirmar sob palavra de

honra é que me é muito grato
usar os seus apelidos, e, que
seus netos os perpetuem.
____
Domingos da Costa Xavier

Escola da Azerveira
não vai fechar
A Direcção Regional de
Educação de Lisboa (DREL)
não vai encerrar a Escola de 1º
ciclo de Azerveira, freguesia da
Lamarosa, como a Câmara de
Coruche temia. A escola tem 13
alunos, menos que os 20 estabelecidos pelo Ministério da Educação. Segundo a autarquia, em
Dezembro, existia a possibilidade de apenas dez a 12 alunos
frequentarem a escola no próximo ano lectivo e que o encerramento implicaria a deslocação
das crianças para a sede de freguesia, a dez quilómetros de

distância, com custos acrescidos
em transportes escolares. Também no que diz respeito a escolas do concelho, a DREL aceitou a proposta da câmara de
Coruche de acolher na escola de
ensino básico de Vale de Cavalos, na Fajarda norte, mais uma
sala de jardim-de-infância. A
sala a transferir funciona junto
da Estrada Nacional 114-3, local considerado inadequado e
perigoso. Os alunos da escola de
Vale de Cavalos vão ser transferidos para a escola da Fajarda
Sul.

Parque do Sorraia
com novos cuidados

Tete e João Martins
Com 22 invernos de existência, ainda não ouvi falar de
um homem, como na minha
terra me falaram de João Martins.
Conheciam-no os indígenas
pelo nome de Martinho. Era
Muzungo Martinho para aqui e
para acolá. Foi um pai para a
minha nobre e altiva Tete.
Vestiu os nus, deu de comer a
quem tinha fome e de beber a
quem tinha sede. Era comer até
o estômago dizer bonda, segundo me contam os que o
conheceram e com quem acerca dele falei.
Não é força de expressão o
eu dizer que jamais ouvi falar
de um homem, como de João
Martins. Digo assim, porque
ele não distinguia. Para ele não
existiam amarelos, castanhos,
pretos ou brancos. Era branco.
Mui branco, porque não só o
era na cor, como também na
alma. E via apenas a necessidade abeirando-se-lhe para
pedir o que quer que fosse. Era
sob o lema de que se deve amar
ao próximo como a nós mesmos que ele a todos abençoava.
Hoje o lema é: ama-te a ti,
depois a ti e sempre a ti.
Tem João Martins, a torná-lo inesquecível, o seu nome,
em Tete, numa pequena travessa. Mas João Martins foi apenas um benemérito para Tete?
Não. Contribuiu imenso para a
pacificação de Tete, nas lutas
contra o célebre Bonga.
Contou-me o meu falecido

avô, que foi um dos que
arriscou o corpo a favor do
Estado, na pacificação de Tete,
contra o célebre rebelde, o
seguinte facto: Os romanos
diziam que os amigos dos nossos inimigos são nossos inimigos também. Com João Martins não sucedia isso. Esse
Bonga, que raras vezes soube
perdoar, adorava João Martins.
Numa dessas encarniçadas
lutas, em que o exército do
Bonga saiu vencedor, debandava, trabalhosamente e debaixo
de metralha, João Martins com
a sua gente. Cansadíssimo,
resolve esperar pela morte, que
julga inevitável. Um lugartenente do Bonga reconhece-o
e imediatamente dá as suas
ordens no sentido de cessarfogo, pois se tratava de João
Martins, o Muzungo Martinho.
João Martins é indubitavelmente o protótipo do colonizador. Sim, porque colonizar
não é apenas habitar como colono, munido de um bom teto,
leito, mosquiteiro, umas latas
de flit e ordenar que se trabalhe. Não é só aproveitar o suor
do paciente. É também colonizar prover às inúmeras necessidades que afligem o indígena.
É colonizar ensinar e ajudar a
quem honradamente queira
viver.
A propósito de ensinar têmse dado casos com bastante
graça, como por exemplo, este,
passado na minha terra: –
Vendia um indígena bananas,

quando um certo europeu o
interpela, para saber o custo de
cada dúzia. Responde-lhe o
vendedor, mas na língua indígena, que o preço da dúzia era
de $50. Enfurece-se o comprador, insultando o pobre homem,
porque não sabia falar português!! Encontrava-se próximo
um tio meu, que é chamado a
fazer o obséquio de interpretar.
Informa o meu tio o interessado que cada dúzia custa $50.
Não satisfeito o outro continua
a insultar o indígena, que,
molestado por sua vez, pede ao
meu tio que também traduza o
seguinte: – “Porque não fala o
patrão a minha língua?” O
patrão nasceu ensinado?
Como disse e repito, achei
o caso engraçado, porque, de
facto, ninguém neste mundo
nasce ensinado. Só ensinado é
que qualquer ente, solícito,
executa o que se lhe ordena.
Ensinar os ignorantes é uma
obra de misericórdia.
É íntegro todo o colono que
ensina. João Martins ensinou e
bastante. Ajudou a todos os
que queriam fazer pela vida, a
todos os que queriam trabalhar.
É natural que exista por aí
alguém que se assemelhe a
João Martins, mas, que eu
saiba, não.
Se existe, que o Divino Pai
do Céu o abençoe e que a vida
lhe corra sempre consoante os
seus desejos.
____
Gregório Xavier

Os espaços verdes, árvores
e zonas de rega do Parque do
Sorraia, em Coruche, vão ser
cuidados e mantidos pela
empresa Plantiagro. Os trabalhos começam de imediato
e vão custar cerca de 13 mil
euros por ano. A adjudicação
foi concedida na reunião de 7
de Fevereiro à empresa que
vai prestar o mesmo tipo de
serviço aos municípios inter-

essados que integram a Comunidade Urbana da Lezíria
do Tejo (CULT). Além da
manutenção de espaços verdes a empresa ficará ainda responsável pela limpeza dos
equipamentos e mobiliário urbano do Parque do Sorraia e
fazer o ponto de situação com
a autarquia em relação a locais
que necessitem de alguma intervenção.

No próximo dia 26 de
Março a Câmara Municipal
de Coruche realiza um
workshop com o tema “A
Aptidão Física dos jovens
do Concelho de Coruche –
Estudo aplicado na escola
Secundária aos alunos do
7.º ao 12.º anos”.
A iniciativa decorre pelas
21 horas no Auditório Municipal de Coruche.
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As Acessibilidades
e o Desenvolvimento Local
O tema das acessibilidades
assume uma grande importância
nos dias de hoje, especialmente
quando associado com o desenvolvimento económico e social
de uma região. Num dos seus
trabalhos Gwilliam (2000) introduziu um paradoxo interessante: é a desigualdade que é
prejudicial ao desenvolvimento
ou será o desenvolvimento que
necessariamente reduz a desigualdade?
A ideia que de alguma forma
é generalizada assume que o
desenvolvimento económico reduz a pobreza absoluta. A ligação entre desenvolvimento e as
acessibilidades parece igualmente evidente. O processo de
desenvolvimento gera uma procura por meios de transporte que
permitam o acesso a factores de
produção e a mercados cada vez
mais distantes. Neste sentido,
uma região que não possua
acessibilidades adequadas a
essa procura verá limitado o seu
desenvolvimento.
É inquestionável que as
acessibilidades influenciam as
pessoas e o seu bem-estar, não
apenas ao nível económico como também no que respeita à
segurança e à qualidade do am-

biente em que vivem. Uma rede
de acessibilidades ineficiente
causa frustrações nos indivíduos
e diminui o seu bem-estar.
Não podemos esquecer que
existe um custo económico
associado à mobilidade. Dito
isto, não podem ser negligenciados os investimentos em infraestruturas de transporte. Estas
têm um impacto directo na
economia. As acessibilidades,
se quisermos, as infra-estruturas
de transporte revelam o potencial de uma região na movimentação de pessoas e mercadorias.
O desenvolvimento regional
não resulta apenas dos factores
de produção mas também das
infra-estruturas existentes (Riet-

veld, 2001). Uma melhoria nas
infra-estruturas gera uma maior
produtividade dos factores de
produção. Neste campo o Estado pode e deve intervir. Sobretudo nas regiões mais periféricas e ou onde as assimetrias regionais são mais acentuadas.
Vejamos um caso concreto.
O concelho de Coruche tem um
posicionamento estratégico. Situado no centro do eixos NorteSul, Litoral-Interior. Uma localização geográfica que permitiria criar uma plataforma logística de excelência. Estamos perto
da capital, dos principais portos
marítimos, do aeroporto, a poucos quilómetros da fronteira e a
principal cidade do norte fica a

TAXA DE JURO FIXA OU VARIÁVEL?
QUAL A MELHOR OPÇÃO?
A resposta mais correcta
que um economista pode dar a
qualquer questão que lhe é
colocada é sempre: Depende!
Pois bem, também nesta questão a resposta depende de caso
para caso. A subida continua
das taxas de juro e o seu reflexo nos créditos à habitação
leva a que os Bancos comecem
a oferecer um produto, que
sempre tiveram mas, que até
agora não registava grande
procura pelo facto das taxas de
juro variáveis estarem muito
baixas.
A taxa de Juro Fixa configura-se hoje como uma alternativa às taxas de juro variáveis. A questão persiste. Qual a
mais vantajosa? Será que compensa fixar a taxa de juro a
cinco, dez ou até mesmo trinta
anos? Neste momento, tendo
em conta a taxa fixa praticada

pelos vários bancos e, considerando também a tendência
de subida da Euribor seria uma
boa aposta. Porém, é importante ter em conta que a taxa
de juro fixa incorpora um
prémio de risco (para o banco)
e também, como se costuma
dizer “não há almoços grátis”.
Na minha opinião, quem
optar por fixar a taxa de juro
não o deverá fazer por um
período muito longo. Diria
mes mo que o ideal seria cinco
anos tendo em conta a conjuntura presente. Se tivermos em
conta o histórico das taxas de
juro directoras do Banco
Central Europeu (BCE), podemos verificar que em Março
de 2004 a Euribor a 6 meses
atingiu o mínimo histórico que
ficou em 1,947%. A subida das
taxas de juro emanada pelo
BCE visa, entre outras coisas,

contrariar a tendência inflacionista que se começaram a
gerar na união económica e
monetária. Para o efeito, é bem
provável que a taxa ainda
possa subir mais um pouco
durante o ano de 2007. Porém,
não é sustentável para a economia europeia manter taxas de
juro a este nível.
Assim, logo que sejam
alcançados os objectivos desta
política monetária é bem natural que a taxa de juro volte a
descer. Pode até não voltar aos
níveis registados em 2004,
mas irão ficar abaixo do valor
agora “oferecido” pelos bancos para a taxa de juro fixa.
Ninguém faz negócios para
perder, e muito menos os
Bancos.
____
Osvaldo Santos Ferreira
Economista

menos de 300 km. No entanto, a
ausência de investimentos estruturantes em infra-estruturas que
permitam boas acessibilidades,
uma mobilidade eficiente, tem
subjugado o Concelho para uma
situação que apenas o poder
local parece interessado em desbloquear.
Falta-nos o IC10 e o IC13.
Coruche tem vindo a modificar
paulatinamente a sua estrutura
económica. Porém, não tenho
dúvidas que se o Estado resolvesse direccionar algum investimento para a construção destas
importantes vias de comunicação, ou, pelo menos, para uma
nova travessia no vale do Sorraia, Coruche certamente iria
verificar um crescimento económico acima da média. Haveria uma maior captação do investimento privado, uma consequente criação de emprego e o
respectivo aumento do bem-estar social. O diagnóstico é
fácil de fazer. O concelho de
Coruche é bastante rico pelas
potencialidades intrínsecas que
o seu território apresenta.
O Estado deveria assumir
uma posição activa, investido
em concelhos como o de Coruche, procurando combater as
assimetrias regionais, alavacando o desenvolvimento local e
consequentemente o desenvolvimento nacional. Num trabalho que realizou sobre a ligação
entre os meios de transporte e a
actividade económica Preston
(2003) enfatiza que a ligação
entre os meios de transporte e o
rendimento de uma região é
óbvia. Todavia, refere que a
ligação entre o investimento em
acessibilidades e o desenvolvimento económico é ainda muito
incipiente. Nesse contexto, surge o trabalho de Banister e Berechman (2003) argumentando
que o investimento em acessibilidades só reverterá em desenvolvimento económico se se

Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

verificarem cumulativamente
três condições: as económicas;
as de investimento e as político-institucionais.
Os autores referem que em
países desenvolvidos, com boas
acessibilidades, mais investimento nessas infra-estruturas
não resultará em desenvolvimento económico, agindo o
investimento como um complemento de outras importantes
condições.
No que respeita às condições económicas, não adianta
construir mais acessibilidades
se, em conjunto, não existirem
economias de aglomeração,
mercado de trabalho, bem como, condições político-institucionais. Quando existe apenas o
investimento e as condições
político-institucionais, a atractividade de uma região poderia
tornar--se mais forte. Todavia,
essa atractividade corresponderia a uma mera redistribuição de
um desenvolvimento já existente, mais do que um desenvolvimento adicional.
Similarmente, se apenas as
condições de investimento e as
condições económicas estão presentes, os efeitos do investimento sobre o desenvolvimento económico poderiam não acontecer
por falta de suporte político ou
por causa de conflitos no uso do
sistema de acessibilidades.
Resumindo, dificilmente há
desenvolvimento económico
sustentável se não existirem
acessibilidades eficientes. São
essas acessibilidades que são
indutoras da mobilidade que por
sua vez conduz ao desenvolvimento local. Essas infra-estruturas devem ser capaz de viabilizar o produto potencial da região, integrar toda a população
na economia nacional através de
diversos meios de transporte,
sejam públicos ou privados, que
interliguem as regiões do país
de forma eficiente.

ARRAGEST
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Março em Salv aterra de Magos

O Mês da Enguia regressa
No passado dia 19 de Fevereiro, a casa Cadaval em Muge,
recebeu mais uma vez a apresentação oficial do certame
Gastronómico “O Mês da Enguia” no concelho de Salvaterra de Magos.
___
Do ensopado à caldeirada,
em espetadas ou fritas, com
arroz de feijão ou com magusto.
Elas são as Rainhas do paladar
no concelho de Salvaterra de
Magos, um certame que conta já
com cerca de uma década de
existência e que segundo os
Restaurantes participantes, a sua
organização tem vindo a melhorar de ano para ano.
Na apresentação do certame,
Carlos Abreu – Presidente da
região de Turismo do Ribatejo,
referiu que “o mês da Enguia é
um excelente passaporte para a
divulgação da cultura, gastronomia, e tradições da região
e do Ribatejo; e que com a conjugação da gastronomia aos
vinhos é também bastante benéfico uma vez que o certame se
desenrola numa região predominantemente vitivinícola o que
promove os vinhos produzidos
no nosso Ribatejo”.
Carlos Abreu acrescentou
ainda que o governo pretende
num plano estratégico eleger
para Portugal quatro a seis pratos regionais e quatro a seis pratos nacionais. Daí que a Enguia
poderá ser “...é quase garantido...” um prato de referência da
região do Ribatejo, e quem sabe
poderá chegar a ser um dos pratos mais apetecíveis e conhecidos a nível nacional.
Também presente na inauguração do certame gastronómico
esteve João Oliveira, em representação da Câmara Municipal
de Salvaterra de Magos e Vereador do Pelouro da Cultura, afirmou que estão desde já bem
definidos os objectivos para a
Edição 2007 do mês da enguia,
e que a organização está cada

vez mais empenhada no seu sucesso.
Referiu ainda que com este
certame o concelho de Salvaterra de Magos, torna-se num roteiro turístico e cultural onde o
cenário é o Tejo e as suas bonitas paisagens.

para a diversa confecção das
enguias. A grande novidade para
a edição deste ano vai para as
enguias à lagareiro, à escaroupim, grelhadas e até sopa de enguias.
As expectativas são bastante
positivas, segundo as palavras

No ano passado mais de
cinquenta mil pessoas visitaram
o concelho para provar ou saborear este prato, nesta edição, a
organização espera que este número seja equivalente ou até
ultrapassado.
João Oliveira considera dispensável a ideia de alargar o
tempo dedicado ao certame,
uma vez que todos os restaurantes ao longo de todo o ano já
confeccionam as enguias.
João Oliveira referiu ainda
que a adesão ao certame pela
parte dos restaurantes é aberta a
todos os que se interessarem em
participar, uma vez que não é
limitado o número de entidades
hoteleiras participantes.

dos gerentes ou proprietários
dos restaurantes; alguns deles
pioneiros no certame, outros
contam já com uma pequena
experiência, e este ano com a
participação de dois novos aderentes, em Salvaterra de Magos o
Restaurante – “La Piazza”, e em
Várzea Fresca o Restaurante
“Nascer do Sol”, a sua proprietária Maria do Céu, referiu ao
Jornal de Coruche “...é uma
experiência nova, as expectativas são bastante positivas; a
ideia surgiu uma vez que estamos integrados no concelho...
esperamos muita afluência...”
Os Restaurantes “A Quinta
da Barragem” na barragem de
Magos, e o restaurante “O Escaroupim”, na aldeia típica do
Escaroupim, cumprem os requisitos de paisagem a condizer
com o certame, e oferecem também as enguias confeccionadas
de forma mais tradicional, passando pela inovação das enguias
grelhadas ou de fricassé, uma
receita adoptada pelo restau-

Na edição 2007, que está aberta
ao público desde o dia 1 de
Março, participam dezasseis
restaurantes do concelho.

Todos eles com uma ementa
esmerada, e que de ano para ano
dão liberdade à sua imaginação

Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE
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rante “O Escaroupim”, mas que
foi criada por um pescador
“mestre Damásio”, já lá vão alguns anos.
O Jornal de Coruche questionou os empresários hoteleiros
envolvidos, acerca do alargamento do período dedicado ao
certame, o que o proprietário do
restaurante “Tira Picos” em Foros de Salvaterra considerou de
grande importância e bastante
benéfico em termos de qualidade, já o proprietário do restaurante “O Preto e Branco”opinou
que se o certame fosse alargado
para Março e Abril seria mais
fácil de superar a qualidade do
serviço prestado, e uma oportunidade para os apreciadores
desta iguaria saborearem em
vários restaurantes e assim fazerem comparações e encontrarem
diferenças.
Os doces regionais também
ganham um lugar de destaque,
alguns deles já com um nome
sonante como os “barretes” que
são um exclusivo do restaurante
“A Cabana dos Parodiantes”, ou
até inovações como os “Rebuçados de maçã”, bolos recheados de maçã, apresentados neste
ano pelo restaurante “O Bom
Garfo”. O arroz doce também é
uma das especialidades da região, e que faz parte das cartas
de sobremesa dos restaurantes
participantes.
Poderá também conhecer os
vinhos e licores que melhor se

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

produzem na região Ribatejana.
Durante a apresentação, todos os convidados conheceram
um pouco da história dos vinhos
da Casa Cadaval e saborearem
as diversas castas e sabores dos
vinhos regionais que lá pode encontrar.
Durante o certame, todos os
visitantes poderão também divertir-se nas diversas iniciativas,
organizadas pela Câmara Municipal, desde os passeios no rio
Tejo, ou a mostra de artesanato
concelhio no Espaço Cultural
do Celeiro da Vala nos dias
3,4,10 e 11, ou as exposições de
fotografia dedicadas ao rio Tejo,
patentes no Centro de Interpretação e Educação Ambiental do
Cais da Vala.
Ainda durante este mês de
Março irão decorrer actividades
integradas na semana da Juventude (com programa específico),
provas de natação, de BTT e
atletismo.
Deixamos-lhe também a Rota de Restaurantes aderentes:
Foros de Salvaterra
• A Quinta da Barragem
• Tira – Picos
• Califórnia
• Nascer do Sol
• Adega da Rosa
Marinhais
• O Pinto
• O Bom Garfo
Muge
• Tarde Piaste
• O Souto
Salvaterra de Magos
• Preto e Branco
• La Piazza
• A Casinha
• Cabana dos Parodiantes
• D. Roberto
• Zé do Moinho
• Escaroupim
Muitos e bons motivos para
visitar Salvaterra de Magos.
A nós resta-nos desejar-lhe
um Bom Apetite.
Mafalda Fonseca

Assinatura ANUAL
Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58
96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia da Erra
em entrevista a Mário Ribeiro, Presidente da Junta
Mário Ribeiro ganhou nas
últimas eleições autárquicas,
por meia centena de votos, a
presidência da Junta de Freguesia de Vila Nova de Erra.
Carteiro de profissão, Mário
Ribeiro eleito pelo PS, conta
na sua equipa com o secretário
Carlos Brotas (PS) e o tesoureiro Joaquim Duarte (PSD).
Mário Ribeiro, entrou para a
política no anterior mandato,
foi candidato pelo PS e perdeu
apenas por três votos contra o
candidato da CDU. Apesar desta divisão de tarefas por duas
forças políticas, Mário Ribeiro
fez um balanço positivo do
anterior e actual mandato.
Porque, segundo o presidente da Junta, “deixamos de
fora a política e trabalhamos
pela freguesia”. A construção
do ringue e o loteamento municipal, nova casa mortuária,
arranjo do cemitério e pavimentação do caminho pedonal
desde o alto do cemitério,
foram obras destacadas pelo
autarca. Existem lacunas na
freguesia, onde a construção
de balneários no ringue polidesportivo serão uma prioridade nos próximos tempos.
___
JC – Foi eleito presidente
da Junta mas tem no elenco
do executivo um elemento do
PSD. A política fica à porta e
trabalham em conjunto em
prol da freguesia?
MR – Sim, já no anterior
mandato isso aconteceu, as
camisolas dos partidos ficam
no armário e vestimos a camisola da freguesia. Os resultados deste trabalho estão à vista
e espero que o mesmo aconteça no actual mandato. Temos
um elemento no executivo eleito pelo PSD, tem feito um trabalho impecável, é um prazer
trabalhar com o professor Joaquim Duarte neste executivo.
JC – No anterior mandato
foi candidato pelo PS e perdeu apenas por três votos
contra o candidato da CDU.
Ficou desmotivado?
MR – Não, a motivação
que tinha demonstrei-a durante
o mandato do anterior presidente da junta. A vontade que tinha
em continuar a trabalhar prevaleceu agora neste mandato
embora com outras responsabilidades. Espero correspon-

der em relação às pessoas que
acreditaram e votaram na lista
do PS, no trabalho em prol da
freguesia.
JC –Tem a profissão de
carteiro mas depois dedica-se
ao trabalho na Junta. É difícil conciliar as duas tarefas?
MR – Torna-se um pouco
difícil, mas estou disposto a
dar o máximo para colaborar
com as pessoas, e ajudá-las nos
seus problemas. Conto com a
colaboração dos membros do
executivo para me ajudarem

nesta tarefa, além de contar
com a colaboração dos funcionários da junta, porque são eles
que dão a cara no dia a dia.
JC – Quais os problemas
que preocupam a população
residente?
MR – Sendo uma freguesia
localizada a sete quilómetros
da sede do concelho, não se
pode dizer, que se debata com
problemas muito graves. Em
termos de saúde e assistência
médica, já toda a gente tem
facilidades em se deslocar a

Coruche. De resto, temos feito
muito trabalho para facilitar a
vida das pessoas, como por
exemplo, algumas pessoas
recebem na junta a sua reforma, efectuam pagamentos de
água, luz, telefone, levantam
encomendas de correio e correspondência registada. Além
disso, dispõem de uma máquina multibanco, que é um serviço útil à população. Na junta
acudimos aos problemas em
relação ás estradas, aos buracos e ás valetas, principalmente durante o Inverno.
JC – A transferência de
verbas da Câmara Municipal
é suficiente para manter a
actividade da freguesia?
MR – Sem dúvida, que
gostava de ter outros recursos
para concretizar outro tipo de
trabalho e apoiar mais as pessoas, além de criar outras condições de vida à população.
Mas penso que o protocolo
existente é o possível e posso
adiantar que é um bom protocolo. Entretanto, o executivo

da junta tem intenção de celebrar contratos-programa com a
Câmara para efectuarmos
obras. Temos alguns projectos,
como o alargamento do cemitério e a construção de balneários no ringue polidesportivo onde estamos a contar com
o apoio da CMC. Há presidentes de junta, que se queixam, adiantando que recebem
pouco em comparação com a
freguesia da Erra. Quero recordar, que a junta só tem um funcionário destacado pela Câmara, enquanto outras freguesias
têm seis, daí se compreende
que é dinheiro transferido para
essas freguesias.
JC – De que forma é gerida uma junta, uma vez que o
dinheiro não abunda?
MR – As tabelas de taxas e
licenças da freguesia da Erra
são as mais baratas do concelho de Coruche. A única situação em que temos actualizado
taxas, são as do cemitério. Por
isso temos de fazer alguma
ginástica financeira para

DESCRITIVO DA FREGUESIA
Aldeia tradicional de marcada arquitectura popular, Vila Nova
da Erra situa-se entre a charneca e a planície do Sorraia, a
cerca de 8 km da vila de Coruche. Casas baixas onde predomina a pureza do branco; ruas tranquilas apresentam trechos de
rara beleza, com harmoniosos contrastes de luz e cor.
A Igreja de São Mateus, em estilo românico, apresenta um
painel de azulejos tipo “mudejar” do século XVI e uma pia de
água benta que, em vez de coluna, possui uma figura de pedra,
do século XIX, com os braços cruzados acima da cabeça,
sendo eles que sustentam a taça de pedra, do século XVI.
Na freguesia da Erra podem encontrar-se, em bom estado de
preservação, exemplares da casa rural tradicional, distinguindo-se pela estrutura baixa, planta rectangular, construção à
base de adobe, tufo ou tijolo de “burro”, rebocada com taipa e
caiada de branco, as portas e janelas guarnecidas de madeira.
É ainda na freguesia de Erra que se encontra a Estação
Arqueológica do Cabeço do Pé d’Erra, onde foram encontrados vestígios que confirmam a fixação de populações do período Calcolítico. Alguns dos objectos encontrados situam-se
entre 2800 e 1500 a.C. Esta estação encontra-se de momento
fechada ao público e os estudos estão suspensos.
Orago: S. Mateus.
Actividades económicas: Agricultura e pequeno comércio
Festas e romarias: N.ª S.ª do Vale (último fim-de-semana de Julho).
Património cultural e edificado: Igreja Matriz, casario
típico da freguesia, Fonte dos Frades e Estação Arqueológica Cabeço da Erra.
Outros locais de interesse turístico: Miradouro
(Barrocas do Tira Cão).
www.cm-coruche.pt
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cumprir o estabelecido. A freguesia da
Erra só tem quatro funcionários, um
coveiro, um tractorista, um administrativo e um funcionário destacado pela
Câmara. Se não fosse o protocolo com
a Câmara, os nossos recursos eram limitados, nem davam para o tractor andar
a passar algumas estradas da freguesia.
JC – Nas áreas do saneamento,
abastecimento de água, estradas e
arruamentos, qual é o cenário?
MR – Mais uma vez, se não existir
o apoio da Câmara, é muito difícil concretizarmos obras na freguesia. Até
porque não temos competências nessas
áreas, mas tentamos sempre encontrar
as melhores soluções. Espero que nos
próximos tempos existam mais algumas estradas asfaltadas, no ano de
2006 tivemos a rua do Comércio no
Feixe e a rua da Buinheira nos Foros
do Frazão e agora temos uma rua que

estamos a aguardar que a CMC faça o
asfalto. Falo da estrada das Vinhas e a
ligação à rua da Capadoura, assim
como o resto do troço que liga o Retiro
à estrada nacional pelo Farinheiro.
JC – Pensam criar incentivos
para fixar a população na freguesia?
MR – Sim, a Câmara adquiriu um
terreno para lotes e apenas existe um
lote disponível nesse terreno. As obras
estão a avançar, mas a minha expectativa era que a CMC adquirisse mais um
lote de terreno para lotear. Posso dizer
que é muito bom viver na Erra, é
necessário fixar a população jovem na
freguesia.
JC – A implantação de uma zona
oficinal, seria oportuna nos dias que
correm?

MR – Na Erra poucas pessoas têm
negócio, seja de oficinas, lenhas ou
outra actividade. A Erra, praticamente
fornece mão-de-obra às empresas do
concelho. Não fomos solicitados para
esse tipo de infra-estrutura, mas vejo
com bons olhos a criação de uma zona
oficinal, desde que, houvesse pessoas
interessadas.
JC – Em relação ao parque escolar. Qual o ponto de situação?
MR – Vimos encerrar a escola do
Feixe, também em Olheiros (Foros do
Frazão), e o encerramento de uma sala
na sede da freguesia. Só temos a funcionar uma sala de Jardim de Infância,
com seis crianças e uma sala de aulas
na escola primária (EB1). Gostávamos,
que mais crianças frequentassem as
nossas escolas, porque se as escolas
encerrarem depois é difícil a sua abertura. De qualquer forma, um incentivo
que concretizamos, foi o pagamento do
livro de português e matemática aos
alunos matriculados na escola primária
da Erra.
JC – As colectividades da freguesia têm o apoio da junta?
MR – Sim, nesta altura o Errense, é
o porta-estandarte da freguesia. É um
privilégio, na altura em que sou presidente de junta, ter um dos melhores
Errenses de sempre. A equipa está
muito forte, muito moralizada, tem
conseguido muitos objectivos no futebol do Inatel. As pessoas da Erra, identificam-se com esta juventude, vive-se
um ambiente muito saudável. Sinto-me
orgulhoso, pelo Errense ser reconhecido no distrito como um clube bastante
forte no Inatel. Temos outra colectividade que nos orgulha bastante, é o
grupo de BTT, que têm algumas provas
dadas na modalidade. Agora, vão
realizar um passeio, no próximo dia
11, e fazia um apelo para participarem
nesta iniciativa. Temos dado algum
apoio ao Errense naquilo em que
somos solicitados e em relação ao BTT
estamos sempre dispostos a colaborar,
a exemplo de outras colectividades que
nos solicitem apoio.
JC – A Erra continua a ter as
tradicionais festas em honra de
Nossa Senhora do Vale. É um momento importante?
MR – Sim, mas este ano, parece
que ninguém quer realizar as festas.
Não sei o que se passa, as festas da
Erra tinham uma tradição secular, mas
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trabalhar um ano por amor à camisola
é difícil. As festas da Erra, começaram
a subir para um patamar muito elevado,
olhando à grandeza desta pequena
aldeia. Chegou a um limite e agora
ninguém queria baixar a fasquia. Esta é
a única razão, para este ano não termos
comissão de festas na Erra. A única
coisa que posso assumir, se até á altura
das festas, não existir uma comissão, é
que a junta de freguesia da Erra não vai
esquecer a data do último fim de semana de Julho e vamos fazer umas festas
à medida das nossas capacidades. Mas,
faço um apelo à população, essencialmente à juventude, que ainda temos
muito tempo para trabalhar. Não queremos deixar morrer a tradição, para

depois podermos apostar novamente
em 2008 numas grandes festas.
JC – E em relação ao Rancho
Folclórico da Erra?
MR – O rancho da Erra, foi um dos
ranchos mais badalados pelo País.
Agora, é com muita tristeza, que vimos
o porta-estandarte no primeiro andar
do edifício da junta, pois vieram
entregá-lo. Não vejo grande motivação
nas pessoas, para trazerem de volta o
rancho à actividade. Mas, faço mais
um apelo, para as pessoas desenvolverem algum trabalho, para trazerem
de volta o rancho à actividade. Tenho
fé e acredito que um dia o rancho
voltará a brilhar.
Entrevista de João Louro

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA NOVA DA ERRA

A Junta de Freguesia da Erra
apoia o Desporto e a Cultura
Travessa da Escola
2100-623 VILA NOVA DA ERRA
Telefone e fax: 243 679 462
E-mail: juntaerra@oninet.pt
Horário de funcionamento
Todos os dias úteis, das 09:00 às 12:30 horas e
das 14:00 às 17:30 horas
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SALGARI, SANDOKAN, E A AVENTURA
PORTUGUESA DOS 7 MARES
> continuação do número anterior
NUOVA ARENA E
GAZETA DAS ALDEIAS

Durante muitos anos o público leitor de Salgari, ignorou que as obras cadenciadamente publicadas pela Editora Romano Torres nos anos
50 e 60, haviam já entusiasmado, ainda que talvez não
tão fortemente, a geração de
seus pais e avós, uma vez que
algumas das suas obras, inclusivé as do ciclo malaio,

dos Tigres de Mompracem,
haviam começado a ser publicadas em folhetins literários repartidos a partir de
1903 por diversos números
do periódico “A Gazeta das
Aldeias”. Ao gosto romântico dos literatos do século
XIX, como sucedeu com a
inesgotável produção do
grande Camilo Castelo Branco, ou com a desgarrada literária entre Ramalho e Eça,
“Os Mistérios da Estrada de
Sintra”. E como tantos outros romancistas nacionais ou
estrangeiros que antes de verem as suas obras publicadas
em livro haviam conseguido
publicá-las em folhetins divididos pelas páginas das publicações periódicas.
Foi, aliás, com igual ciclo
publicista que Emílio Salgari
se iniciou. Primeiro publicando em 1883 um conto, “I

(PARTE 2)

Selvaggi della Papuásia”, no
semanário milanês “La Valigia”, depois no quotidiano
de Milão “Nuova Arena”,
com dois outros contos e
finalmente, entre Outubro
de 1883 e Março de 1884,
com “La Tigre della Malesia”, a primeira aventura do
depois mundialmente conhecido Sandokan.
O jornal veronês “Arena”,
e muitos outros passam depois
a disputar-lhe a produção

passará, infelizmente, quase
despercebido.
Essa obra, que aqui recebeu o título “A Epopeia de
Nadir”, era uma tradução de
“Il Re della Montagna”, publicada em 1895, em Torino,
pela Editora Giulio Speirani.
No nosso país foi editada
pela Gazeta das Aldeias, numa encetada Biblioteca Romântica Ilustrada, e ilustrada
por A. P. Costa, que copiou os
desenhos originais de L Berlia.

truída pelo 25 de Abril, se
mantém uma verdadeira dinastia de editores seus descendentes, que vem a dar à
estampa a quase totalidade da
obra de Salgari.
Apenas três volumes não
foram vertidos para português: “Il Re della Prateria” e
“I naufragatori del Oregon”,
editados em Itália em 1896, e
“Avventure straordinárie di
un marinaio in Africa”, aí
editado em 1899.

que Salgari torna figuras centrais das suas imaginativas e
deliciosas páginas de aventura. É no Brasil que se desenrola “L' Uomo di Fuoco”, publicado em 1904, e que em
Portugal é dividido em dois
volumes publicados em
1927: “Na costa do Brasil” e
“O homem de Fogo”. A acção
decorre ao redor de uma personagem da vida real, Diogo
Álvares Correia, que os historiadores dão como nascido

para enriquecimento das suas
páginas.
Mas é só em 1887, aos 25
anos, que, pela primeira vez,
vê uma das suas obras publicada em livro. É este “La
Favorita del Mahdi”, que só
em 1929 vem a ser editada
em Portugal, pela Romano
Torres, dividida em 3 volumes com os títulos “A Favorita do Mahdi”, “A insurreição do Sudão” e “A vitória
do Mahdi”.

No frontispício nem sequer
trazia o nome do já então
grande romancista italiano,
mas apenas a do seu tradutor,
Júlio Gama, que era, aliás, o
editor da Gazeta.
O abuso vai continuar
pelo menos até 1915 em que
nas páginas da Gazeta são
sucessivamente publicados
em 1909 “Os Dois Tigres”,
em 1913-14, “Os Filhos do
Ar”, e em 1914-15, “O Capitão Tormenta”. Tudo sem
sequer mencionar o nome de
Salgari.
Só em 1927 é feita justiça
ao seu verdadeiro autor quando João Romano Torres a
publica A epopeia de Nadir
com a titulação mais consentânea de “O Rei da Montanha”.
É, aliás, João Romano
Torres, através da sua editora,
à frente da qual, até ser des-

Ignoramos por que tal sucedeu já que estas obras tiveram grande êxito em diferentes outros países, como o provam várias edições francesas,
espanholas e alemãs que de
quaisquer delas possuo exemplares.

em Viana do Castelo, e que
ficou celebrado como O Caramuru, nome significando
pau de fogo que os índios
brasileiros lhe deram ao vê-lo, pela primeira vez, disparar uma espingarda.
Assim o descreve Salgari:
“Diogo Álvares Correia, que
tão grande parte havia de tomar mais tarde na colonização do Brasil, e pelas suas
aventurosas proezas tanta
curiosidade havia de despertar na corte de Portugal e na
de Henrique II de França,
nascera em Viana do Castelo, pela época em que toda a
Europa estava impressionada com os prodigiosos descobrimentos portugueses na
América e com as audaciosas
empresas dos portugueses
nas Índias Orientais”.

O CENTENÁRIO DA SUA
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO
PORTUGUESA

A primeira obra de Salgari
a ser publicada em livro, e em
língua portuguesa, foi, no entanto, publicada muitos anos
antes. Em 1905, pelo que se
encerra neste ano de 2006 o
centenário do seu lançamento
que, como muitos outros,

OS HERÓIS POTUGUESES
DOS SETES MARES

A primeira destas obras,
“Il Re della Montagna”, tem
aliás como personagem principal um Marquês de Almeida a quem, com facilidade, se
descobrem as origens portuguesas, o qual da plantação
brasileira de seu tio Mendonça, acaba por se embrenhar
pelo México em rocambolescas aventuras.
Como o citado Marquês
de Almeida, são inúmeros os
outros aventureiros portugueses, ou de origem portuguesa,

> continua no próximo número
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Os vencedores são…

A noite de 25 de Fevereiro
foi de entrega das estatuetas
douradas ao que de melhor se
fez no ano de 2006.
A cerimónia, que ficou marcada pela previsibilidade de
(quase) todos os prémios e por
ser a mais internacional de sempre, contou com a apresentação
de Ellen Degeneres, numa tentativa, bem conseguida, de recuperar as audiências. Os vencedores da 79.ª Edição dos Óscares foram…
Sem surpresa, Helen Mirren
confirmou o favoritismo e venceu o prémio de Melhor Actriz
pela interpretação em The
Queen. O Óscar de Melhor Actriz Secundária foi atribuído a
Jennifer Hudson, pelo seu papel
em Dreamgirls.
O vencedor mais emocionado da noite foi Forest Whitaker,

o Melhor Actor de 2006 pela
interpretação em O Último Rei
da Escócia, como ditador Idi
Amin. A primeira (e única) surpresa da cerimónia foi para o
Óscar de Melhor Actor Secundário, Alan Arkin venceu pelo
seu papel de avô em Uma
Família à beira de um ataque de
Nervos. Nesta categoria o favorito era Eddie Murphy.
A academia premiou, finalmente, o realizador Martin Scorsese que ganhou o Óscar para a
sua categoria. Ao fim de tantos
anos, Scorsese viu reconhecido
o seu valor e o seu trabalho derrotando Clint Eastwood. O seu
filme Entre Inimigos foi considerado o Filme do Ano.
Babel, de Gonzaléz Iñarritu,
foi o grande derrotado da noite.
O filme do mexicano recebeu
apenas um prémio (o de Melhor

II Concurso de Fado
Amador do Ribatejo
A Sociedade Recreativa
Operária, fundada em 1915 e
que desenvolve actividades como danças de salão, ténis de
mesa, yoga, damas e xadrez,
chinquilho e o gosto pela leitura, vai desta vez organizar o II
Concurso de Fado Amador do
Ribatejo.
As inscrições são até dia 15
Março e podem fazer-se na sede
da Sociedade Recreativa Operária de Santarém.

As quatro eliminatórias realizam-se nos dias 24 e 31 de
Março e nos dias 14 e 21 Abril,
nas instalações da Sociedade
Recreativa Operária de Santarém e a Grande Final realizase no dia 5 de Maio no Restaurante “Adiafa” em Santarém.
Todos os participantes receberão Troféus e Medalhões de
presença e os três primeiros
classificados terão direito a um
prémio monetário.

Apreensão de seis
motociclos e um
camelo
A GNR apreendeu seis
motociclos que se suspeita serem roubados e uma cria de
camelo, no passado dia 9 de
Fevereiro, durante uma operação no acampamento cigano
de Santo Antonino, em Coruche. Vinte e dois elementos
de intervenção rápida do Grupo Territorial de Santarém, 20
elementos do pelotão de regimento de infantaria de Lisboa,
apoiados por quatro equipas
cinotécnicas e oito elementos

da BT protagonizaram a operação no local conhecido
como Bairro da Desgraça.
A operação decorreu entre
as 14h30 e as 16h30. Até por
volta das 18h30 foi criado um
perímetro de segurança desde
o bairro até à rotunda do Intermarché. O dispositivo policial
envolveu ainda acções de fiscalização em escolas e nas
piscinas municipais, no âmbito do reforço do sentimento de
segurança das populações.

Banda Sonora Original) das sete
nomeações. Babel estava a concurso nas principais categorias,
como Melhor Filme e Melhor
Realizador.
Al Gore também foi um dos
vencedores com Uma verdade
inconveniente, o documentário
sobre a crise ambiental. É um
alerta para as consequências
(ambientais) a que estamos sujeitos caso não haja uma mudança de atitude face à questão
ambiental. Este documentário
recebeu ainda o Óscar para
Melhor Canção Original.
Happy Feet ganhou o Óscar
de melhor filme de animação.
Os pinguins derrotaram os carros (Cars) que, à partida, eram
os vencedores. De registar que o
segundo filme mais premiado
da noite foi, além de Entre
Inimigos que recebeu 4 estatue-

tas, O Labirinto de Fauno que
arrecadou 3 Óscares. O compositor Ennio Morricone foi condecorado pelo prémio carreira.
Outro concurso paralelo ao
Óscar é atribuído logo na passadeira vermelha, falo do prémio
da(o) mais elegante da cerimónia. A corrida a este prémio
começa muito antes da noite da
cerimónia. As grandes casas de
alta costura, as joalharias, entre
outros, tentam, a todo o custo,
ver as suas criações na red carpet. As actrizes que estão no-

meadas ao Óscar são as mais
disputadas. O estilista italiano
Valentino vestiu estrelas como
Kate Winslet. Versace vestiu Penélope Cruz, Meryl Streep tal como
a sua personagem, vestiu Prada,
só para mencionar algumas.
Concorridas são, também, as
festas que ocorrem após a cerimónia. A festa da Vanity Fair
lidera as preferências das estrelas de Hollywood que tem apenas como rival a festa de Elton
John.
Telma Leal Caixeirinho

REFLEXÕES

Referendos

José Manuel Caeiro

Razões para a falta de participação

Institucionalizada a Democracia no nosso país, nesse já
longínquo 25 de Abril de boa
memória, nós, a quem colocaram à disposição, de um modo
pouco ou nada violento, mas
muito vincado, um regime político, que, com as suas virtudes e
defeitos, é o melhor que a Humanidade conhece para seu governo e vivência social.
Desperdiçar ou ignorar o poder que se tem quando se participa num referendo que envolve a democracia directa, isto é,
nós a decidirmos, é uma coisa
difícil de entender.
Nós, que tantas vezes não concordamos com os representantes
que elegemos e que exercem, face
à legislação vigente, a democracia
participativa e que consequentemente decidem por nós, quando
podemos decidir directamente,
demitimo-nos dessa função.
E é bom ter em atenção que

os assuntos em questão e em
apreço são, de uma maneira geral, bastante graves e complexos,
exigindo de nós, quais jurados
em Tribunal, uma apreciação fria
e racional.
De modo algum se pode
atribuir as culpas da não participação das pessoas apenas a
factores climatéricos ou outros
semelhantes, mas deveremos ir
procurá-los noutras paragens e
em especial na actuação de muitos políticos.
Se estivermos atentos ao que
as elites ou pseudo-elites discutem em mesas redondas,
quadradas ou outras, notamos
que nos debates, por vezes,
falam de uma maneira tão rebuscada que, apenas alguns previlegiados entendem e as contradições são tão grandes e por
vezes tão divergentes que, em
vez de esclarecerem, apenas
confundem.
É esclarecimento? Não. Por
vezes é só confusão e barafunda
de ideias. Não pode, ao mesmo
tempo, alguém afirmar que é de
uma maneira e alguns segundos

depois, outro ou outra afirmar
que é tudo ao contrário. É evidente que o debitar ideias e outras manifestações de liberdade,
sem censura ou restrições de
qualquer natureza, é uma maravilha, mas a responsabilidade e
saber-se exactamente para quem
se está a falar é muito útil.
Uma coisa são as discussões
académicas em fóruns específicos, uma outra bem diferente
e muito mais difícil é fazer com
que todos nos consigam perceber e não apenas os privilegiados da cultura e da ciência. Ter a
humildade de se fazer perceber
por todos não é defeito, é boa
cultura cívica. Quando se perceber perfeitamente que os nossos
eleitos põem à frente de tudo o
mais, os interesses dos portugueses e do próprio país, e
depois os interesses dos partidos
e os pessoais, então talvez as
coisas mudem e os referendos e
as iniciativas democráticas
passem a ser mais participadas.
Como as coisas vão correndo,
não será fácil uma mudança de
comportamento.
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PEQUENO REPÓRTER

Eco-Repórteres preocupados com a vila
que seja um sobreiro que está na
Herdade de Carregais na freguesia de Santana do Mato. Penso
que tem cerca de 100 anos.
E-R – O Município de Coruche tem um plano de ordenamento, pelo qual se guia quando
faz obras no concelho?
Arq. Castelo – Sim, o PDM,
estabelece as regras de ordenamento do território. Diz os locais onde se pode construir e o
que se pode construír em cada
local.
E-R – Sugestões para preser-

Maria do Castelo Morais é
arquitecta há 27 anos e trabalha
na Câmara Municipal de Coruche. Para Maria do Castelo,
ser arquitecta é “tornar o sítio
onde vivemos mais agradável,
através das construções e das
obras que fazemos”.
__
Eco-Repórteres – O que deve mudar para não haver cheias
no Parque do Sorraia?
Arq. Castelo – Temos que
acabar a obra do emissário da
vila de Coruche que se encontra
em execução.
E-R – Porque está a ser
destruído o Jardim 25 de Abril?
Arq. Castelo – O Jardim 25
de Abril está a ser danificado
por causa da execução das obras
do emissário, no entanto está a
ser feito um projecto de revitalização do jardim para executar
após as obras.
E-R – O que deve mudar na
rotunda do Intermarché e na rotunda que dá acesso às pontes?
Arq. Castelo – Na rotunda
do Intermaché falta executar as
obras da rua que liga ao castelo,
na outra rotunda falta colocar
uma escultura no centro e penso
que irá ser feito um concurso de

FAJARDA

O Carnaval das Escolas da
Fajarda, teve lugar na manhã da
sexta-feira, 16 de Fevereiro, e
nem a chuva que caiu fez parar
as dezenas de crianças que se
concentraram no centro da freguesia para desfilar.
Muita magia carnavalesca,
muita cor e alegria transmitida
pelos rostos frios mas sorridentes dos mais pequenos, das
professoras, educadoras e auxiliares, e também de alguns pais
que participaram na brincadeira.
Todos vestidos a rigor com
roupas e adornos confeccionados pelos meninos, pais e professoras, onde o tema principal
foi a Água, e a sensibilização
para a sua poupança, dos pequenotes até aos adultos.
Como o sol teimou em não
aparecer as crianças foram
transportadas para a sede do
Clube Recreativo Cultural e
Desportivo da Fajarda, onde a
dança, as canções e o som das
cornetas entoaram, e o brilho
das serpentinas alegrou um dia
cinzento de Fevereiro. A festa

var a natureza no Concelho.
Arq. Castelo – Devia fazer-se a reflorestação e protecção
das margens do Rio Sorraia,
proteger as zonas de encosta e
as zonas de Montado. Devíamos
desenvolver a Herdade dos
Concelhos como Centro de
observatório da natureza.
____
Os Eco-Repórteres da E.B. 1
Coruche 1
Marina Lagriminha, Diogo Galvão,
Pedro Montoia, João Morais
Cláudia Sacramento Lopes

Um pedido
dos jovens jornalistas
Devia fazer-se
a reflorestação
e protecção das
margens do Rio
Sorraia, proteger
as zonas de
encosta e as zonas
de Montado.
Maia do Castelo Morais

ideias para os artistas fazerem a
sua proposta.
E-R – Quais as árvores que
se devem pôr nas escolas?
Arq. Castelo – Nas escolas
devem colocar-se as árvores de
folha permanente e de porte médio, ou seja, árvores não muito
grandes e com sombra todo o
ano.
E-R – Qual a árvore mais
antiga de Coruche?
Arq. Castelo – Eu penso

Para que possamos continuar o trabalho de pesquisa sobre
a escola EB 1 de Coruche 1 – Escola Primária da Vila,
agradecíamos que todos os antigos alunos contribuíssem com
o seu depoimento de como era a escola na sua altura, o que
faziam na sala e no recreio, o nome do seu professor e em que
anos frequentaram a escola e se possível gostaríamos que nos
trouxessem ou enviassem fotos dessa altura.
Este nosso trabalho tem o titulo “EB 1 de Coruche 1 – 50
anos de história”. Os interessados poderão entregar todo o
material pessoalmente na escola ou enviar através do mail:
eb1-coruche1@sapo.pt

O Carnaval das Escolas

contou com a participação das
Escolas EB1 de Vale de Cavalos
e da Fajarda, assim como dos
jardins-de-infância da freguesia.
Maria Castelo Domingos,
professora na sala de Vale de
Cavalos, considera de grande
importância este tipo de iniciativas, onde as crianças cativam
pais, professores, e auxiliares a
colaborar. O tema escolhido é a
área projecto em estudo neste

ano lectivo e segundo as palavras de Maria do Castelo Domingos têm como principal
objectivo um alerta à comunidade, para a preservação e poupança do bem essencial à nossa
vida, e em que todos somos
responsáveis, e que é, sem dúvida, a água.
Em entrevista ao “Jornal de
Coruche” o presidente da Junta
de Freguesia da Fajarda, Ilídio

Serrador, referiu que considera
de grande importância para a
freguesia este tipo de iniciativas,
e que a Junta de Freguesia está
sempre disponível para apoiar
em termos monetários ou logísticos, o que não aconteceu desta
vez porque não foi solicitado,
tendo os pais e professores
assumido os custos. Ilídio Serrador espera também que a participação na festa organizada

anualmente pela Junta de Freguesia no Natal possa contar
com a participação das professoras e educadoras, assim como
com a participação já habitual
dos meninos.
O Carnaval mascarou-se de
cinzento, com um fundo colorido na freguesia da Fajarda.
____
Mafalda Fonseca

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 11

•

41

Março de 2007

Judo da Casa do Benfica de Santarém
tem Vice-Campeão Nacional

Foi a 3 de Fevereiro que o
atleta Nuno Gaivoto se sagrou
Vice-Campeão Nacional de Es-

peranças em Lisboa na categoria de -50 kgs. Na prova rainha
do escalão, o atleta logrou ven-

cer todos os adversários pela
pontuação máxima – Ippon – no
caminho até à final, onde num

combate extremamente disputado, o atleta adversário viria a
vencer pela reduzida vantagem
de 5 pontos (yuko).
Ainda nesta prova, Ana Martinho obteve um valoroso 3º lugar, tendo apenas sido vencida
pela atleta do Montijo, que viria
a classificar-se em 2º lugar.
Paulo Brandão e João Veloso
quedaram-se pelo 7º lugar e
Duarte Duarte pelo 11º lugar.
Todos estes atletas irão em
breve disputar as provas do circuito europeu com o intuito de
obter o apuramento para o Campeonato da Europa de Esperanças.

No dia seguinte, no mesmo
local, participaram no Torneio
Nacional de Sub-23, Wilson
Nogueira e Diogo Gaivoto que
alcançaram respectivamente o
7º e o 11º lugar. Esta prova, de
elevado nível competitivo, contou com alguns dos mais prestigiados atletas do Escalão.
No próximo dia 3 de Março,
estes atletas irão disputar o
Campeonato Nacional de Juniores onde se espera que alcancem
o pódio. A acompanhar os atletas estiveram os técnicos Pedro
Vargas, Jorge Barroca e Joaquim Nogueira.
Pedro Vargas

E mais vencedores
Os judocas da Casa do Benfica de Santarém obtiveram
excelentes classificações no
Campeonato da zona centro dem
Juniores, que decorreu a 10 de
Fevereiro, em Castelo Branco.
Wilson Nogueira (na categoria de -73 kg), Diogo Gaivoto
(-60 kg) e Christophe Lopes
(-90 kg) sagraram-se campeões.
O título de vice-campeão coube
a Paulo Brandão em -66 kg.
Duarte Duarte e João Araújo

conseguiram o 5.º e 7.º lugares.
De realçar que Paulo Brandão e Duarte Duarte ainda pertencem ao escalão etário anterior (Esperanças), o que augura
boas perspectivas futuras. Todos
pontuaram para o Ranking com
vista à participação no Campeonato Nacional de juniores, a
realizar a 4 de Março. Os responsáveis técnicos foram Jorge
Barroca, Joaquim Nogueira e
Pedro Vargas.

Churrasqueira
Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
ESPECIALIDADES:
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais • Peixes Frescos
Doces Regionais • Mariscos Frescos

Rua 5 de Outubro
(edifício Mercado Municipal)

2100 Coruche
Telef.: 243 618 748
a-tasca@portugalmail.com

Bacalhau Assado com Migas
Ingredientes
4 postas do lombo de bacalhau, 2 postas do
rabo ou das barrigas, 1 bom molho de coentros picados, azeite, pimenta, pão caseiro
duro, 6 alhos picados.

Preparação
• Cozem-se as postas do rabo ou das barrigas, desfiam-se e guarda-se a água da cozedura. Num tacho alouram-se os alhos picados, sem queimar, deitando-se em seguida o
pão que se cortou em cubos pequenos até estar todo embebido e levemente frito pelo
azeite, que deve ser abundante. Deita-se a pouco e pouco a água da cozedura do bacalhau, o suficiente para as migas, que não devem ficar muito líquidas, e o bacalhau cozido e desfiado, mexendo até formar uma papa homogénea a que se vai juntando também alguma pimenta moída.
• Quando estiverem prontas, retiram-se do lume e é nesse momento que se lhes junta
o bom ramo de coentros picados, que se misturam muito bem no preparado. Na travessa apresentam-se as migas rodeadas pelas postas de bacalhau assado, podendo
enfeitar-se com mais um raminho de coentros picados por cima e apresentar-se uma
molheira com mais azeite bem quente em que se alouraram alguns dentes de alho.
in “Coruche à Mesa e outros Manjares”, por José Labaredas
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Gravidez e Maternidade
na Adolescência

A adolescência situa-se entre
dois pólos: a necessidade de autonomia, e a dependência ligada
à necessidade de protecção. É
um período difícil para a adolescente, mas também para os pais.
É o momento da decisão de dar
ou não “aquele” passo, visto
como a entrada no mundo dos
adultos, mas também um passaporte para muitos riscos. Este é
um período rico em ideias, experiências, sonhos, projectos,
grandes tentações... O início de
uma vida sexual é, sem dúvida,
uma das maiores aventuras da
juventude. Hoje, em comparação com as gerações anteriores,
os jovens têm uma maior liberdade, o que lhes permite descobrir a sexualidade mais cedo.
DEU POSITIVO, E AGORA?
Para uma adolescente, a
gravidez é normalmente uma hipótese tão remota que não consegue lidar com o que lhe está a
acontecer. Muitas vezes nem relaciona o acto sexual com a gravidez, e as transformações do
corpo que esta provoca são justificadas pela idade em que se
encontra. Além disso, assumir
uma gravidez implica toda um
série de problemas para os quais
a adolescente não está preparada, nem quer aceitar - ao nível
familiar, social, afectivo, psicológico, escolar, etc. Estas situações são complexas pelo conflito de papéis que envolve uma
mesma pessoa, neste caso, a
adolescente.
Uma gravidez precoce e não
planeada, pode tornar-se numa
experiência traumática e num
problema social promotor de exclusão social, uma vez que
condiciona a trajectória de desenvolvimento da jovem, resultando muitas vezes no insucesso
e abandono escolar precoce.
DESAFIOS MAIS
FREQUENTES DA
ADOLESCENTE GRÁVIDA
1. Contar aos pais o que se
está a passar - porque muitas vezes os pais reagem mal à nova
situação, sentem-se desapontados, envergonhados, e culpados,
questionando-se “onde é que
errei na educação dos meus filhos?”;
2. Gerir a relação consigo
própria, pois tem que conciliar a
gravidez e a expectativa da maternidade com os seus projectos
e interesses de adolescente.

Tem de conciliar o papel proveniente da sua própria idade
com o papel inerente ao seu novo estado. Para a maioria das jovens é com angústia que se
questionam sobre o que lhes vai
acontecer dali para a frente, como irão conciliar a vida de estudante com a de adolescente e a
de mãe;
3. Lidar com as possíveis
alterações na relação com o seu
namorado, pois algumas vezes
estes acabam por se afastar;
4. Gerir a relação com o seu
grupo de amigos/grupo de pares;
5. Encontrar um espaço onde
se sinta confortável para falar
sobre os seus medos e expor as
suas dúvidas inerentes a esta
nova situação.
COMO TORNAR ESTA
SITUAÇÃO MAIS FÁCIL?
Se as pessoas mais próximas
da adolescente grávida, nomeadamente os pais, forem receptivos à ideia que alguma coisa

mudou e aceitarem a gravidez
com compreensão, harmonia e
principalmente respeito, a jovem
tem maior possibilidade de a
levar a termo sem grandes transtornos e até de uma forma gratificante. Deverão apoiar a jovem
na tomada de decisões de um
modo coerente, consciente e
realista, envolvendo o pai da criança sempre que possível. O
apoio dos pais é fundamental,
pois o ideal é que a adolescente
seja mãe mas continue com o
seu processo de construção de
identidade. É um mito que, falhar
como mãe é inevitável porque
com a ajuda dos pais, a jovem
pode continuar a estudar, aumentando as suas oportunidades de
emprego no futuro, possibilitando
um nível socio-económico mais
favorável. Podemos então admitir que com ajuda, é possível minorar os efeitos adversos que a
maternidade na adolescência poderá trazer, quer para o desenvolvimento da mãe, quer do bebé.

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

COMO PREVENIR UMA
GRAVIDEZ PRECOCE
E NÃO PLANEADA?
Muitos pais não falam com
os filhos sobre sexualidade e
quando falam, é ainda com muitos tabus pelo que se compreende a sua dificuldade em aceitar
que os filhos possam já ter uma
vida sexual activa. Sendo a gravidez fruto dessa vida sexual, é
também compreensível que um
dos maiores medos da adolescente seja a reacção dos pais. No
entanto, um diálogo aberto e
claro sobre o que é a sexualidade pode tornar-se numa forma
de prevenção por excelência,
uma vez que não se pode negar
que a sexualidade faz parte do
crescimento de todos.
Outra forma de prevenir uma
gravidez não planeada passa pelas consultas de planeamento familiar, ou de adolescência, que
são gratuitas e anónimas, e que
podem ser frequentadas quer
por rapazes quer por raparigas.
Por fim, importa ainda falar
que existe métodos contraceptivos, distribuídos gratuitamente, pelo Serviço Nacional de
Saúde, num Centro de Saúde, e
na sua correcta utilização.
“Eu estudava e saia muito à
noite. Ultimamente, não tenho
tempo, tive que parar de estudar
e sair à noite… faço tudo em
função dela.” (Anónima, 15
anos)
NÃO SE ESQUEÇA:
A gravidez na adolescência é
um problema que deve ser levado a sério e que não deve ser
subestimado quer seja pelos
adolescentes, pais e professores.
Os adolescentes, sejam eles
rapazes ou raparigas, devem
pensar e viver a sexualidade,
não só como uma forma de sentir prazer, mas também como
um conjunto de responsabilidades perante si e perante a
sociedade em geral.
Em suma, crie um espaço de

diálogo com a sua filha(o) e
lembre-a(o) que é possível continuar a sair com os amigos e a
namorar, mas de forma diferente, uma vez que a gravidez
não torna os adolescentes adultos de uma hora para a outra, e
deve ser evitada e planeada.
Se não for você, que é
pai/mãe a alertar a sua filha(o)
para os riscos, lembre-se que ela
poderá recorrer a um colega ou
amigo menos informado, para
tirar dúvidas, e este poderá induzi-la(o) em erro.
Evite estas situações e
previna-as….
Não perca na próxima edição
Anorexia e Bulimia Nervosas

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
(Técnico de Psicologia Clínica)
Noémia Campos
(Assistente Social)

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Tlm. 966 588 060
Est. da Lamarosa, Lote 9 - Lj H - Stº Antonino • Coruche
Rua de Olivença - C. C. Horta da Nora, Lj 17C • Coruche
Rua Dr. Bombarda, 51 • Couço
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EDUCAR AGORA

A Primavera
Mariazinha A.C.B. Macedo *

“Difícil é crescer
Passar de filho a pai
Querer continuar a aprender, e ser obrigado a ensinar
Com dúvidas que o tempo plantou nas bíblias por onde lemos”

Era uma vez. . .

José Zuquete

Olá Queridos Meninos
Este Inverno tem tido muito sol, muito frio e
chuva, assim, quando chegar a nossa amiga
Primavera, tudo começará a nascer com mais força!
O calorzinho volta, os passarinhos também e as florezinhas de mil e uma cores enchem com o seu perfume e as suas cores todos os campos e todos os
jardins da nossa terra.
É A PRIMAVERA
Ora então eu lembrei-me de lhes trazer esta poesia que acho muito bonita
É sempre difícil a nossa tarefa de pais, educadores, mas
também me parece que como
dizia Maria Ulrich, “Se nós
deixarmos muitas vezes as teorias e procurarmos intuitivamente, o nosso papel de Mãe,
Pai, e educador, tudo se torna
mais fácil”.
E uma das tarefas mais
fáceis e que muitas vezes é tão
esquecida, é a ATENÇÃO!
A criança precisa de atenção
e a atenção já de si é afecto, e é
através do afecto que a criança
comunica e aprende.
E passo a contar hoje uma
pequenina história que mostra
bem o que acabo de dizer: Cha-

ma-se “Agora não Bernardo!”
O Bernardo encontra no
jardim um monstro e corre a
contar à mãe, mas a mãe está
muito ocupada e quando o Bernardo tenta dizer: Há um monstro no jardim, a mãe responde:
Agora não Bernardo.
E o Bernardo brinca com o
monstro e pede à mãe: posso
trazer o monstro para casa? E a
mãe muito ocupada diz-lhe –
agora não Bernardo, e o Bernardo torna a pedir à mãe, posso
jantar com o monstro? E a mãe
(sempre atarefada, a lavar,
limpar, a cozer, arrumar, etc.)
diz: Agora não Bernardo!
E o Bernardo janta com o

monstro, e pede á mãe, posso
dormir com o monstro? E a mãe
diz: Agora não Bernardo! E o
Bernardo vai para a cama com o
monstro, e o monstro come o
Bernardo!
O fim desta história não é
feliz, mas é necessário por
vezes ser um pouco cruel, para
que possamos entender a realidade. A Atenção à criança é um
dos primeiros caminhos para a
ajudar a crescer.
Vamos pensar um pouco
mais na distribuição do nosso
tempo. Não queiram que os
vossos filhos sejam comidos
pelo monstro!
Educadora de Infância *

SER FLOR
Ser flor…é isto, mais nada!
Ter um pezinho no chão
E uma poeira dourada
Cá dentro do coração
Ter as pétalas vermelhas
Ter as sementinhas pretas
Dar de almoçar às abelhas
De lanchar às borboletas
Florir quando o tempo abranda
Perfumar sem ver a quem
E murchar quando Deus manda
Até pró ano que vem!
E que tal se nós procurássemos umas sementinhas de flores, e as puséssemos num vasinho…
deitássemos água todos os dias e esperássemos pela
Primavera, para assim ajudar a nascer mais uma
flor no nosso jardim?
Valeu?

Que “sinal” é este?
• Será que o serviço de obras da CMC
não tem verbas para uns sinais novos?
Para colaborar nesta rubrica envie,
por e-mail (geral@ojornaldecoruche.pt)
ou via CTT, as imagens ou situações
que deseje ver publicadas.

• Será este um “sinal” de decadência?
• Para exigirmos devemos dar o exemplo...

Adeus meninos, até para o mês que vem, até lá
muitos beijinhos e não se esqueçam das vossas flores!

Enviem os vossos desenhos e textos
para:
Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com

• Domésticas, Industriais e
Comerciais
• Manutenção de Jardins e
Prédios, Limpeza de
Pátios, etc.
Contactos: 933 870 376 • 243 650 121 Res.

Rua Gago Coutinho, 35 • 2100-335 COUÇO
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Vai abrir o Fluviário de Mora V Feira Nacional do Tomate

A obra do Fluviário de Mora foi concluída, naquilo que representou o maior
investimento da Autarquia de Mora de
mais de seis milhões de euros, abre as
portas dia 21 de Março.
No espaço envolvente ao Fluviário de
Mora, ficaram disponíveis 17 hectares de
terreno para projectos privados, entre os
quais um Hotel, Restaurantes, uma
empresa de passeios de barcos e um centro comercial. A obra iniciou-se em Maio
de 2005, sendo um equipamento único

na Europa e o terceiro no Mundo que
está no Concelho de Mora, localizada
junto à margem da Ribeira de Raia.
O Fluviário de Mora é constituído por
um conjunto de aquários e espaços
envolventes, permitiindo observar as
diferentes espécies de peixes, através de
uma exposição de habitats naturais,
aquáticos e terrestres, num percurso entre
a nascente e a foz de um rio, onde espécies exóticas de Àfrica e América do Sul
também fazem parte da mostra.

Azambuja recebe
Corta-Mato do
Desporto Escolar
O Corta-Mato do Desporto Escolar,
realizou-se no passado dia 27 de
Fevereiro, pelas 10.30 horas, na Quinta
da Marquesa, na Azambuja. A prova é
foi organizada pela Coordenação
Educativa da Lezíria do Tejo, pela
Direcção Regional de Educação de
Lisboa e pela Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular.

Esta iniciativa contou ainda com a
colaboração da Câmara Municipal de
Azambuja e da Escola Secundária com
3.º ciclo de Azambuja.
No evento participaram cerca de
1300 alunos das escolas de abrangência
da Coordenação Educativa. A entrega de
prémios decorrerá também durante a
manhã.

INATEL apoia 33 Centros
de Cultura e Desporto
O INATEL distribuiu instrumentos,
equipamento cénico e apoio financeiro
para trajes e calçado a 33 Centros de
Cultura e Desporto de Santarém. O
objectivo é incentivar a actividade cultural amadora nas categorias de Etnografia, Música e Teatro. Em cada uma
das cerimónias de entrega de apoios
INATEL foi apresentado um espectáculo dedicado a uma das categorias que
compõem o Plano de Apoio. Nesse sentido, na continuação das acções sobre

Etnografia e Música, foram convidados
três dos grupos amadores de teatro com
filiação no Instituto, para que estes representassem as obras de valor reconhecido em projectos anteriores como estímulo ao desenvolvimento e intercâmbio
cultural. Os apoios concedidos nas zonas
Centro e Sul do país foram entregues
numa cerimónia que decorreu a 18 de
Fevereiro, no Centro Cultural do Cartaxo, num total de 171 Centros de
Cultura e Desporto de 9 distritos.

Informações da Paróquia de Coruche
Fevereiro de 2007
NÃO EXISTIRAM CASAMENTOS
NEM BAPTIZADOS
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Arminda Maria Nunes, 88 anos,
Ana da Conceição Mendes Aleixo, 80
anos e José Manuel Faustino, 60 anos
Dia 2 - Augusta Matilde, 82 anos
Dia 4 - Luciana Emilia, 83 anos
Dia 6 - Francisco Augusto, 83 anos e
Joaquim Bento Manuel, 65 anos
Dia 8 - Custódia Maria de Oliveira, 89
anos e Emerênciana Azevedo, 85 anos
Dia 9 - João Manuel, 91 anos e Júlio
Brás Lopes, 92 anos
Dia 10 - Joaquim António Lopes, 79 anos
e João António Constantino Caneira, 79

Dia 12 - Armando Pereira Coelho, 81 nos
Dia1 4 - Adelaide Leocádia, 87 anos e
Fortunata Teles da Silva, 96 anos
Dia 16 - Francisco Custódio, 86 anos e
Lucinda Catarina Gil, 75 anos
Dia 17 - Leonor Maria, 99 anos
Dia 18 - Isidro Manuel, 86 anos
Dia 19 - Arlete Lino, 83 anos
Dia 24 - Simão Silva Ferreira, 60 anos,
António Camilo Ambrósio, 64 anos,
Almerinda Rosa Dias, 74 anos, Rosa
Maria, 83 anos e Isilda Maria Ribeiro, 70
Dia 26 - Maria Antónia Lopes, 76 anos
Dia 27 - Angelo Pinto, 87 anos e
Custódio Francisco Salvador, 59 anos
Informação das agências funerárias de Coruche

O Pavilhão Municipal de Exposições
de Mora recebeu de 23 e 25 de Fevereiro
a V edição da Feira Nacional do Tomate
sob o signo da crise no sector.
Esta edição da feira teve muita animação com especial destaque para a gastronomia onde o tomate pontificou.
O Seminário Internacional de Tomate, que este ano se debruçou sobre
incerteza que se vive no sector, reuniu
Industriais, Agricultores e Entidades

Sectoriais, numa altura em que se discute abertamente o futuro do cultivo
deste fruto e quando já foi apresentada a
Reforma da Organização Comum de
Mercado das Frutas e Legumes.
Cerca de cinco mil e quinhentos postos de trabalho directos e indirectos
dependem desta indústria que representa
140 milhões de euros, 93% dos quais
oriundos das exportações.

Mora é a Câmara do Alentejo com IMI mais baixo
Segundo análise da Direcção-Geral
dos Imposto, a Autarquia de Mora é a

que cobra o valor mais baixo de Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI)

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

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

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

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

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

Flores Naturais
e Artificiais

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

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

Residência

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

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Serviço 24 horas

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos
Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,
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D ESPORTO

Futebol e empresários
João Sobral Barros *

Entrando no mês de Março
apercebemo-nos claramente que
este será um mês decisivo para
as aspirações de todas as equipas nas várias competições
futebolísticas.
__
No campeonato nacional
parece que só o FC Porto e o
Benfica têm condições para
lutar até ao fim pela conquista
do título. Depois de um início de
ano atabalhoado por parte do
FC Porto com exibições sofríveis e com perdas inesperadas
de pontos, a equipa parece querer voltar ao seu normal, rubricando boas prestações e com
goleadas à mistura. A este facto
não é alheio o regresso do seu
melhor jogador, Ricardo Quaresma, que parece catapultar a
equipa para outros patamares
quando joga. Existe visivelmente um Porto com Quaresma
e outro sem ele e é exactamente
com o “mustang” que o Porto
vai tentar manter a distância
para o seu mais directo opositor,
o Benfica.
O clube da luz passa indiscutivelmente o seu melhor momento da época. Pese embora o
percalço em Varzim para a taça,
a equipa tem praticado bom
futebol e tem revelado uma consistência que poucos acreditariam no princípio de época.
Com um sistema de jogo totalmente assimilado pelos jogadores, a equipa encontrou o antídoto para não sofrer golos (2
golos sofridos nos últimos 9
jogos) fruto de um grande entrosamento por parte dos jogadores
que compõem a defesa. Mas é
no ataque onde as coisas parecem estar melhor. Simão Sabrosa atravessa um dos melhores períodos da sua carreira.
Com 27 anos e na plenitude das

suas capacidades, ele será sem
dúvida a grande valia para o que
resta de campeonato. No entanto existe uma questão que se
prende para os lados da luz: a
gestão de esforço. O plantel
parece ser curto. Se no sector
atacante a equipa parece ter
boas opções, o mesmo não
acontece no meio-campo e na
defesa onde não existem alternativas válidas para os jogadores que têm integrado o onze
titular. É portanto imperial que
nenhum desses jogadores titulares se lesione até ao final do
campeonato sob pena de a equipa perder capacidade para os
jogos que se avizinham.
No meu último artigo tinha
feito referência à juventude dos
jogadores do Sporting como
um factor que poderia pesar nos
resultados da equipa. Não me
enganei. Os “putos” do Sporting,
alguns deles com largo futuro,
parecem ainda não ter estofo
para aguentar a pressão de um
campeonato onde os seus rivais

apresentam formações bem
mais experientes. Este Sporting
é capaz de tudo, ou seja, de ganhar jogos a praticar um excelente futebol com muitos golos à
mistura como também de realizar jogos tenebrosos contra
clubes aparentemente acessíveis. Esta é uma equipa de futuro, disso não tenhamos dúvidas,
mas não parece ser uma equipa
do presente.
Falta-lhe mais jogadores de
referência e com outra experiência, jogadores que não vacilem nos momentos mais importantes e que nos oscilem constantemente nas suas exibições
como é o caso de Nani, Djaló e
Carlos Martins. Neste momento
só a Taça parece ser um objectivo alcançável com a benesse de
tanto o Porto como o Benfica
terem sido eliminados prematuramente desta competição.
A aposta na formação parece-me bastante acertada, no entanto o clube tem de gerar mais
receitas para que não tenha de
vender os seus principais activos cedo de mais e para que
possibilitar contratar jogadores
credenciados para que possam
incutir não só mais qualidade
como também mais experiência
para que possam obter outro
tipo de resultados
Não posso deixar de fazer
referência à excelente jornada
europeia efectuada pelos clubes
portugueses. O Porto realizou
um bom jogo frente ao todopoderoso Chelsea mas não conseguiu vencer ficando-se pelo
empate que no entanto deixa
tudo em aberto para a segunda
mão que irá ser com certeza
mais difícil mas não impossível.
Na Taça UEFA, o Benfica
confirmou o seu favoritismo ao
vencer o Dínamo de Bucareste
por 2-1 na Roménia e carimbou

Erra perde pontos
A equipa da Erra empatou 1-1 com o
Santa Justa para o campeonato distrital
do Inatel. O Paço dos Negros aproveitou
o deslize e venceu 5-0 sem jogar, já que
a equipa adversária, o Volta do Vale,
desistiu do campeonato.
Os pacenses comandam a série E com
48 pontos, mais quatro que a Erra e mais
nove que a Raposa. Na série F, o jogo
grande entre os líderes terminou empatado a duas bolas.
Assim, os Carapuções continuam no

comando com 40 pontos, seguidos do
Lavre com 39. O Cortiçadas de Lavre
tem agora 37 pontos.

o passaporte para os oitavos de
final onde irá jogar com o Paris
Saint Germain. A primeira
mão a realizar em Paris irá ser
com toda a certeza uma verdadeira festa para a comunidade
imigrante sedeada naquele país
e mais particularmente naquela
cidade. Os bilhetes já estão
esgotados e o Benfica irá jogar
claramente “em casa” o que poderá ser benéfico num jogo
escaldante.
Por último o Braga alcançou
um dos seus maiores feitos ao
eliminar o histórico mas moribundo Parma. Venceu em Itália
com alguma sorte mas comprovou ser o verdadeiro 4º grande.
Na próxima ronda irá defrontar
o difícil Tottenham de Ricardo
Rocha e como dizia o outro…
no futebol não há impossíveis.
Mas não só de jogos se falou
nos últimos tempos. Infelizmente o tema empresário de futebol
voltou à baila.

O processo José Veiga /
João Pinto / Sporting continua
a fazer correr muita tinta. José
Veiga foi a uma entrevista na
SIC para reafirmar a sua inocência em relação a este caso mostrando alguns documentos que
comprovam o pagamento de 4
milhões de Euros por parte do
Sporting ao jogador e afirma
também que este pagamento foi
efectuado através de uma empresa sedeada em Londres para
fugir aos impostos.
Mas José Veiga não se ficou

por aqui e lançou outra questão
pertinente. Se o Sporting diz
que pagou e se o jogador diz ter
recebido o dinheiro na sua totalidade, onde é que ex-empresário pode ter burlado alguém?
Onde é que está o burlado? A
posição do Sporting é no mínimo suspeita.
Os principais visados neste
processo ainda não se pronunciaram sobre o assunto deixando as respostas para um advogado desconhecido e para algumas
notas no site do clube o que é
manifestamente pouco e que faz
aumentar a desconfiança junto
dos próprios sócios, por isso
penso que a administração deveria dar alguma explicação
sobre o que realmente foi feito
em todo este processo.
Também em Alvalade se
passou o mais recente imbróglio
com empresários. Desta vez o
jogador é o jovem Nani de 20
anos que se encontra em tribunal
juntamente com o seu empresário Jorge Mendes numa
acção movida pela antiga empresária do jogador, Ana Almeida, sua agente desde os tempos
de formação até uma desvinculação conturbada. Será que um
jovem futebolista de 20 anos
merecia estar nesta situação?
Pego nas palavras de Gary
Neville, jogador do Manchester
United: “É óbvio que os jogadores não precisam de agentes mas de contabilistas que os
ajudem a organizar as contas e
a pagar os impostos”. Se de
facto assim fosse, muitos jogadores não teriam que se preocupar com os caprichos dos seus
empresário sedentos de fazer
dinheiro e iriam concentrar-se
unicamente no futebol.
Dá que pensar não dá?
____
Comentador de Desporto

CAD Coruche vence duelo
No jogo grande da 15.ª jornada do
campeonato distrital de futsal, o CAD
Coruche venceu em casa o Núcleo
Sportinguista do Cartaxo por 4-2, e
mantém a liderança da série B com 37
pontos. Os Cartaxeiros perderam assim
o 2.º lugar da tabela, ocupado agora pelo
Grupo Futsal Achete, com 30 pontos,
alcançados depois da vitória por 2-1 no
recinto do Amiense.
Na série A, os Patos continuam no
topo da classificação, com 13 vitórias e

13 jogos. Na 16.ª jornada, golearam por
11-2 no terreno da Escola de Futebol de
Tomar. Em segundo lugar está o CADE,
do Entroncamento, que venceu por 4-2
em Torres Novas.
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As primeiras conquistas...
Alberto Paiva Ribeiro

Depois da apresentação das
equipas ao público de Coruche e
do jantar graciosamente oferecido a todos os convidados, trocaram-se impressões com os convidados, arranjaram-se amizades e conhecimentos que foram
bastante úteis para o futuro do
clube.
Mas depois da festa e dos foguetes havia que apanhar as canas, arregaçar as mangas e partir
para o trabalho. Toca a trabalhar,
desenvolver iniciativas para
arranjar dinheiro e andar com o
clube para a frente, visto ser necessária a compra de equipamentos e materiais necessários
para a logística das equipas. Vá
de puxar pelos galões e pelas
equipas afim de as preparar para
o que veio a seguir. Muito e
muito trabalho, sobretudo na
parte desportiva. Esta era sem
dúvida aquela que mais directamente me dizia respeito e ao
qual dei todo o meu empenhamento e esforço.
Foram dias e noites, desde a
minha casa para o alojamento
de atletas ao telefone e ao carro,
tanto para o transporte de atletas
como do treinador, almoços e
jantares, dormidas etc. Em nada
estou arrependido do que fiz e
contribui, sinto até um grande
orgulho por ter contribuído para
um bem. Mais se podia ter feito
se a parte administrativa acompanhasse a velocidade da parte
desportiva. Mas, ainda assim,
chegámos longe.
A área desportiva desenvolveu-se rapidamente até por causa da apresentação das equipas
mas também porque a partir daquele dia se avançou em velocidade de cruzeiro. Começaram a
surgir todos os dias cada vez
mais e mais miúdos. E isto, quer
de tenra idade, quer até de outras idades mais variadas. E o
mais curioso é que os mais pequenos eram os que melhor
assimilavam, aprendendo a patinar correctamente e sem defeitos. Coisa que nos de mais idade
já era mais difícil e mais
moroso.
Os próprios pais dos miúdos
mais novos eram os catalizadores para que tudo aquilo andasse de forma acelerada, quer o
Lapa quer o saudoso Simões e
eu próprio já tínhamos dificuldade em dar resposta aos escalões já apresentados e em desenvolvimento, e, aos dos miúdos de formação das escolas. Aí
comecei a sentir-me um pouco
só. Valeu-me as ajudas dos pais.

Quanto aos responsáveis
máximos do clube e em dias de
treinos, raramente por ali apareciam. Até os compreendia, de
certa forma, atendendo à disponibilidade que eu tinha em comparação com a deles. Eles tinham as suas vidas profissio-

equipas. Mas o pensamento da
então Comissão Directiva era
direccionada nas duas equipas
de Juvenis e Juniores. Eu, ao
contrário, por ter aprendido com
quem sabia, por exemplo:
Carlos Dantas, Vítor Elias,
Padre Miguel dos Salesianos,

tas já mais evoluídos, alguns até
oriundos de Almeirim, foram-se
criando as escolas de formação
de atletas, o que dignificou bem
alto a nossa terra, reconhecida
em todos os locais por onde
passámos e onde competíamos.
A patinagem é uma arte e como

daqueles que a toda a hora queriam realizar jogos. Para além
de este ser um clube com o qual
nós teríamos de nos defrontar no
futuro, visto ser da nossa zona.
É claro que o resultado em
relação aos Juvenis foi bastante
negativo, o mesmo não acontecendo com o da equipa dos
juniores, mercê da mais valia
dos atletas oriundos de Almeirim visto serem atletas vindos
das escolas de formação, o que
reforçou a ideia que sempre tive
que tudo começa pelas bases
nas escolas, e pelas quais sempre lutei. Além do mais, e também o Lapa sempre disse que,
com os erros é que se aprende e
nunca com as vitórias. Alugamos um autocarro para nos
deslocarmos a Fátima, que foi
completamente lotado, e assim
evitou-se qualquer encargo para
o clube. Também os dirigentes
de Fátima nos confidenciaram
que também eles no seu primeiro jogo fizeram um resulta-

Felismino, Rato, João Pedro, João Guilherme, Carlos, Capricho, Abel, David e Nerinha

nais, eu infelizmente não. Era
necessário angariar cada vez
mais fundos e para isto todas as
ajudas eram poucas. Tive a ajuda dos pais dos miúdos bem como de outros amigos tais como
o Júlio Felismino, o João Manuel Tadeia, o João Rodrigues,

Professor Monge da Silva e outros que me diziam: “Os vossos
miúdos nem são melhores nem
piores que os das outras terras,
o que lhes pode fazer a diferença são os bons técnicos para
os ensinarem”. De facto, nós
tivemos o privilégio de termos o

tal, não se aprende de um dia
para o outro.
Assim, e por minha iniciativa e através dos contactos efectuados, decidiu-se fazer a primeira experiência entre as
equipas de Juvenis e Juniores.
Porque eram as equipas já mais

?, Rui Taborda, Paulo Brotas, Felício, Miguel Paiva, Rui Brotas, João, Felismino, Miranda, Zica

não esquecendo as ajudas da
parte logística dos amigos da Ex
UNISUL – José Manuel Potier,
Manuel Alves dos Santos, Patrício doas Santos, Joaquim Macedo, Luís Garcia, e outros. E
também do saudoso Manuel
Carlota, este presidente do Conselho Fiscal. Eram cartas, fotocópias, etc.
Assim começou-se a equacionar a hipótese para testes de

nosso Lapa. Um homem com
uma experiência extraordinária,
um bom técnico e até de certo
modo temido e respeitado pelos
adversários.
Com ensinamentos correctos
na arte de táctica, astuto e estratega, quer ele como o Si-mões
(este último já falecido, e, ambos foram atletas e adversários
desportivos em Angola), também com a ajuda de outros atle-

evoluídas (até pela inclusão dos
aludidos atletas oriundos do
clube dos Tigres de Almeirim,
mas só para integrarem a equipa
de Juniores) fiz questão que o
jogo se realizasse em Fátima.
Sabia de antemão que iríamos
contar com duas equipas fortes e
bem preparadas. O Lapa também o sabia, mas assim até foi
bom porque se tiraram dúvidas
e até sofreguidão por parte

O Treinador Lapa

do muito negativo. E disseramnos mais, “que vocês os Corujas
têm aqui atletas com futuro”. A
partir daqui tudo se alterou.
Aprendeu-se a lição. Estas duas
equipas passaram a treinar em
conjunto como se fosse uma só.
Entretanto veio para além do
Miranda e do Rui Taborda mais
um rapaz de Almeirim que foi o
Renato. Mais dinâmica veio dar
à equipa, contagiando tanto os
juvenis como os juniores (no
bom sentido) imprimindo ainda
maior dinâmica. Todas estas
situações contribuíram para
estimular e servir como referência para os mais novos e para
todos no geral.
Mais tarde o Fátima veio a
Coruche ao nosso ringue. Aqui
os resultados já foram totalmente diferentes. Quando digo
nosso ringue, na verdade era da
CMC Mas foi por nossa iniciativa e pela nossa pressão que o
mesmo foi construído. Após
estes jogos outros se seguiram,
tais como Estremoz, Juventude
Azeitonense, Lisnave, Grândola
e Sines. Em relação a Sines até
sucedeu que não havia equipa
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COUÇO
do nosso escalão júnior. Assim
decidiu-se com a equipa que tinham, que era a de seniores e a
disputar o campeonato nacional.
Lá fomos e no final do encontro
4 para Sines, 8 para os Corujas.
Recebemos inclusive os parabéns, quer dos dirigentes quer
do próprio treinador, com palavras de elogio dizendo que
tínhamos uma boa equipa com
grande margem de progressão.
Como se pode verificar a
área do desporto evoluía a bom
ritmo, e mais como se pode ver
pelas fotos, organizavam-se
excursões com autocarros alugados. As pessoas iam não só
em passeio, como acompanhavam a equipa. Assim o clube
praticamente não tinha despesas
de maior. No desporto, “Os Corujas” avançavam muito rapidamente, em contrapartida a parte
administrativa não acompanhava a evolução da avalanche de
miúdos que todos os dias engrossavam as escolas. Assim,
era difícil conciliar toda a máquina.
Esta Comissão directiva
conseguiu no início das suas
funções e através de um Coruchense e funcionário duma
empresa que esteve radicada em
Coruche que era a Terbal, que
mais tarde mudou de nome e
passou a Condot. Essa empresa
ofereceu uma carrinha de 20 lugares que não andava, pois precisava de reparação. Tal nunca
aconteceu e acabou por ser vendida para a sucata.
Assim, um grupo de sócios
do clube deu início a uma recolha de assinaturas para que fosse
feita uma reunião para eleger
uma Direcção com um presidente e um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e três
vogais. Assim aconteceu. Fiz
parte dessa direcção como vogal
e responsável pelo desporto.
Comprou-se uma carrinha Ford
Transit que tinha sido dos
Escuteiros, já muito rodada mas
que ainda assim andou até poder. Um grupo de amigos e sócios fundadores entretanto compraram ao Sr. Bacalhau uma
carrinha Datsun Nissan Urvan
com bancos laterais e corredor
ao meio. Tinha 700.000 kms,
mas tinha sido reparada. Assu-

miram a compra e pagaram-na.
Bom, essa carrinha fez outros
tantos quilómetros ao serviço do
clube.
Retomando, os pais dos miúdos das escolas deram início a
alguma pressão pelo facto de os
filhos não avançarem com jogos, treinos e competições. Mas
o que é certo é que ainda não
tínhamos equipamentos, nem
sequer os de Guarda-redes.
Então uma bela noite puxei dum
boné no ringue, meti lá uma
nota e dirigi-me aos outros pais
que fizeram o mesmo, mas
fiquei desolado quando me dirigi ao presidente e me disse que
não dava... porque não era a
favor desta equipa. Fiquei desolado, mas facilmente tudo se
ultrapassou, até porque se arranjou a verba necessária para a
compra dos guarda-redes e chegou para os dois necessários de
Infantis. Estavam assim criadas
as condições mínimas para estes
jovens miúdos. Depois de fazerem os testes médicos e os
seguros, foi só tratar das respectivas inscrições na Associação.
Nesse ano 87/88 já só podemos inscrever as equipas de
Juvenis/Juniores e apenas para o
torneio de encerramento. Quanto aos Juvenis, fizeram uma
prova aceitável, ficando-se pelo
terceiro lugar. Quanto aos Juniores que tinham ficado em
segundo no campeonato, sagraram-se vencedores do torneio de
encerramento. Foi o primeiro
triunfo do clube.
Já os Infantis não puderam
participar no primeiro torneio de
abertura em virtude de este não
se ter realizado. Mas temos de
ser realistas, a nossa equipa de
infantis também não estava convenientemente preparada. No
aspecto de rodagem, o que se
veio a verificar foi uma rodagem a esta equipa que veio a dar
os seus frutos como mais adiante se poderá verificar.
Por hoje ficamos por aqui.
Na próxima edição falaremos
sobre os feitos do clube bem
como do assunto relativo à conclusão do Pavilhão Gimnodesportivo e se ainda for possível
dos diversos torneios em que
“Os Corujas” estiveram envolvidos.

Peixaria Zézinha
De: Maria José Marques Tadeia Ferreira

CONGELADOS
•
PRODUTOS DE QUALIDADE
Rua Direita, 26
2100 CORUCHE

Tel. 243 619 565

Passeio de Cicloturismo
No próximo dia 11 de Março, a
freguesia do Couço, no concelho de
Coruche, recebe mais um Passeio de
Cicloturismo.
A saída está marcada para as 9h30 e
as inscrições podem fazer-se até ao dia 7
de Março pelo telefone 243 617 466. A
iniciativa é da Câmara Municipal de
Coruche.

Prova de Orientação

Competição recebe selecções
estrangeiras
Realizou-se em São Pedro do Sul, o
“Portugal'O'Meeting 2007”, prova que decorreu
de 17 a 20 de Fevereiro num conjunto de quatro
etapas de Orientação realizadas em terrenos de
montanha (na Serra de Arada), e sob condições
climatéricas adversas, com temperaturas inferiores a 5º e só com um dia de sol. Nos restantes
dias, a chuva, o nevoeiro e até a neve marcaram
presença.
O anterior recorde de participantes num evento de Orientação em Portugal situava-se nas 1116
pessoas, mas neste evento, e apesar das
condições climatéricas adversas, participaram
1562 atletas. Desses, mais de 1000 eram
estrangeiros, e oriundos de cerca de 20 países
diferentes.

Passeio Pedestre
em Coruche
No passado dia 25 de Fevereiro, domingo,
realizou-se em Coruche mais um “Passeio
Pedestre”. Os participantes juntaram-se no Pavilhão Desportivo de Coruche, e a partida foi por
volta das 9h30. A iniciativa contou com a organização da Câmara Municipal de Coruche.

CARTOON
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•
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MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

Conferência sobre “Coruchenses Ilustres”
foi um sucesso
Saiba tudo na próxima edição

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

Jorge Rangel, Abel Matos Santos (JC), Nuno Azevedo (CMC) João Alarcão

EDITORIAL

LEAL & CATITA, LDA.

continuação da página 2

NO PLANO NACIONAL
Sobressaem três temas
O referendo ao aborto
O sim à interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, ganhou, e, vai agora o governo regular a aplicabilidade
da lei agora aprovada. Os movimentos cívicos, dos dois lados,
devem agora mobilizar-se para
o apoio e esclarecimento das
mulheres que pretendam exercer este direito. Esperemos que
haja resposta efectiva do serviço
nacional de saúde e que o apoio
ao período de reflexão da mulher, bem como o acompanhamento psicológico antes, durante e depois da intervenção seja
efectivamente instituído.
O “desejo” de Portas
Sem grande surpresa, Paulo
Portas veio anunciar o seu dese-

jo de voltar a tomar conta do
CDS-PP, arvorando a si a capacidade de sanar as facções e de
querer fazer crescer o CDS. Será
que ele se esqueceu que foi ou é
o líder de uma das facções que
tentaram boicotar sistematicamente o trabalho de Ribeiro e
Castro!? Certo é que o actual
presidente dos democrata cristãos, não terá o melhor dos carismas, mas parece ser um homem sério, que tentou “arrumar” a casa e devolver às bases
o partido, que com Portas se
tinha tornado monocéfalo (com
uma só cabeça).
A ver vamos, se é agora que
Ribeiro e Castro “acorda” e ganha algum elan para a luta anunciada.
O museu de Salazar
Ao fecho desta edição, surge

a organizada reunião de uma
associação antifascista, que
levou gente para Santa Comba
Dão, para contestar a livre e
sufragada vontade do povo local
construír um museu sobre Salazar, um filho da terra, na sua
pobre casa, agora em ruínas.
Não percebo!!!!! Não foi para o
povo poder ser livre e decidir,
que estes comunistas lutaram?
Ou a liberdade será só para aquilo que eles querem e para a sua
opinião? Não é a isto que chamam ditadura!?
Estou confuso, espero que o
tempo venha a esclarecer porque razão a vontade soberana de
um povo não pode nem deve ser
respeitada? Remeto a leitura para a noticia da Lusa na página 31.
Abel Matos Santos
Director

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Silver + 1.2 16V 5p
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport 140 CV 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.2 12V C/AC 5p
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V 5p
Opel Zafira 2.0 DTI 7L 5p (Diesel)
Peugeot 206 Black & Silver 1.4 HDI 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v C/AC Mod. Novo 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p

2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Retomas
Ford Focus STW 1.8 TDCI 5p (Diesel)
VW polo1.2 12v C/AC 5p
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 XS Prem. 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
BMW 320D 4p (Diesel)
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Opel Astra Caravan 1.7 DTI 5p (Diesel)
Peugeot 206 1.1 XT C/AC 3P
Opel Frontera 2.2 DTI Sport 3p (Diesel)

2004
2004
2004
2004
2004
2001
2001
2001
2001
1999

Comerciais
Seat Ibiza 1.4 TDI Van
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4X4
Peugeot 206 1.9 D van C/AC

2006
2005
2001
2001

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