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EDITORIAL

Major Luíz Alberto de Oliveira

Quem apoia e condena a reposição da estátua?

gora que nos aproximamos da entrega das
assinaturas à Câmara
Municipal para a reposição da
justiça e da verdade, depois das
nossas gentes “falarem” através
da assinatura da subscrição,
finalmente começam a “falar”
também as representações políticas da nossa população de
Coruche.
O PCP, veio a público
através de um jantar comemorativo atacar a figura do ilustre
Major, do nosso Jornal e do seu
Director, por “estarem a repor
uma figura que representa o fascismo” e, imagine-se, “atrocidades que mataram, perseguiram
e torturaram milhares de portugueses e centenas de coruchenses”. Será que se enganaram e estavam a falar da União

A

Soviética e do Comunismo que
tantos queriam para nós!? Ou
seria dos Gulags? É verdadeiramente inacreditável como se
pode distorcer a realidade e meter a “cassete” já tão usada, pensando que os Coruchenses são
incultos, parvos ou estúpidos.
Mais inacreditável ainda, é
somente afirmarem que o que
mancha a figura do Major é o
facto de ter assinado, em conjunto com todos os membros do
governo da altura, o decreto que
cria a PVDE, em 1933, e que
em 1945 veio dar lugar à PIDE,
à qual nada o Major teve a ver,
visto ter sido exonerado do seu
cargo de Ministro da Guerra em
1934, por ter sido o primeiro a
contestar o regime de então e a
propor o afastamento de Salazar. Pasme-se!
De salientar que Luíz Alberto de Oliveira, serviu a Monarquia e a República com igual
amor à Pátria (assim o deve fazer um militar digno), e o cargo
de Ministro da Guerra foi-lhe

A lei de imprensa obriga à publicação anual do estatuto editorial

Estatuto Editorial
O JORNAL DE CORUCHE é
um jornal noticioso, informativo,
generalista que, de uma forma
independente e apartidária, procurará incentivar e divulgar as potencialidades do Concelho de Coruche
e do todo em que se integra.
O JORNAL DE CORUCHE
não renega as características Ribatejanas da grande maioria da população Coruchense, mas terá em
atenção as evoluções administrativas conducentes às novas realidades regionais que aproximarão
Coruche de outros Concelhos com
os quais, por se estenderem ao longo do Sorraia e se incluir no Vale
do Tejo, sempre manteve contactos
previlegiados.
Na transcendência desses enquadramentos regionais administrativos o JORNAL DE CORUCHE defenderá e respeitará sempre
a realidade que nos definiu como
Estado – Nação, cada vez menos
Estado mas ainda Nação, a exigir
de todos nós um maior esforço na
preservação da identidade cultural
colectiva.
O JORNAL DE CORUCHE
constitui-se, pois, também, como
tribuna de defesa duma herança
cultural que moldou Portugal como
o mais antigo Estado – Nação de
toda a Europa.
O JORNAL DE CORUCHE
defenderá, por essas razões, a preservação e divulgação do Património Histórico da região como
expressivo testemunho do legado
dos nossos antepassados que está
na raiz da nossa identidade cultural
comum.
O JORNAL DE CORUCHE
espera contribuir para a exigível

obrigação de transmitir às gerações
mais jovens a consciência desse
legado.
O JORNAL DE CORUCHE
assume-se, assim, como formativo
na medida em que se propõe despertar nas camadas mais jovens a
atenção para esse património religioso, natural, ambiental, arquitectónico, etnográfico, enfim, cultural,
bem como para a necessidade de o
manter e proteger.
Contra tudo e contra todos o
JORNAL DE CORUCHE defenderá os valores e princípios da tradição portuguesa tão caros aos
homens e mulheres do Sorraia na
generalidade e aos Coruchenses em
particular, que sempre se souberam
adaptar às novas realidades que os
séculos lhes fizeram chegar.
Com particular atenção às novas realidades que vão surgindo O
JORNAL DE CORUCHE estará
sempre, pois, disposto a divulgar as
soluções que as transformem em
efectivas melhorias da justiça social que todos merecem ter.
Dentro de um espírito de equidade e respeito pelas diferenças
interpretativas e de critérios avaliativos o JORNAL DE CORUCHE
procurará dar expressão àqueles
que perfilhem posições antagónicas
desde que estas não contrariem
drasticamente, na sua essência os
valores e princípios enunciados.
Esses posicionamentos deverão, no entanto, ser claramente
identificados a fim de não serem
confundidos com a linha editorial
do JORNAL DE CORUCHE.
Os artigos assinados serão sempre, assim, da responsabilidade de
quem os subscreve.

proposto, por ter sido um Herói
Nacional nas guerras de África
de 1912 e na 1.ª Guerra Mundial
(1914-18) e um exemplar oficial
que em muito contribuiu para
que as baixas dos nossos militares em combate fossem menores. Apesar de ter estado pouco
tempo no Ministério, efectuou
reformas profundas na estrutura
militar que a projectou para a
modernidade.
A propósito da 1.ª Guerra
Mundial, fica aqui uma homenagem àqueles coruchenses que
lá perderam a vida. Parece que
os comunistas não querem ter a
sua memória em Coruche, pese
embora o facto de ter prestado
os mais relevantes serviços à
Nação e à nossa terra. Pasme-se
de novo!
Fica então claro que o PCP
não contesta o facto de o nosso
Major ter sido o impulsionador
e responsável pela construção
das Pontes que atravessam o
Sorraia até ao Monte da Barca e
que hoje ainda usamos, não contesta o facto de ter sido ele que
fez com que se iniciasse em
Coruche o saneamento básico, a
água canalizada, o calcetamento
das ruas em pedra, estruturas
modernas de electricidade e
telefones, a construção do bairro
novo, para já não falar no apoio
aos trabalhadores e aos mais
desvalidos, bem como à criação
de bolsas de estudo para possibilitar que muitos filhos da nossa terra pudessem estudar.
Nem conteste ter sido o

único Campeão do Mundo de
Esgrima que Portugal teve
(facto só por si extraordinário).
Tudo isto não foi posto em
causa, porque não pode ser! Foi
o que aconteceu e é a verdade! É
por isto e muito mais que tem
sido divulgado no jornal ao
longo dos meses, que o busto foi
erigido pela população, que
mais tarde foi cobarde e criminosamente arrancado por gente
politicamente ignorante e movida por desejos de vingança
estéril que só envergonharam a
nossa história. É por tudo isto
que agora o queremos repor!
O PSD, veio também publicamente, através do seu porta-voz, Sr. José Manuel Potier,
dizer o que pensa sobre a reposição da estátua, e, afirmou com
convicção e certeza, que “o
apoio é total e incondicional”,
pois reflecte um “acto de pura
justiça que deve ser praticado”,
“até porque todas as acusações
que lhe são feitas, não estão
demonstradas, nem por factos,
nem por documentos, e assim a
posição do PCP é pura e simplesmente uma posição ideológica que não surpreende”.
Disse que “em todos estes
anos que passaram desde o 25
de Novembro de 1975, o PCP
parece que não aprendeu nada”. Acrescentou ainda que “o
PCP continua a pensar que os
intelectuais e conhecedores da
história do País são só da sua
área política”, comparando “o

que se passou com o Major Oliveira com a situação de Botelho
Moniz, Spínola ou Costa Gomes”.
Falta agora que o PS e o
CDS-PP se manifestem publicamente, bem como o Sr. Presidente da Câmara, que provavelmente se reserva para o fim,
mas que esperamos naturalmente que seja favorável, pois
sendo um homem formado em
História facilmente verificará a
veracidade dos argumentos e
factos apresentados, contra o
qual ninguém intelectualmente
honesto e sério pode duvidar,
fazendo jus ao provérbio bem
popular, que diz ser “o verdadeiro cego não é aquele que
não vê, mas sim aquele que não
quer ver”!
É o dever do Jornal de Coruche, e está bem patente no
nosso estatuto editorial, defender os nossos filhos maiores,
aqueles que transcenderam o
normal e muito fizeram pela
nossa terra e pelas nossas gentes. É por isso que o Jornal de
Coruche e o seu Director defendem aquele que em minha opinião foi um dos maiores coruchenses de sempre.
Apelo a todos para que assinem a subscrição pública e se
juntem neste encontro com a
história, que nos permita ter a
dignidade que merecemos.
A bem da nossa terra!
Abel Matos Santos

Membro da
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ENTREVISTA

Centro de Saúde de Coruche
- A realidade O Jornal de Coruche entrevistou o Director do Centro de Saúde de Coruche,
Dr. José Miguel Azevedo Coutinho e a Enf.ª Isilda Cordeiro.

“

Se hoje estamos
entre os vinte
melhores Centros
de Saúde, a nível
nacional, tenho
a convicção que
ficaremos muito
em breve entre
os dez melhores
com pequenas
modificações.

“

Jornal de Coruche – Quais
as principais transformações
ocorridas no CSC nos últimos
anos?
José Miguel Coutinho – O
Centro de Saúde de Coruche
(CSC) sofreu uma profunda
alteração em Março de 2000.
Foi nesta data que iniciámos um
processo totalmente diferente
com a adesão ao que ainda hoje
se chama RRE, ou seja Regime
Remuneratório Experimental.
Este regime assenta em três
princípios fundamentais:
– Remuneração com uma parte
flexível e adequada à produção
de cada médico.
– Conceito de inter-substituição,
para o caso de não estar presente
o respectivo médico de família.
– Aumento da acessibilidade de
maneira a que o utente tenha
uma resposta em tempo útil, ou
seja no próprio dia, alargando o
funcionamento do CSC para o
horário das 8 às 20 horas.
Este novo espírito e esta nova forma de responsabilização
para com os utentes dos nossos
ficheiros, deram os seus frutos e
foi extremamente positivo de tal
forma que hoje estamos entre os
20 melhores Centros de Saúde
de todo o país.

JC – O que pensa serem as
principais carências? E os pontos fortes?
JMC – Neste momento
tenho que lhe dizer que existe
apenas um contratempo no que
respeita a carências de pessoal
médico (colega com doença
prolongada, há vários meses …)
e, também alguma carência em
pessoal administrativo e auxiliar
devido ao grande número de
reformados recentes que ainda
não foram substituídos. Esta situação é avaliada em relação ao
quadro de pessoal existente.
No entanto, este mesmo quadro deveria ser revisto dado que

hoje sentimos a falta de pessoal
para formação de equipas multidisciplinares para intervenção
directa na comunidade:
– Nutricionista, Terapeuta da
Fala, Assistente Social, Psicólogo – só para nomear alguns
dos mais importantes.
Quanto aos pontos fortes,
acho que temos uma excelente
equipa de médicos e de enfermeiros, mas que, enfim, não é a
mim que compete avaliar, mas
sim a população de Coruche.
JC – Existe lista de espera
para médico de família no
concelho de Coruche?
JMC – Teoricamente não

existe lista de espera, no entanto
e pelo mesmo facto já mencionado anteriormente (doença
prolongada do colega) acaba
por ser uma realidade que procuramos minimizar o mais possível com a ajuda de colegas que
estão a cobrir esta falta, em regime de horas extraordinárias
JC – Quais os meios humanos e técnicos de que dispõe?
JMC – Treze médicos, 19
enfermeiros, 18 administrativos,
dois técnicos de Raio X, um técnico de Saúde Ambiental, um técnico de Cardiopneumologia, um
técnico de Saúde Oral, um Fisioterapeuta, um Terapeuta Ocupacional, 11 Auxiliares e um Motorista. Quanto a meios técnicos temos Raio X, Electrocardiografia,
Espirometria e Fisioterapia.
JC – O que precisa para
ter um serviço de excelência
ao nível da Medicina Geral e
Familiar?
JMC – Esta é uma pergunta
que “traz água no bico”… Pode
ter-se um serviço excelente com
poucos recursos, bem como um
serviço péssimo com todos os
recursos. A excelência do serviço prestado tem muito mais a
ver com a adequação do serviço
às necessidades da população
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do que com grandes edifícios ou
muito material técnico, ou pessoal, que em alguns casos até
excedem as necessidades, ou
seja, autêntico desperdício de
que hoje tanto se fala.

Isilda Cordeiro – Ao nível
de grande investimento, sempre
em parceria, e, neste caso com a
Santa Casa da Misericórdia e a
Segurança Social, criar uma Unidade de Internamento de Retaguarda para apoio indispensável
aos Cuidados Continuados.
JC – Como encara a remodelação nos serviços de urgência, nomeadamente na questão do encerramento de SAP e
da criação de um SUB?
JMC – Muito provavelmente não sabe, mas eu fui a
primeira pessoa a apresentar
uma unidade básica de urgência,
como um elemento indispensável na cadeia de urgências deste
país. Na altura apresentei este
projecto directamente ao Dr.
Branco que era o Coordenador
da Sub-Região de Santarém.
Sobre este assunto poderia estar
aqui a falar muito tempo, mas
resumindo o mais possível devo
dizer-lhe o seguinte:
– Os SAP não são nem podem ser encarados como urgências dado que a grande maioria
não está preparada para isso.
– É fundamental dar segurança às populações no sentido
de as aproximar a verdadeiras
urgências. Esta aproximação
tem a ver com tempos de deslocação das mesmas, ou de automacas, o que nem sempre corresponde às mesmas distâncias.
– É, por outro lado fundamental o aproveitamento de recursos – médicos – dado a sua
precariedade e a enorme quantidade que se reforma num prazo
de dez anos.
> continua na página seguinte
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Sobre a polémica do encerramento

Ponte da Coroa esclarece

Face às últimas notícias que
têm vindo a ser publicadas pela
imprensa regional, sobre um
iminente fecho da porta do bar
Ponte da Coroa, o Jornal de Co-

ruche quis ouvir o lado de lá dos
factos. “O que pretendo fazer é
desmentir o que têm dito”, é
deste modo que começa a conversa com António Macedo,
gerente do restaurante/bar Ponte
da Coroa.
A denúncia feita via carta à
Câmara Municipal de Coruche,
onde terão sido declaradas anomalias no funcionamento do
bar, desencadeou uma vistoria
ao estabelecimento. “Recentemente, o bar foi submetido a
uma fiscalização, de onde resultou um relatório que referia
a falta de licença de utilização
como única falha da nossa
parte”, argumenta o gerente.
A Ponte da Coroa abriu em
1967 e tal como conta António
Macedo “abriu numa época
em que ainda não eram necessárias licenças de funciona-

mento. Foi em 1990 que o restaurante a adquiriu.
É um local como não há
igual em Coruche. Temos uma
grande colecção de fotografias
antigas alusivas à vida taurina
da vila”. António Macedo asse-

Edite Costa

ENTREVISTA

> continuação da página anterior

Centro de Saúde de Coruche
- A Realidade Veja o que acontece na nossa
região – Coruche, Benavente e
Salvaterra, com dois SAP a funcionar sem as condições necessárias. Não seria melhor um
com todas as condições?
JC – Concorda com a localização do novo SUB em
Coruche?
JMC – Concordo e sempre
defendi que o concelho de Coruche deveria possuir uma UBU-SUB, tendo em conta tudo o
que disse anteriormente – proximidade e tempos de deslocação às Urgências. No entanto,
tenho como conceito em relação
a estas unidades que devem estar em locais com excelentes e
rápidas acessibilidades de chegada bem como de drenagem
para Urgências mais qualificadas.
Foi por esta razão que há alguns anos eu propus o Biscainho como local que reunia estas
características. Neste momento,
volto a repensar a situação Biscainho, dado os projectos em
curso das novas estradas, ou
Salvaterra no nó com a A13.
Devo referir que a ideia de
fazer uma destas unidades na
vila de Coruche e próximo do
Centro de Saúde, só em situação
transitória, caso contrário é um
erro estratégico e técnico grave,
com o qual não posso concordar.

gura que o bar possui todas as
condições de segurança e higiene.
O espaço está equipado
com extintores, saídas de emergência, casa de banho e ventilação. No que diz respeito à li-

cença de utilização, “esse assunto está a ser tratado com a
Câmara” salvaguarda o gerente.
Recentemente a autarquia
passou o documento do horário
de funcionamento do bar, “logo, posso ter o bar aberto ao
público”.
Para o empresário coruchense é de lamentar a calúnia
que foi lançada ao seu estabelecimento. Tudo o que pretende
é resolver o assunto da melhor
maneira, recorrendo à justiça
para que o autor de tal difamação seja penalizado.
“O bar está sempre cheio. É
frequentado por várias gerações, não há delinquentes e
não perturba a vizinhança”
acrescentou António Teixeira,
sócio de António Macedo.

JC – Quais os desafios para
o futuro?
JMC – O principal desafio
para um futuro próximo é o de se
conseguir fazer duas unidades de
saúde familiar, ou seja fazer com
que todos os médicos trabalhem
com as mesmas regras.
IC – Montar uma Unidade
de Cuidados Continuados Integrados para prestar cuidados de
saúde ou de apoio social a pessoas que, independentemente da
idade, se encontrem em situação
de dependência. Os cuidados de
saúde poderão ser prestados no
domicílio ou integrado na Unidade de Internamento de Retaguarda.
JMC – Queria apenas acrescentar que estes dois projectos já
estão em andamento prevendose para breve o acordo que permitirá passar à fase de efectivação do mesmo.
JC - Existem especialidades
ou valências, como por exemplo a Estomatologia, completamente erradicada dos CS e tão
necessária?
JMC – Há determinadas
especialidades que faziam todo
o sentido funcionarem nos Centros de Saúde. A Saúde Oral é
um exemplo, mas há outras também muito importantes: Saúde
Mental, Oftalmologia, são apenas mais 2 exemplos.

JC – E as extensões do
Couço, Biscainho e Lamarosa?
JMC – Estas extensões vão-se manter, não só pela população que abrangem como também pela distância à sede.
A extensão do Couço já foi
remodelada, será agora necessário fazer o mesmo à Extensão
do Biscainho e da Lamarosa que
estão no limite inferior de funcionalidade.
JC – As Unidades de Saúde
Familiar (USF) vão ser criadas em Coruche?
JMC – É claro que sim,
como já disse constituem o
nosso objectivo principal neste
momento.
Embora saiba que estou a
correr o risco de defender a casa
que ajudei a fazer, devo fazer jus
da qualidade do Centro de Saúde de Coruche e de toda a equipa que nele trabalha.
Se hoje estamos entre os 20
melhores Centros de Saúde, a
nível Nacional, tenho a convicção que ficaremos muito em
breve entre os 10 melhores com
pequenas modificações a introduzir com as USF e, obviamente
com a colaboração da Comunidade de Coruche que é indispensável para a boa utilização destes serviços.
Entrevista de
Abel Matos Santos
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Mercado Municipal século XXI
– Conheça o projecto de remodelação e ampliação
O Mercado Municipal de
Coruche vai sofrer obras de
remodelação e ampliação.
___
O ante-projecto já foi apresentado aos comerciantes que,
segundo a Câmara, mostraram
grande satisfação pelas obras
que se vão realizar. No entanto,
não deixaram de fazer alguns
reparos, sugerindo até algumas
alterações.
O Mercado Municipal de
Coruche foi aquando da sua
construção, na década de 50,
um importante impulsionador
da actividade económica no
concelho e era um dos maiores
e mais modernos Mercados da
região.
A realidade mais de meio
século depois é diferente.
A concorrência é maior e os
consumidores cada vez mais
exigentes, por isso a intervenção que agora se anuncia para o
Mercado de Coruche é acolhi-

Maquetas da proposta para a fachada e parte de trás do edifício do Mercado Municipal

da com entusiasmo por toda a
população.
Neste momento o arquitecto
responsável pela obra está a
reformular o projecto para depois voltar a reunir com a Câmara Municipal e os comerciantes.
O presidente da Câmara de
Coruche afirma que “a requalificação do Mercado é urgente. A autarquia e os comerciantes estão em conjunto com
o arquitecto projectista a estudar as melhores soluções para
o Mercado Municipal do futuro. Queremos proporcionar
óptimas condições para quem
vende e para quem compra...”.
Dionísio Mendes acrescenta
ainda que as obras vão começar em 2008, pedindo a todos,
espírito de sacrifício e compreensão, durante o período em
que decorrerem as obras.
___

Cartas ao Director

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

AVISO
Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização Nº 02/2007
Processo de Loteamento n.º 02/2004
Nos termos do disposto pelo Nº 2 do Artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99 de
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei Nº 177/2001 de 4
de Junho, torna-se público que esta Câmara Municipal emitiu em 21 de
Fevereiro de 2007, o Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização Nº
02/2007, em nome de DIAMANTINO DIAS BRANCO, NIF 120 875 525, residente em Rua do Pinheirão, 9545-607 Branca CCH, através do qual foi
Licenciado o Loteamento bem como as respectivas obras de urbanização a
realizar no prédio sito em Rua da Escola Nova, na localidade da Branca,
Freguesia da Branca, Concelho de Coruche, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Coruche sob o Nº 00343/290502, inscrito na respectiva
matriz sob o Artigo 110 da Secção AU (rústico) urbano (omisso).
A operação de loteamento apresenta as seguintes características:
Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Área total do prédio: 18 120,92m2
Descrição da área a lotear: 1250,00m2
Número de Lotes: 1
Área dos lotes: 1210,00m2
Área para passeio frente ao lote: 40.00m2
Área da parcela restante 16.870,92m2
Finalidade: Habitação
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos habituais.
O Presidente da Câmara
(Dionísio Simão Mendes, Dr.)
Coruche, 07 de Março de 2007.

A manta esfarrapada
não chegou para tapar o gato
Já lá vão uns anitos que li parte do
“Dossier da Pide”, do autor já falecido,
senhor Mário Castrim e de tal modo
fiquei aterrorizado, que não mais tive
coragem para o acabar de ler. Mas como
o esperar é uma grande virtude, aguardei,
sem fazer por isso, que algum dos seus
correligionários saltasse a terreno em
defesa do apelo feito pelo autor, a fim de
serem chamados à responsabilidade os
tais bufos e pides daquela organização.
Como tal não aconteceu, fico um
pouco apreensivo pelos tais maus tratos
descritos, porquanto homens de categoria politica, como por exemplo os
Ex.mos Senhores Palma Inácio, Costa
Martins, Ramos Horta, Otelo Saraiva de
Carvalho, Rosa Coutinho, e tantos mais,
estejam tão caladinhos, parecendo não
terem sofrido na pele os efeitos daqueles
maus tratos.
Fiquei também admirado quando, em
Abril do ano passado, os jornais deram a
noticia de que um grupo de antigos presos políticos, vitimas de bárbaros e
cruéis tratamentos – bebendo urina,
comida deteriorada, espancados, órgãos

esmagados e queimados, etc. – tivessem
vindo para Portugal passar umas férias
de 30 e tal anos, e que cheios de saudades daqueles tempos, lá foram de abalada até ao Tarrafal… para naturalmente
levarem umas lembranças aos guardas
que os tratavam como o autor descreve.
Curioso é que o autor só nos dá o
nome das vítimas daqueles castigos,
ocultando os nomes dos pides que os
praticavam, desfazendo assim, o seu desejo de extinguir até ao último colaborador da Pide, di-lo na página n.º 10 do
seu livro.
Como o Sr. Castrim descreve, e
muito bem, no seu dossier da Pide seria
interessante que algum dos seus correligionários nos desse a saber o porquê da
organização Pide, para assim podermos
ajuizar melhor o conteúdo daquele.
Assim, parece que a manta esfarrapada não chegou para tapar o gato, deixando-o com o rabo de fora.
Do Coruchense,
Alberto Francisco
Torres Vedras, 19/03/2007

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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VIVER COM SAÚDE

Uso e Abuso de Substâncias

(Parte II)

– 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.
TRATAMENTOS PARA
PARAR DE FUMAR
As pessoas que procuram
apoio para deixar de fumar estão
normalmente dependentes física e
psicologicamente do tabaco.
Assim na prática clínica
foram desenhados vários tipos de
terapias. Uma abordagem que
produz poucos resultados, envolve o uso de substâncias que reduzam as condições que fomentam
o hábito de fumar, como tranquilizantes ou estimulantes. Contudo, o doseamento de nicotina por
comprimidos, pastilhas os emplastros, com o objectivo de
reduzir os sintomas da privação
do tabaco, parecem ter alguns
resultados.
Técnicas que utilizam modelos comportamentais como estratégias de aversão e de autocontrolo, envolvendo um imaginário
negativo em relação ao tabaco e
fomentando comportamentos que
suportem a abstinência, são também utilizadas. A hipnose, a dessensibilização sistemática e outras terapias, podem também ser
utilizadas, no entanto nenhuma
das referidas é plenamente eficaz
sozinha.
Uma aproximação multimodal (várias técnicas em simultâneo) é aquela que hoje se pensa
ser a mais eficiente.
O ABUSO DO ÁLCOOL
Delirium Tremens, é a expressão latina que representa o síndroma de privação que os alcoólicos
sentem quando deixam de beber.
Estes sintomas incluem ansiedade
intensa, tremores e assustadoras
alucinações.
As razões que levam a beber
prendem-se inicialmente com
factores culturais e sociais e
assemelham-se aos factores que
levam ao tabagismo. O condicionamento operante, também influi
no consumo de álcool, através de
reforços positivos ou negativos
como o sabor agradável da bebida
ou o desejo de diminuir o stress.
As diferenças psicossociais entre

as pessoas e factores biológicos
influem no abuso do álcool.
A BEBIDA E A SAÚDE
O consumo exagerado de
álcool coloca sérios riscos para a
saúde e vida da pessoa. O principal risco é a doença do fígado,
denominada cirrose. Elevadas
doses de álcool durante um longo
período de tempo é uma das
condições que provoca a morte
das células do fígado, substituindo-as por tecido cicatricial não
funcionante.
O desenvolvimento de diversas formas de cancro, hipertensão
arterial, lesões cardíacas e cerebrais e complicações graves da
gravidez, estão também ligadas ao
alcoolismo. O consumo de álcool
compromete o desempenho cognitivo, perceptual e motor por
diversas horas, principalmente
nas duas a três horas após o seu
consumo. Estas situações induzem os acidentes de viação e as
lesões cerebrais podem tornar-se
definitivas.
Contudo, alguns estudos
apontam que o álcool em moderação, pode proteger as pessoas
de doenças cardiovasculares,
como o enfarte do miocárdio.
Isto, através da promoção de substâncias no sangue que protegem
os vasos sanguíneos do colesterol
e regulando a resposta orgânica
ao stress, reduzindo as reacções
endócrinas e cardiovasculares.
TRATAMENTOS PARA O
ALCOOLISMO
Em psicologia e medicina, o
termo remissão espontânea refere-se ao desaparecimento de
sintomas ou problemas sem o
beneficio de um tratamento formal. Muitas pessoas deixam de
beber desta forma, no entanto
quer estes quer os que procuram
apoio especializado, possuem em
comum o facto de quererem
mudar. Uma transição critica
surge quando a pessoa passa da
contemplação em relação à ideia
de mudar para a acção. Esta opor-

tunidade deve ser aproveitada,
encorajando a pessoa de várias
formas como: dar à pessoa conselhos claros acerca do porquê e
como mudar, remover barreiras
para a mudança, introduzir consequências externas como recompensas ou ameaças reais (ex.:
perder o emprego) se a mudança
não ocorrer e oferecer ajuda e disponibilidade. Devido à dependência física que os alcoólicos possuem, o primeiro passo na sua
recuperação é a desintoxicação.
Este processo é essencial na
recuperação antes do tratamento
prosseguir e normalmente é executado no hospital devido aos sintomas de privação poderem ser
muito severos e até causar a morte.
Os A.A. (Alcoólicos Anónimos),
as psicoterapias orientadas para a
compreensão do próprio, os métodos cognitivo-comportamentais e a utilização de fármacos
como o disulfiram, que provocam
náuseas se a pessoa beber, são
hipóteses terapêuticas a considerar sempre com o paciente.
A TOXICODEPENDÊNCIA
A palavra “droga” pode-se
referir a uma grande variedade de
substâncias, incluindo as prescritas e não prescritas pela medicina, que as pessoas podem através
de formas diversas introduzir no
organismo. Vamos limitar o termo
droga para denominar substâncias
psicoactivas, além da nicotina e
do álcool, que podem causar
dependência física e psíquica.
Já vimos que o inicio de fumar
e beber é mais frequente na adolescência do que em qualquer
outra altura da vida. Este padrão
de desenvolvimento aplica-se
também para a utilização da
maior parte das drogas. Existem
duas excepções a esta condição
que são os tranquilizantes e os
barbitúricos.
O uso destas drogas inicia-se
frequentemente na idade adulta,
na maioria das vezes com prescrição médica. As razões que
levam os adolescentes a utilizar

drogas, são basicamente as mesmas que levam ao tabagismo e ao
etilismo. Após o início do consumo de drogas, as pessoas tendem a continuar se gostaram da
experiência, isto é, se a droga as
fez “sentir bem” e as ajudou a
sentirem-se melhor do que antes
de tomar a droga.
Muitos dependentes, dizem
que a droga lhes reduz a ansiedade e a tensão. Noutras palavras,
possui efeitos reforçantes. Com o
uso continuado, estímulos relacionados com a droga tornam-se
condicionados aos efeitos da
droga, podendo despoletar reacções psicológicas.
O facto de as pessoas consumirem drogas na presença de
amigos e de outros companheiros,
a pressão social e o encorajamento
tendem a manter e a aumentar o
consumo. Os traços de personalidade parecem afectar também o
uso e abuso das drogas.
AS DOENÇAS DA DROGA
São já conhecidos alguns dos
efeitos nocivos para a saúde. Por
exemplo, drogas ingeridas pela
mulher durante a gravidez, atravessam a placenta e podem provocar lesões no feto. Os bebés que
nasçam de mães dependentes,
estão mais predispostos a tornarem-se dependentes também. As
drogas estão ainda relacionadas
com muitos acidentes de viação,
criminalidade e propagação de
doenças infecto-contagiosas como a Sida e a hepatite.
Várias drogas, como a cocaína, afectam particularmente o sistema cardiovascular. A sua adicção provoca uma constrição dos
vasos sanguíneos, um aumento
do ritmo cardíaco e um aumento
brusco da pressão arterial. Pode
ainda desencadear arritmias cardíacas e despoletar enfartes do
miocárdio e apoplexias. A cocaína pode produzir ainda a destruição de células do fígado, lesões
cerebrais graves e danos nas células do nariz, quando inalada.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ABRIL 2007

Q

1 8 15
B A D
2 9 16
C B A
3 10 17
D C B
4 11 18
A D C
5 12 19
B A D

S

6 13 20 27
C B A D

S

7 14 21 28
D C B A

D
S
T
Q

22 29
C B
23 30
D C
24
A
25
B
26
C

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

PARAR COM O CONSUMO
Primeiro, o tratamento mais
promissor inclui métodos cognitivos e comportamentais, como as
técnicas de autocontrolo, e intervenção psicoterapêutica.
Segundo, nos casos de adicção de narcóticos, programas de
tratamento utilizam agentes químicos para bloquearem os efeitos
eufóricos da heroína, morfina ou
codeína. A substância mais utilizada é a metadona, um químico
que tem efeitos fisiológicos similares aos desses opiáceos, excepto
em duas coisas: não produz euforia e tomado regularmente previne a euforia de ocorrer quando
o sujeito se droga. Esta substância
é usualmente administrada oralmente.
Este processo pode permitir
ao sujeito funcionar em sociedade, prevenir os sintomas de
privação e reduzir os comportamentos desesperados de procura
de droga.
AS RECAÍDAS
As recaídas são um problema
frequente e importante no processo de recuperação de qualquer
substância. Para as prevenir é preciso ter em conta quatro factores:
1 – Aumentar a motivação dos
indivíduos para desistirem do
abuso de substância(s)
2 – Desenvolver formas de
adequar os sujeitos, de modo particular, às diversas terapêuticas
que parecem ser as mais eficazes
com cada um.
3 – Ensinar técnicas e formas
aos sujeitos no início dos programas de recuperação para evitarem
recaídas.
4 – Desenvolver programas
pós-recuperação que envolva um
acompanhamento cuidado do seu
comportamento, providencie apoio
social e os ajude a adaptar a uma
mudança radical de estilo de vida.
* 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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AMBIENTE

Eficiência energética residencial
e a sua utilização racional
O consumo de energia no
sector residencial em Portugal
tem apresentado um crescimento acentuado nos últimos anos,
representando em 2001 cerca de
16 por cento do consumo nacional em energia final, sendo o
terceiro sector mais energívero.
A preponderância do consumo de energia eléctrica no sector residencial é de tal forma
acentuado que se tem verificado
um crescimento nas duas últimas décadas (1980-2000) a uma
taxa anual 7 por cento superior à
verificada para as restantes fontes energéticas. Como consequência o consumo eléctrico nas
habitações portuguesas no ano
2000 era de 10.056 GWh, enquanto que em 1980 era de apenas 3.395 GWh. Deve-se essencialmente ao aumento do rendimento disponível das famílias
acompanhado de uma procura
crescente da melhoria das condições de conforto, com repercussões directas no aumento do
número de electrodomésticos
instalados.
Neste contexto de consumos
crescentes a Comissão Europeia
definiu o sector residencial como um dos sectores fundamentais de intervenção a nível da
promoção da eficiência energética, e em particular nos aspectos relacionados com a energia
eléctrica.
Uma redução eficaz do consumo energético poderá ser conseguida através de uma utilização de equipamento mais eficientes (substituição total dos
equipamentos existentes nas
habitações, aquando da sua

renovação, por modelos actualmente mais eficientes) e uma
utilização racional dos equipamentos (sendo a utilização deficiente dos equipamentos por
parte dos utilizadores uma componente bastante importante na
estrutura dos consumos).
Deixo mais algumas medidas e acções que apesar de simples podem também traduzir-se
em significativas poupanças
energéticas e económicas. Tais
como:
• Máquina de lavar roupa
A escolha deverá ter em
conta a maior eficiência (classe
A ou B). Economizar água e
energia lavando a quantidade
máxima de roupa indicada pelo
fabricante. Utilizar preferencialmente programas a baixas temperaturas, uma vez que a maior
parte da electricidade gasta
numa lavagem é para aquecer a
água. Tirar partido da secagem
natural. Manter o filtro sempre
limpo.
• Máquina de secar roupa
Quanto mais centrifugada
for a roupa na máquina de lavar,
menos a máquina de secar terá
que trabalhar. Se a máquina de
secar tem um dispositivo de
medição da humidade, deverá
ser utilizado, pois este irá desligar a máquina quando as roupas
estiverem secas. Secar os tecidos leves e os pesados em separado.
• Máquina de lavar loiça
Economizar água e energia
lavando com carga máxima da
máquina indicada pelo fabricante. Manter os filtros sempre
limpos. Passar por água fria a

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Albina Gonçalves

MÉDICOS

Médica de
Clínica Geral

loiça de forma a retirar a maior
sujidade e utilizar um programa
com menor duração e temperatura. Utilizar o ciclo de lavagem mais adequado e que permita uma maior economia de
energia.
• Frigorífico
Optar por um “amigo do
ambiente”, que não use CFC’s
prejudiciais à camada do Ozono. A instalação do aparelho
deve ser feita em local bem ventilado, evitando a proximidade
do fogão e de aquecedores ou
áreas expostas ao sol, deixando
espaço entre as paredes e o electrodoméstico (entre 5 a 10 cm).
Seguir sempre as recomendações de instalação do fabricante.
Não encher demasiado o frigorífico para, deste modo, o ar circular livremente entre os alimentos. Colocar a comida em
recipientes de modo a reduzir as
trocas de água entre os alimentos e o ar interior do frigorífico.
Escolher a temperatura de
acordo com a utilização do apa-

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao Centro de
Saúde

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Contacto
919 549 763

Duarte Nuno
Cadavez

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Francisco
Marchã

MÉDICA DENTISTA

HOMEOPATA NATUROLOGISTA

Tel. 243 660 060

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

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

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

Consultas

Tlm. 966 588 060

relho, de forma a impedir a formação de gelo. Verificar o estado das borrachas, caso estas não
vedem correctamente deverão
ser substituídas.
Limpar a grelha da parte
detrás do frigorífico por forma a
evitar grandes acumulações de
poeiras e consequente redução
de eficiência e aumento do consumo. Numa ausência por períodos prolongados, se possível,
esvazie o frigorífico e desligue-o
da tomada.
• Ferro de Engomar
Utilizá-lo o menor número
de vezes possível. Utilizar a
temperatura correcta para cada
tipo de tecido. Desligar o ferro
um pouco antes de terminar.
• Fogões e Fornos
Ter em conta os consumos
energéticos do equipamento e
escolha preferencialmente um
equipamento classe A. Nos fogões a gás deve ser utilizada
uma intensidade da chama adequada e, sempre que possível,
utilizar a panela de pressão.
Ao cozinhar, a chama ou placa eléctrica não deve ser maior
que a base da panela ou do tacho. Manter a panela tapada enquanto cozinha e baixar a chama ao mínimo necessário. Ao
cozinhar quando a água estiver a
ferver, reduzir a chama ou potência do forno, uma vez que a
temperatura máxima foi atingida e apenas necessita de energia
para manter essa temperatura.
O uso de recipientes de cerâmica ou vidro permite baixar
cerca de 25ºC a temperatura necessária ao cozinhado, pois estes materiais retêm melhor o

Carlos Manuel Domingos

calor. Utilizar panelas com fundos difusores de calor. Manter o
forno limpo. Antes de ligar o
forno colocar a grelha ou tabuleiro na posição pretendida. No
caso de um forno grande utilizar
somente para grandes refeições.
Utilizar o microondas para
aquecer a comida e cozinhar
pequenos pratos.
• Iluminação
Utilizar lâmpadas económicas: fluorescentes tubulares e as
fluorescentes compactas.
Embora mais caras, emitem
a mesma luz, podem durar 8 a
10 vezes mais e economizam
até 80 por cento do consumo de
energia. Preferir a luz natural
(adaptação da disposição da
sala, quarto, etc.).
Desligar a iluminação sempre que não necessite. Utilizar
lâmpadas com a potência adequada às necessidades do local e
tipo de utilização. Adquirir candeeiros que permitam uma boa
iluminação de forma a evitar o
uso de lâmpadas de maior
potência.
• Standby
Existem tecnologias que
conseguem reduzir o consumo
em standby/off em 90 por cento.
Outra opção é a instalação de
equipamentos electrónicos que
cortam a alimentação quando o
equipamento não está em carga.
Desligar o transformador do
telemóvel da tomada quando
não está a ser utilizado.
Evitar os modos de standby,
a maior parte das vezes o equipamento é deixado em standby
sem nenhuma necessidade.
____

SUGESTÕES DE LEITURA

Animação de
idosos
O livro “Animação de Idosos”, de Luís Jacob e editado
pela Âmbar, foi apresentado no
dia 9 de Março, por João
Sebastião, sociólogo e docente
do ISCTE, na Junta de Freguesia de Benfica, Lisboa.
O livro apresenta técnicas
para dinamizar grupos de idosos e para melhorar a sua qualidade de vida. Destina-se a
pessoas que lidam com idosos.

Autor: Luís Jacob

8

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 12

• Abril

de 2007

Gramsci e as políticas kulturais
Em tese, a existência de
políticas culturais a levar a
cabo pelo Estado sobretudo
como forma de tentar incentivar a procura deste tipo de
indústrias – do cinema ao
teatro, da música aos livros –
seria uma boa notícia não se
desse o facto, hoje pacífico,
deste tipo de políticas serem na
actualidade nada mais do que a
mera colocação em prática das
convicções em tempos propostas a destino por Gramsci.
Ou seja, para além do título
que ostentam, estas “políticas
culturais” que hoje se lobrigam
por toda a Europa nada têm a
ver com a Cultura que supostamente deveriam servir, sendo
antes a sua exacta negação. Na
verdade, falamos de uma espécie de política de “terra queimada” que vira as costas à herança cultural tradicional e ao
património nacional, assentando o seu poder na progressiva
deseducação das gerações –
quando se não logra mesmo a
sua desejada estupidificação.
Gramsci, um comunista especialmente inteligente e que
facilmente se distinguia, também por isso, dos seus companheiros, defendia a tese de
que o poder efectivo havia de
ser conquistado recolhendo os
frutos de um prolongado e persistente combate cultural. Para
isso haveriam os comunistas
de, progressivamente, ocupar
lugares de destaque nas artes,
nas academias, nos círculos
intelectuais, na imprensa e no
mais que pudesse condicionar
eficazmente a percepção que o
cidadão comum tem da realidade que o rodeia. Com o passar dos anos, travestidos entretanto os comunistas para que
se pareçam com sociais-democratas de toda uma vida, foi a
esquerda europeia a tomar em
mãos as acertadas estratégias
gramscianas.

Sabia bem o italiano que
não se conquista o poder sem
antes ter marcado posições de
relevo na frente cultural –
qualquer tentativa de ignorar
este simples facto estará, inevitavelmente, condenada ao fracasso – marcando o ponto,
dando o mote para as agendas

estão para rebentar as novas
alíneas da agenda política,
sedimentando as linhas gerais
da política kultural: as salas de
chuto, os casamentos homossexuais, os ataques à família e
ao sentir patriótico, a descristianização da sociedade, a promoção de um individualismo

de cada momento, encaminhando os cidadãos em determinado sentido. Dirá a kultura
dominante que falamos de métodos totalitários mas, queiram
ou não, é justamente isso que
se passa hoje.
Justiça lhes seja feita, o
esquema foi muito bem montado e regista doses elevadas de
êxitos diversos, de que a recente vitória do ‘sim’ no referendo ao aborto será apenas
um exemplo. A direita liberal e
permitida, quase sempre tão
predisposta a andar de braço
dado com a intelectualidade
reinante, havia de pensar um
nadinha nestas minudências,
tanto mais que por via de regra
acaba sempre a discutir alegremente as mesmas agendas que
à herança de Gramsci aproveitam. Já devidamente preparadas a régua e esquadro pelas
artes, pelo teatro experimental
e pelo cinema com rótulo de
filme de qualidade, aplaudidas
pela imprensa de referência,

acrítico que tudo questiona...
sem que de facto questione o
que quer que seja. Tudo para se
constituir em negação da
Cultura que supostamente deveria servir.
Fora destes quadros aceites
como bons para a paisagem
cultural, o músico que se lhes
oponha não passará na rádio; o
poeta não será declamado; o
escritor não será editado; o
encenador não terá nunca uma
sala disponível e o cineasta não
conseguirá elenco.
Permanecerão numa espécie de “cultura de catacumbas”, perto dos seus fiéis mas
longe dos olhares indiscretos
do grande público. Todos serão, isso sim, kulturalmente
vigiados para que a super-estrutura permaneça intocável.
Nos casos em que o mecanismo não funciona por si,
entram em campo os subsídios,
esmolas caríssimas e pagas por
todos nós em nome da educação dos públicos que, ainda

Às Empresas
AGRO-ALIMENTARES
Assinatura ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlms. 91 300 86 58
96 600 12 93
www.ojornaldecoruche.com

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

assim, teimam em não comparecer nas salas de espectáculo aplaudindo efusivamente os
colectivos de arte. Recordamse por certo os leitores daquele
episódio mais ou menos recente d’ A Comuna do Rivoli,
quando uma série de artistas –
no sentido que lhes queiram
dar – resolveram ocupar durante três dias o afamado teatro
portuense, reclamando querer
viver à custa do dinheiro administrado por Rui Rio.
A verdade é que colocar em
causa as teses de Gramsci não
é barato – os comunistas são
aliás muito fracos no que às
ciências económicas respeita,
conforme a história se vai encarregando de provar. Ora vejamos: segundo os dados tornados públicos, o funcionamento
do Teatro Rivoli tinha proveitos globais de 3.314.370
euros, dos quais 2.794.502
(cerca de 85% do total) eram
suportados por subsídios camarários. As receitas de bilheteira, essas que demonstram a
adesão incondicional das massas, ficavam-se pelos 180 mil
euros, arredondando caridosamente para cima.
Mesmo assim, com muita
caridade e muito pouco público, as contas finais apresentavam custos na ordem dos
3.659.134 euros. Em resumo:
um prejuízo de 344.764 euros,
que também ajuda a perceber
porque faliu – literalmente - o
comunismo. É uma espécie de
kultura feita para o produtor.
Depois há casos mais grotescos, ainda no domínio do
teatro experimental, que acumulam os subsídios a um maior descaramento – posto que
visam apenas ofender os pagantes (através dos recorrentes
subsídios à tal educação dos
públicos). Foi assim que por cá
estreou, desta feita no Teatro
da Comuna (chama-se mesmo

Pedro Guedes da Silva *

assim) em Lisboa, a peça “Me
Cago en Dios”, um vómito
com autoria de Iñigo Ramirez
de Haro cujo esplendor artístico consistia em colocar uma
sanita em pleno palco, onde se
deitavam Crucifixos, imagens
de Nossa Senhora de Fátima
ou simbologia do Crescente
Vermelho. O sucesso terá sido
idêntico ao que já se havia registado em Madrid, onde a
coisa estreou financiada pelo
município e pela Iberia.
Como é evidente, a estratégia gramsciana é eficaz mas
necessita de um aliado tão relevante quanto dramático: a deseducação, a ignorância e a boçalidade, uma escola que não
ensina – antes doutrina, também ela, para a mediocridade,
evitando transmitir o desejo de
buscar, de saber, de conhecer,
de apurar os sentidos. Uma
escola que debita meia dúzia
de frases feitas e de verdades
absolutas, que ensina a encontrar a Verdade em regime prêta-porter, seja na Wikipedia ou
nas páginas d’ “O Código da
Vinci” e dos seus já incontáveis sucedâneos, todos vendedores do mesmo confusionismo que é semente de ignorância. Tudo o mais é relegado
para os domínios do distante e
do incompreensível.
Haverá saída num quadro
destes? Talvez sim, é questão
de se tentar. Talvez começar
pelo princípio, por perceber o
fenómeno que condiciona as
sociedades europeias contemporâneas, ajudando a desmontá-lo aqui e ali, desmascarando-o quando possível, explicando-o aos mais novos, mesmo se apenas para pequenos
grupos de receptores interessados.
E no entretanto, ler Gramsci
é capaz de ser um bom acompanhamento.
____

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

Governo quer alterar
a lei da propriedade
das farmácias
O Governo pretende alterar a lei da propriedade das
farmácias. Em causa está a liberalização das actuais regras,
que as restringem exclusivamente a farmacêuticos.
O mais recente passo foi
dado no passado dia 1 de Março, em Conselho de Ministros,
quando este órgão deliberou
sobre a Proposta de Lei que
autoriza o Governo a alterar as
regras da propriedade das farmácias.
O executivo de Sócrates
vai agora fazer seguir a proposta para o Parlamento. Em
comunicado o Conselho de Mi-

nistros esclarece que se “pretende regular o livre acesso à
propriedade e evitar a concentração, através de uma
limitação, proporcional e adequada, a quatro farmácias
por proprietário”.
A referida proposta de lei
“visa obter autorização da Assembleia da República para
estabelecer a reorganização
jurídica do sector das farmácias, cujo actual regime é
limitador de acesso à propriedade, eliminando as regras
que a restringiam exclusivamente a farmacêuticos”.

Marcha lenta por
uma urgência básica
A população de Vendas
Novas realizou uma marcha
lenta de automóveis, no passado dia 22 de Fevereiro.
Em causa esteve a defesa
da criação de um serviço de
urgência básico no centro de
saúde local. Recorde-se que o
serviço estava previsto no
relatório inicial da comissão
técnica que avaliou a reorganização da rede de urgências.

O protesto, organizado pelo
Movimento de Cidadãos Independentes pela Defesa do Serviço de Urgências de Vendas
Novas envolveu centenas de
veículos, que desfilaram na
Estrada Nacional 4, entre
Vendas Novas e Bombel.
À marcha lenta juntou-se
um buzinão que teve início as
17 horas e só terminou à noite.

Leiria quer fazer
renascer SAP
Os órgãos autárquicos de
Leiria querem fazer renascer
o Serviço de Atendimento
Permanente, para tentar complementar a produtividade
das urgências do Hospital de
Santo André. Os deputados
leirienses exigiram, em as-

sembleia municipal, a reabertura do serviço. Em causa
está um comunicado que
salienta uma grande pressão
assistencial sobre as urgências hospitalares, que estão
“aquém das necessidades da
região”.

Régua contra fecho
das urgências
É necessária a manutenção
de uma urgência básica no
Hospital D. Luiz I, na Régua.
Quem o diz é o presidente da
autarquia, Nuno Gonçalves.
Em causa está a proposta
apresentada pelo ministro da
saúde, Correia de Campos,
segundo a qual o serviço seria
substituído por um regime de
“consultas abertas”, a funcio-

nar entre as 8h e as 24h. O
atendimento seria feito pelos
médicos de família e clínicos
gerais dos centros de saúde da
região.
Após a meia-noite, seria o
INEM a assegurar as urgências. Para Nuno Gonçalves
esta medida só vem “mascarar” o fecho das urgências.
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Marques Mendes
inaugurou nova sede
do PSD em Coruche
A inauguração oficial da 4.ª
sede do PSD em Coruche ficou
marcada pela presença do actual
líder do partido, Luís Marques
Mendes, que veio à capital do
Sorraia descerrar oficialmente a
bandeira no passado dia 3 de
Março.
“Sei bem o quão difícil foi
implantar o partido aqui”,disse
Marques Mendes, num acto que
serviu também para prestar homenagem a todos os militantes e
fundadores do PSD no concelho, dois deles já falecidos.
Vítor Dias e Joaquim Neto,
foram lembrados pelos coruchenses José Manuel Potier, um
dos fundadores do partido, e Ricardo Santos, o actual presidente da concelhia local.
“Fiz questão de vir a Coruche porque acredito que os líderes devem saber estar onde as
coisas são mais difíceis e até
menos mediáticas”, disse Marques Mendes, contando que, por
vezes, é aconselhado em Lisboa
a não acompanhar todas as iniciativas concelhias.
“Não é assim que eu acredito
que se deve fazer política”, explicou o dirigente social-democrata,
que se congratulou ainda por ver
“muita gente jovem, sem qualquer menosprezo para os dirigentes históricos presentes”.
“Assim, há condições para
preparar aqui o futuro do PSD”,
afirmou, lembrando que os mais
novos devem “introduzir alegria, entusiasmo e capacidade
de gerar esperança”, questões
que “andam arredadas do discurso político há demasiado
tempo”, na sua opinião.
No discurso, antes de seguir
para um almoço que juntou
responsáveis de muitas das concelhias do distrito, Marques
Mendes lembrou ainda os militantes presentes dos “grandes
princípios que norteiam o PSD”.
“Somos um partido em que

tudo pode e deve ser discutido”,
explicou, uma discussão que
tem de ser feita “pensando sem-

pre como podemos ser úteis a
Portugal e aos portugueses”,
concluiu.

Governo garante urgências
em Benavente
O Serviço de Atendimento
Permanente (SAP) de Benavente vai continuar a funcionar até que entre em funcionamento o novo Hospital de

Vila Franca de Xira. A garantia foi dada pelo Ministério
da Saúde. António Ganhão
reuniu com a secretária de
Estado adjunta e da Saúde,

Cármen Pignatelli, para manifestar a sua posição contra a
construção do Serviço de Urgência Básico (SUB) no concelho de Coruche.
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ACTUALIDADE

A Emancipação da Mulher
Foi no mês de Março, mais
precisamente no dia 8, que se
comemorou o Dia Internacional da Mulher, tal como é sabido por muitos de nós. O que
não é muito bem conhecido é a
origem das comemorações deste dia.
O dia 8 de Março, para muitas mulheres é só mais um do
calendário, para outras é o dia
em que recebem uma flor, uma
atenção especial e até mesmo
se reúnem em grandes jantares
comemorativos e extravasam a
sua liberdade, o que, em muitos
casos diariamente é oprimida.
O Dia Internacional da
Mulher, vem precisamente,
assinalar o progresso económico, político e social da mulher.
Terá sido na viragem do século
XX que a mulheres começaram a insurgir-se.
O progresso da revolução
industrial e as condições de trabalho que eram oferecidas às
mulheres levou a que estas se
revoltassem. Do que há registo
terá sido a 8 de Março de

1857, em Nova Iorque, uma
das primeiras manifestações
das mulheres, que protestavam
sobre as deficientes condições
de trabalho e os salários reduzidos.
A partir de então muitas
mais manifestações de mulheres trabalhadoras foram-se constatando, sobretudo em 1908,
ano onde quinze mil mulheres
marcharam em Nova Iorque
exigindo melhores condições

de trabalho, aumento de salários e direito ao voto.
Face a esta agitação e reivindicação por parte da mulher, em 1909, o Partido Socialista da América declarou o dia
28 de Fevereiro como o Dia
Internacional da Mulher.
No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de
1910 e 1920, mas esmoreceu.
Foi revitalizado pelo feminis-

mo na década de 1960. Em
1975, designado como o Ano
Internacional da Mulher, as
Nações Unidas começaram a
patrocinar o Dia Internacional
da Mulher assinalado, a partir
de então, no calendário a dia 8
de Março.
Mais um dia de comemorações e de reflexões por tudo
o que as mulheres se submeteram e continuam a submeter.
Muitas vezes tida em conta
como uma espécie inferior à do
homem, vítima de violência
doméstica, violada e abusada
sexualmente, enfim, o dito sexo fraco muito tem lutado para
se insurgir. Refiro-me a mulheres que sem nunca descorar
o seu potencial trabalham, têm
a sua independência monetária, possuem poder de voto,
de decisão e opinião e no entanto continuam a ser as matriarcas de um seio familiar.
Para nos apercebermos do
desempenho de uma mulher no
seio da sociedade basta olhar
um pouco para o dia-a-dia das

Edite Costa

nossas mães: a mulher carinhosa e lutadora.
Hoje, no mundo ocidentalizado, as mulheres têm vindo a
assumir um papel claramente
mais activo, assumem cargos
poderosos, de grande responsabilidade e que requerem
grandes capacidades intelectuais. As universidades possuem
uma população estudantil
maioritariamente feminina, o
que pressupõe, num futuro
muito próximo, liderança das
mulheres em cargos mais elevados.
Assiste-se cada vez mais, a
famílias onde a mulher é quem
acumula maiores rendimentos
capitais. E a médio prazo, será
que irá ocorrer o reverso da
situação vivida durante séculos
passados? Será o homem subestimado? E depois, haverá o Dia
Internacional do Homem?
Desde sempre ouvi dizer
que a história da humanidade
se repete, o que muda são os
protagonistas. Será este o
caso?

Marcações

REFLEXÃO

243 617 326

Estrada da Lamarosa

Presente ou
consumo do futuro?
...“gostaria de frisar que
estes últimos dias me têm
dado uma grande satisfação. Tem sido com grande
prazer que tenho feito estes
pequenos trabalhos para o
Jornal de Coruche.”...
Edite Costa

__
Esta é uma “espreitadela”
que, com a devida autorização por se tratar de um texto
de um “e-mail” pessoal, aqui
reportamos como exemplo
de uma prática da nossa
relação com os nossos colaboradores, esses generosos e
entusiastas seres que, como
nós, despojados de preconceitos de qualquer tipo, exercem neste espaço denomi-

nado “O Jornal de Coruche”,
as suas “mais valias”.
Exactamente “mais valias”, valor acrescentado. Não
“mais do mesmo”, dessa retórica impraticável e habitual
dos formalistas e reguladores de um pensamento normativo, “ismos” do nosso passado receente.
Aqui somos todos nós, os
que tivermos a coragem de
ser e com isso acrescentar,
“sem cartões nem complicações” como diz o anúncio,
simplesmente com a nossa
opinião, o nosso pensamento e, com ele, a acção responsável e objectiva, não demagógica, porque disso estamos todos fartos, mesmo
aqueles que habitualmente
se revêem nesse exercício
de dialéctica tão redutora-

Bairro da Areia • 2100 CORUCHE

Manuel Gomes Pinto

mente simplista e normativo. É que o colectivo regional deve traduzir a sua identidade, não outra qualquer
em substituição, por muito
colectiva, agradável e coerente que se lhe apresente.
Encarar a realidade, saber
quem somos, qual o nosso
contexto e com ele o objectivo enquanto grupo social,
para que, responsavelmente,
possamos “cumprir o nosso
futuro” introduzindo-lhe a
cada passo a tal “mais valia”
e, assim, exercer essa continuidade como é nosso dever.
O futuro de Coruche pertence aos Coruchenses, e todos sabem que têm que o
cumprir hoje, com a responsabilidade e a consciência histórica do que isso significa.

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!

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

ANUNCIE e ASSINE O JORNAL DE CORUCHE
pub@ojornaldecoruche.com

Tlms. 96 600 12 93 • 91 300 86 58
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Corrida Solidária no Lar de S. José

A Corrida Solidária, uma
iniciativa dos Médicos do
Mundo, teve o seu ponto de
partida no Lar de S. José no
passado dia 21 de Março. “É
uma corrida de carácter
solidário pois pretende angariar fundos para a construção de escolinhas comunitárias em Moçambique”,
foi o que nos esclareceu Luzia Lopes, directora pedagógica do Lar de S. José.
Durante toda a semana as
crianças da instituição vive-

•
•
•
•
•
•
•

ram um pouco a situação
dos problemas de África,
sobretudo os das crianças de
Moçambique. “Assunto que
muitas das nossas crianças
desconhece. É um modo de
lhes alertar que para além
do mundo que elas conhecem, infelizmente existem
outras realidades”.
Através dos pais, familiares e amigos, estas crianças
do Lar de S. José angariaram 1.400 euros para levar
avante a missão, pelas mãos

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

Largo Terreiro do Brito
2100-118 Coruche

Tel. 243 675 402

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio
qualquer quantidade
em qualquer ponto do País
(com viaturas próprias)
Distribuidor Oficial

Fornecemos tanques aéreos e
subterrâneos para combustíveis
CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt

dos Médicos do Mundo.
Eram dez e meia da manhã, quando, à entrada do lar
oitenta crianças, entre os
três e cinco anos, pais e funcionários deram início à
Corrida Solidária, ao soar do
apito.Uma corrida de 300
metros que tinha a fita da
meta final à entrada da Praça
de Touros. No final da corrida foi oferecido um pequeno
lanche às crianças, tal como
lhes foi entregue um diploma
de participação, oferecido
pelos Médicos do Mundo.
Para o Dr. Diamantino
Diogo, Director do Lar de
São José “o que interessa
dizer às nossas crianças é
que existem realidades bastante diferentes às que elas
têm visto” e acrescenta “não
será a dádiva de hoje que
irá resolver o problema de
Moçambique, no entanto é
um grande contributo das
nossas crianças”

Jacinto Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia
de Coruche, esteve presente
na Corrida Solidária e foi
com grande agrado que viu
esta iniciativa: “A Junta de
Freguesia também se associou simbolicamente a esta
iniciativa.

útil às crianças carenciadas
de Moçambique”
É de salientar que para a
iniciativa, a Caixa de Crédito Agrícola doou 250 euros,
a Junta de Freguesia contribuiu com 150 Euros e a
Parmalat ofereceu o lanche
às crianças.

Fizemos chegar um donativo às crianças do Lar.
Esperemos que venha a ser

____
Edite Costa
Fotos de João Louro

O que é a Corrida Solidária?

Lar de São José agradece

“Corra a ajudar” é o slogan da iniciativa
Corrida Solidária, que Médicos do Mundo
está a organizar pela primeira vez em
Portugal, com a participação de mais de 500
escolas de todo o país, envolvendo mais de
65 mil crianças e jovens com idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos.
Em cada uma destas escolas decorreu uma
corrida, durante o mês de Março, com o
objectivo de angariar fundos para o projecto
“Escolinhas Comunitárias Rurais”, a ser
implementado por Médicos do Mundo em
Moçambique. Este projecto prevê a construção de centros de dia para acolhimento e
apoio educacional e psicossocial às crianças
órfãs e em situação de vulnerabilidade, entre
os 2 e os 5 anos de idade, que vivem nos bairros 25 de Junho e Mafacuva, no distrito da
Namaacha, em Moçambique.
www.medicosdomundo.pt

Após a realização da Corrida Solidária com
as Crianças de Moçambique, organizada pelo
Lar de S. José e patrocinada pelos Médicos do
Mundo, a Direcção e Colaboradoras do Lar
não podem deixar de agradecer a quem contribuiu para o seu êxito.
O nosso agradecimento especial vai para as
crianças e seus pais que, com o seu entusiasmo,
nos incentivaram e ajudaram a concluir com
sucesso esta iniciativa. Também a Caixa Agrícola nos ajudou com o fornecimento de camisolas que as crianças e adultos usaram no dia
da corrida, bem como com um donativo. Agradecemos à Radio Voz do Sorraia que fez a divulgação e cobertura do acontecimento, à Escola Segura, que nos auxiliou no trânsito, à
Junta de Freguesia de Coruche que contribuiu
com um donativo e à Parmalat, doadora do
lanche das crianças. A todos, o nosso obrigada
pela vossa colaboração.
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ARTE E CULTURA

O Cerco à Cultura Portuguesa!
João Alarcão Carvalho Branco *

– Os Gloriosos Cercos de Diu
Os dois grandes cercos quinhentistas que os portugueses
sofreram na Fortaleza de Diu
são justamente considerados
como dos nossos mais gloriosos feitos.
Pela persistente e sacrificada dádiva de vidas e destinos à
defesa da fortaleza, os sitiados
representaram um exemplo
sem paralelo.
Ao relatarem os feitos dos
defensores de Diu, os grandes
cronistas e historiadores legaram-nos algumas das mais belas páginas da História de Portugal, permitindo-nos aprender
nelas virtudes e grandezas que
nunca perderam a razão de ser.
Já houve tempos em que
esses e outros grandes factos
históricos eram sobejamente
conhecidos da juventude portuguesa.
Quando entre nós se ensinava História de Portugal e não
a dos Estados Unidos, da

União Soviética, ou a doutros
estados assalariados que cada
uma destas potências mantém
em confronto, para benefício
próprio, em diferentes teatros
do mundo.
Hoje, graças ao servilismo
dos descaracterizados dirigentes da educação e cultura estatais, os nossos filhos chegaram
à idade adulta sem receberem
nos estabelecimentos de ensino
os rudimentos duma consciência cultural portuguesa.
Ainda que, na generalidade,
se tivessem mantidos incólumes ou indiferentes aos TséTungs, Lénines, Cunhais, Bushs
e outros agentes maiores e
menores do canibalismo intelectual soviético e americano,
o facto é que saíram das faculdades sem a mínima suspeita
de quem fosse D. João de Castro ou Mouzinho de Albuquerque.
E haverá mesmo os que

Fortaleza Portuguesa em Diu, na Índia

pensem que D. Afonso Henriques trabalha na PT porque o
novo patrão de lá se chama
Henrique Granadeiro, ou que o
Rei D. Manuel I era assim chamado por ter chegado em primeiro lugar numa Volta a Portugal. Ninguém lhes ensinou
que D. João I não era o João
Pinto, o Padre António Vieira
não era pai do Presidente do

R E STAUR A N T E

PONTE DA COROA
Votos de uma Santa Páscoa
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

Benfica, ou, menos grave, que
D. Filipa de Lancastre não era
mãe da belíssima Alexandra
Lancastre.
Tantas são as telenovelas e
fraudes futebolísticas com que
as estações televisivas nos
matraqueiam diariamente.
Com essas camadas de lama aculturada, acabam por cobrir a vala comum para onde a

História de Portugal foi atirada
pelos frenesins internacionalistas dos nossos assaloiados governantes, e pela militância internacionalista dos professores
do depois de Abril, que pouco
mais eram capazes de fixar e
ensinar do que abúlicas estatísticas cuja credibilidade ruiu
com o muro de Berlim.
É pois nossa obrigação ir
recordando o muito que os portugueses realizaram ao longo
dos séculos.
Não vão os nossos netos
pensar que os portugueses que
se fizeram, e nos fizeram, Grandes, tinham a estatura moral e
mental dos políticos que hoje
temos, cujo único combate
que, com ademanes teatrais,
travam, é o da conquista de cadeiras que lhes tragam bemestar económico e um efémero
significado social.
____
* Historiador

Bagão Félix fala no ISLA
sobre Flexisegurança
e Segurança Social

Bagão Félix foi um dos nomes presentes na terceira conferência promovida pela Revista INVEST e pelo ISLA
Leiria – Instituto Superior de Línguas e
Administração de Leiria, no passado dia
20 de Março, em Santarém. Num ambiente informal que privilegiou o diálogo
com o público, Bagão Félix falou sobre
Flexisegurança, palavra que começou
recentemente a entrar no vocabulário de
empresários e políticos.
Trata-se de um modelo laboral muito
utilizado em alguns países do norte da
Europa que implica uma dinâmica diferente nas relações de trabalho. O ex-min-

istro do Trabalho e Solidariedade Social
do Governo de Durão Barroso e ex-ministro das Finanças do executivo de Pedro
Santana Lopes, contribuiu para a última
revisão do Código do Trabalho em Portugal.
O tema em destaque foi o passado,
presente e futuro da Segurança Social.
Bagão Félix debruçou-se sobre o tema,
tendo em conta as suas divergências em
relação ao modelo adoptado pelo
Governo de José Sócrates. o principal
bloqueio à flexisegurança em Portugal
“é a Constituição da República, pelo
que a é preciso rever”. Para Bagão
Félix, a Constituição sofreu várias
revisões políticas mas não económicas,
continuando a conter conceitos de uma
economia fechada, de 1976, desajustada
da realidade e dos desafios actuais.
No seu entender, “ão se pode reformar a Segurança Social independentemente das prioridades políticas”, sublinhando que só o custo das auto-estradas sem custos para o utilizador nos
próximos cinco anos, são cerca de 12
mil milhões de euros, superior ao
impacto das medidas adoptadas pelo
Governo em matéria de Segurança
Social.
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É recorrente, nomeadamente
no actual panorama de crise económica e sobretudo de cidadania
e orgulho nacional, considerar
que habitamos um país pequeno,
pobre e sem recursos. Se tal é
verdade se tivermos em conta
apenas recursos como o petróleo, o gás natural ou os metais
preciosos, é já uma total distorção da realidade quando pensamos nos recursos biológicos ou
os proporcionados pelo clima,
território e posição geográfica de
que dispomos. Mesmo em termos territoriais, Portugal é um
país pequeno apenas se tivermos
em consideração o território terrestre, esquecendo a enorme extensão de águas que nos pertencem através da Zona Económica
Exclusiva.
A localização do nosso país,
periférica em relação às potências do centro da Europa, periferia essa cada vez mais acentuada em virtude do alargamento a
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

Leste, é por outro lado de uma
absoluta centralidade quando no
contexto atlântico e no das relações entre os continentes europeu, americano e africano.
Porque continuamos então a
insistir em modelos de desenvolvimento em nada adequados
às nossas realidades e que nos
afastam cada vez mais da média
europeia.
Porquê atribuir a Espanha
um papel de prioridade na economia e relações especialmente
quando pouco mais conseguimos do que aumentar a subserviência económica, política e
até social do nosso país face ao
vizinho.
Face a esta situação, somos
forçados a reconhecer que o
crescimento económico de Portugal passa obrigatoriamente
por dois elementos, o primeiro é
o Oceano Atlântico, enquanto
elemento definidor da nossa posição no mundo e enquanto
Tel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

Comida para fora e Frango no Churrasco
Criação de Cabras
Fabricação de Produtos
de Leite de Cabra

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

Agropecuária, Lda.

maior trunfo no contexto das
relações internacionais e rotas
de comércio, e segundo pela exploração sustentada dos recursos nacionais por um sector
primário e secundário moderno
e que introduza no mercado produtos com um valor acrescentado. Produtos que marquem não

cenário ainda mais desolador,
resumindo-se a pouco mais de
uma dezena de navios. Analisando a agricultura nacional, o
panorama não é também o mais
favorável por razões em muito
semelhantes às do sector das
pescas. A introdução de tecnologia de ponta é possível a custos

só pela qualidade mas pela capacidade de serem comercializados pelo mundo.
Este Oceano que já nos fez
grandes permite a ligação, através de Portugal, da Europa à
América e África. A posição
geográfica de Portugal e a enorme área no Atlântico Norte sob
nosso controlo conferem-nos
uma posição privilegiada na
obtenção de lucros nas redes de
comércio internacional. Portugal como “porta” da Europa não
é de todo uma imagem desfasada do que poderia ser a realidade. Na verdade as condições naturais de que dispomos, por
exemplo o porto de Sines, de
águas profundas e com excelentes condições para a recepção de
navios de grande tonelagem,
são quase impares em toda a
Europa. Sines é mesmo um caso
flagrante da falta de coordenação nas políticas de desenvolvimento, tantas vezes ditadas
por interesses que não os do
bem da Nação, ao não possuir
os acessos de que necessita enquanto porto de referência e ao
ser esquecido aquando da definição e traçado dos grandes investimentos que se avizinham.
Espanha desde a sua adesão
à União Europeia conseguiu
manter o volume de capturas de
pescado enquanto que Portugal
as reduziu para metade nesse
período e para apenas um terço
do valor capturado na década de
60. A frota mercante oferece um

moderados caso se procurem
parcerias com as instituições
académicas nacionais ou mesmo com os privados que as
desenvolvem tantas vezes sem
qualquer apoio.
São também tantos os investigadores nacionais, em áreas
estratégicas para o país, a rumar
ao estrangeiro quando poderiam
estar a aplicar os seus conhecimentos e conceitos à nossa agricultura, pescas, indústria ou até
no sector de serviços e administração. O fomento da formação
em áreas médias de igual interesse e importância estratégica
continua a ser adiado e Portugal
perde assim gerações inteiras
que poderiam ocupar-se da revitalização de toda a estrutura
económica do país, a começar
pela sua base.
Obviamente que esta dinamização económica, que tem
por base o Oceano, como suporte às ambições portuguesas,
inclui os municípios do interior,
como Coruche, em que a agricultura e a industria de processamento de produtos agrícolas
assume um peso extraordinário
na economia local. Também
aqui a inovação passa pela reformulação de muitas práticas
enraizadas que não contribuem
para o crescimento, sendo a
maior e mais difícil a reformulação da forma como concebemos a economia portuguesa e as
relações entre os diversos sectores de actividade.

Como pode este “país de
marinheiros” continuar a virar
as costas ao mar quando este
pode ser o principal elemento de
onde podemos iniciar uma dinamização económica sólida e
afirmar o país no contexto das
relações internacionais?
Torna-se pois fundamental
apostar em vários vectores, tal
como preconizado no Hypercluster do Mar promovido pela
Associação de Oficiais da Reserva Naval, investindo na sua
interligação e coordenação e
promovendo entre as diversas
entidades o espirito de diálogo e
solidariedade, mas também de
competitividade e ambição.
No entanto aqui queremos
levar este conceito ainda mais
longe, já que consideramos fundamental o envolvimento não só
dos sectores ligados ao mar mas
sim de todos os sectores da
economia portuguesa, recorrendo a uma planificação integrada
da economia tendo por base os
recursos naturais, humanos e
técnicos de que dispomos no
próprio país, bem como a capacidade de investimento real
passível de ser realizada, por
forma a revitalizar os sectores
primário e secundário da nossa
economia, base da riqueza de
qualquer país que pretenda ter
uma balança de pagamentos
equilibrada ou a tender para a
acumulação de riqueza e geração de emprego.
Apenas um crescimento real
da economia permite um equilíbrio sustentado das contas
públicas a longo prazo e sem
prejuízo para as populações.
Para tal é absolutamente vital
conhecer os recursos que possuímos, identificar as formas de
os explorar, incluindo planos de
incentivo à formação profissional e educação superior em
áreas estratégicas para o país e
investir de forma prioritária nestas áreas, através por exemplo,
de benefícios fiscais ou de outra
natureza.
As maiores riquezas de Portugal estão no mar, nos solos, na
geografia e nas pessoas que fazem desta uma Nação que já fez
história e que tem todas as condições para ter um papel superior ao que a sua dimensão poderia supor, haja a vontade e determinação que tivemos outrora.
____
* Biólogo
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A Volta ao Distrito de
Santarém/RTP chega ao fim

ção geral por pontos. Nesta etapa com apenas um prémio de
montanha (4.ª categoria) coincidindo com a chegada a Santarém Célio Sousa (Riberalves/Boavista) manteve a camisola azul.
A classificação para o prémio da Juventude representada
pela camisola laranja foi ganha
pelo holandês Lars Boom.

a 37 segundos de Robert Hunter.
Na classificação geral por
equipas triunfo da Barloworld,
enquanto a melhor formação nacional foi a Duja/Tavira na terceira posição.
Com dois triunfos em etapas,
Javier Benitez (Benfica) somou
nos 4 dias de prova um total de
55 pontos e arrebatou a camisola verde, símbolo da classifica-

Robert Hunter vencedor da prova sendo premiado, e na foto ao lado os quatro vencedores das camisolas

A 2.ª Volta ao distrito de Santarém/RTP chegou ao fim. A 18
de Março, domingo, Javier
Benitez (Benfica) triunfou na
chegada a Santarém, palco da 4.ª
e última etapa da volta ribatejana discutindo o sprint final de
forma vitoriosa. Foi o segundo
triunfo do espanhol que já havia
ganho a etapa inaugural da prova na quinta-feira, 15 de Março.
Esta 4.ª etapa que ligou a Go-

legã a Santarém, na distância de
163,8 km, serviu para reforçar a
liderança de Robert Hunter
(Barloworld) na 2.ª Volta ao distrito de Santarém/RTP. O sul-africano chegou integrado no
primeiro grupo que cortou a meta com o tempo do vencedor e
pelo facto de ter bonificado numa das metas volantes conseguiu juntar mais 3 segundos à
vantagem que já tinha para Mar-

tin Garrido (Duja/Tavira). A etapa, bastante movimentada e
acelerada (média de 45 km/h),
foi controlada pela Barloworld,
equipa do camisola amarela que
tinha partido da Golegã com 13
segundos de vantagem sobre o
argentino da equipa portuguesa.
O holandês Lars Boom (Rabobank), vencedor da volta ribatejana o ano passado terminou
nesta edição em terceiro da geral

em socorro a acidentado de viação

Helicóptero do INEM
na Erra

Foto de Luís Sousa
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Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
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Tlms. 938 526 652 • 939 064 534
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Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
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•
Portões Basculantes para Garagens

No passado dia 11 de Março, um acidente de viação na
Erra, em que o automóvel
embateu violentamente contra um eucalipto na Estrada
da Erra, obrigou à intervenção do helicóptero de emergência médica do INEM.

O aparelho aterrou
no campo de futebol local
A população que aguardava um jogo Errense, chegou a pensar que se tratava
de um simulacro. O helicóptero chegou por volta das

13h25 e partiu cerca de uma
hora depois, devido à necessidade de estabilizar o estado
do acidentado, que era grave,
já que se encontrava em risco de vida.
A vitima já se encontra
bem e junto da sua família.

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

•
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Teorias do Poder Marítimo – Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL

(parte VII)

– O Presente e o Futuro
Interesses de Portugal de
médio e longo prazo
Mas este quadro do Atlântico Norte, em que Portugal ocupa ainda, e apesar de tudo, uma
posição de destaque1, está a mudar e a Espanha, através da sua
diplomacia e das suas relações
crescentes com os EUA, está a
tentar mudar os dados do problema em nosso desfavor, embora sem grande sucesso até ao
presente. E no futuro? A Espanha tem investido na ocupação
efectiva do Mar, e será que esse
facto não terá, num futuro próximo, importância na reavaliação do seu papel na Aliança, jogando a nosso desfavor?
Apesar de tudo, Portugal tem
somado, recentemente, notórias
vitórias políticas dado ter implementado, neste início do século
XXI, uma política mal percebida, mas inteligente, de privilegiar relações com esta superpotência e com a NATO, no seu todo. Veremos se este novo esboço de política externa e de defesa é conjuntural ou estrutural.
Portugal precisa não só de recuperar o seu pensamento geopolítico mas também as componentes cultural e económica do
seu Poder Marítimo(2) que é
essencial ao seu desenvolvimento, ao seu prestígio, à sua coesão
e à sua liberdade de acção.
Para o futuro, Portugal terá
de eleger o seu desenvolvimento
económico sustentado, e o consequente crescente bem-estar da
sua população, como primeira
prioridade.
E é razoável pensar que o
Mar poderá ser um factor estratégico e altamente coadjuvante
se, entretanto, lhe for dada a importância adequada, consubstanciada na tomada de medidas
concretas de fomento. Seria provavelmente uma “revolução”
positiva.

Os agentes principais dessa
“revolução” terão de ser, em primeiro lugar o Estado, ou melhor
o poder político que o ocupa,
através da construção de políticas de fomento de exploração e
de defesa do mar territorial e da
zona exclusiva, para além do
incentivo ao reaparecimento de
uma marinha mercante com a
dimensão suficiente para ser
económica e financeiramente
viável.
Em segundo lugar, terão de
ser as empresas (sejam elas detidas por empresários ou por negociantes - dado que são os protagonistas centrais do processo
de globalização competitiva) a
ter um papel decisivo nesta matéria; são os “novos navegadores”, no sentido de serem os
principais factores motrizes de
mobilidade. Não podem deixar
de se adaptar aos novos campos
de acção, sob pena de desaparecerem ou de serem incorporadas
em redes de empresas mais potentes onde não podem aspirar a
ter posição de domínio.(3)

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

É neste ponto que tem especial importância a irrelevância
do mercado português face ao
mercado integrado europeu.
Num pequeno mercado, não é
muito provável que se desenvolva uma entidade empresarial de
dimensão continental (o que não
quer dizer que seja impossível).
Também não é provável que associações de empresas nacionais possam organizar redes internas que sejam capazes de
atingir dimensão continental.
Assim, com o incentivo e o
devido enquadramento estruturado, caberá aos agentes económicos privados a prossecução,
na área da marinha mercante e
nos seus segmentos (pescas,
transporte de mercadorias e de
pessoas, na navegação de costa
ou na navegação em mar alto),
levar a efeito e pôr na prática
este desiderato e explorar devidamente as capacidades potenciais do mar e das linhas de água
interiores.
Um pequeno parênteses(4)
para referir que ou os detentores
do capital das empresas portuguesas (empresários ou negociantes) ultrapassam a sua tendência para o individualismo
exacerbado, o que faz com que
não queiram verdadeiramente
associar-se em projectos de internacionalização, [a menos que
o Estado (ser mal querido, mas
de quem todos exigem tudo) os
financie], ou não poderão queixar-se de não adquirirem dimensões críticas para o sucesso sus-

tentado, também nesta área estratégica.
E sem isso será muito difícil
conquistar protagonismo estratégico no contexto da globalização
competitiva.(5)
O Mar é uma oportunidade
para o adquirir. Mas também é
uma ameaça. Se não for aproveitado por Portugal alguém,
mais tarde ou mais cedo, o fará.
Para Portugal, no geral, e para as empresas, em particular,
esta é uma oportunidade estratégica. Integrado no espaço europeu, o mercado português e as
suas empresas correm riscos de
periferização e de subordinação,
nomeadamente ao centro regional ibérico, em que a nossa dimensão em termos do número
de consumidores potenciais é de
apenas cerca de 21 por cento.
Portugal deverá, assim, diversificar as suas dependências,
formais ou informais, de maneira a não estar excessivamente
dependente de um só bloco, tentando passar a ter outro “espaço
de manobra” que lhe permita alguma voz internacional, que lhe
permita poder tentar maximizar
os seus interesses.
Nesta linha de pensamento
existe uma oportunidade, se soubermos explorá-la, para Portugal
se tornar algo relevante no seio
do Sistema Internacional, em
geral, e no europeu, em particular
e que tanto tem a ver com o Mar,
embora não exclusivamente:
– explorar os recursos marinhos à sua disposição;
– explorar as “auto-estradas
marítimas”, sobretudo as que
nos ligam aos países de língua
oficial portuguesa;
– ajudar a sedimentar e fortalecer um bloco Lusófono, de
que tanto têm falado, quer o
Prof. Adriano Moreira quer o
Prof. Ernâni Lopes, que nos permita, se bem articulado, ser a
“ponte” entre esses dois mundos, ou espaços, para o qual já
se deram os primeiros passos,
embora na minha opinião tímidos, através da constituição da
CPLP (Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa).
Para isso, além de bloco cultural, dado ser a base imediata
de união possível, terá de evoluir para os campos económico,
político e mesmo militar.
Se Portugal conseguir ser, em
linguagem simplificada, “o em-

baixador” do bloco lusófono na
União Europeia e ser ao mesmo
tempo “o embaixador” da União
Europeia nesse bloco, adquirirá
uma importância internacional
bem superior à detida actualmente, por motivos óbvios.
As potencialidades estão aí:
mesma língua, a mesma matriz
cultural, embora com algumas
diferenças, a experiência de séculos no contacto com esses povos,
a nossa conhecida capacidade de
diálogo e de estabelecer pontos
de convergência de interesses. Já
o fizemos na nossa história,
poderemos fazê-lo outra vez,
embora com um novo modelo.
Modelo de cooperação entre
Estados Soberanos, que identifiquem interesses comuns, face aos
cenários e blocos internacionais
deste século XXI. Para isso, os
países integrantes terão de se dispor a construir uma base comum
que lhes permita, a todos, terem
um papel na cena internacional.
Portugal, como matriz dessa
potencial comunidade, deverá
ser capaz de ajudar à sua organização, à reflexão estratégica que
será necessário desenvolver, para
chegar à formação desse bloco.
A Portugal deverá caber um
papel de levantamento, motivação e de articulação dessas capacidades comuns. Para isso deverá formular um plano estratégico que englobe não só os
países africanos mas também o
Brasil, na futura organização
mais profunda, cuja génese se
encontra construída.
Deveria conceber programas
de apoio operacional aos agentes económicos portugueses que
lhes permitissem avançar na direcção da internacionalização
efectiva nesses mercados, simplificando ao mesmo tempo os
procedimentos administrativos,
fazendo inserir a política de
cooperação no modelo de modernização de Portugal e assumir que ao Estado português deveria caber uma acção de “motor” e de “mobilizador”, tanto
das vontades internas como das
vontades dos seus congéneres,
membros da CPLP(6).
O desenvolvimento das relações com a África e o Brasil, numa óptica de inserção na economia global, poderia funcionar
para Portugal como o mecanismo
> continua na página seguinte
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Ambiente

contra abertura
ao nuclear na
Europa

STOP às Alterações Climáticas
“Os Verdes” regressaram ao
Distrito de Santarém para mais
um conjunto de acções da campanha STOP às Alterações Climáticas. O Partido Ecologista
realizou duas iniciativas nos
concelhos de Ferreira do Zêzere
e Ourém, no dia 14 de Março.
A campanha, de âmbito internacional, teve como principais
objectivos pressionar a administração norte-americana a aderir
ao Protocolo de Quioto, manifestar a insatisfação pela política de
transportes públicos seguida pelo
Governo português e alertar a

população para o fenómeno das
alterações climáticas.
Nesta acção recolheram-se
assinaturas dos cidadãos, em
dois documentos: Um postal,
dirigido ao Presidente dos EUA,
exigindo que o país – um dos
maiores poluidores do mundo –
assuma as suas responsabilidades em matéria de alterações
climáticas e adira, sem restrições, ao Protocolo de Quioto.
Um segundo postal, dirigido
ao primeiro-ministro, José Sócrates, através do qual os cidadãos demonstrarão a sua insatis-

fação pelos consecutivos aumentos das tarifas dos transportes públicos, exigindo que sejam
tomadas medidas no sentido de
se investir numa rede de transportes de qualidade.
Os documentos foram entregues posteriormente à Embaixada dos EUA em Portugal e ao
Governo Português, respectivamente. Estas acções contaram
com a participação dos dirigentes nacionais de “Os Verdes”,
José Luís Ferreira e Vítor
Cavaco.
___

Teorias do Poder Marítimo – Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL
– O Presente e o Futuro
> continuação da página anterior

básico de criação de vectores de
compensação que nos permitissem estabelecer um sistema de
equilíbrio estratégico onde o vector de modernização (a UE) fosse
incorporado, tentando proporcionar novas possibilidades estratégicas de afirmação de Portugal no seio do Sistema Internacional, em geral, e no da União
Europeia, em particular(7).
Como exemplo daria ainda
mais algumas sugestões para serem objecto de um estudo aprofundado:
1) fomento e incentivos ao
reaparecimento da Marinha Mercante portuguesa, quer de cabotagem, quer de longo curso, na minha opinião vitais para um país
com as nossas características
geopolíticas.
2) investimento no desenvolvimento da área dos transportes
(pessoas e mercadorias), criando
“pooles” entre as companhias
(aéreas e marítimas) das várias
nacionalidades para a exploração de rotas e apoio às actividades de trocas entre os vários países da comunidade Lusófona;
3) investimentos na área das
Telecomunicações e das Novas
Tecnologias de Informação, que
facilitassem as comunicações e
a circulação da informação integrada entre os vários espaços;
Temos de encontrar forma de
pôr em marcha um Plano Global Estratégico de Política Externa, resultante do Plano Estratégico Nacional, que nos permita aceitar o que é de aceitar, e
recusar o que é de recusar na

frente comunitária, e saber alargar a nossa rede de interesses,
fora da União, sem colocar em
causa a nossa inserção na mesma, dando ao Mar a importância
e a valorização efectiva da
posição estratégica que detém.
É sobre tudo isto que teremos em conjunto, independentemente da filiação partidária,
de reflectir, para que Portugal
possa ser o que todos queremos
que seja: um país relevante na
cena internacional, tendo em
mente a nossa dimensão e as
nossas capacidades.
E boa parte da nossa dimensão está no mar. Assim consigamos adquirir as capacidades para o explorar nas suas várias vertentes: comunicacional, transportes, exploração de recursos e
defesa.
Assim, se houver vontade e
discernimento político, se houver um envolvimento claro das
élites de que o país dispõe na
discussão construtiva, na busca

de soluções, poderemos encontrar o caminho adequado.
Basta, para tal, que os portugueses envolvidos na necessária
(e por fazer) reflexão estratégica, (de médio e longo prazo),
assumam a História de Portugal
na sua plenitude e os seus ensinamentos, percebam qual a
importância decisiva da posição
Geoestratégica e Geopolítica do
país e se deixem de complexos
de inferioridade, planeando o
futuro com realismo mas também com ambição.
O Povo Português precisa de
verdadeiras élites, aquelas que
juntam o pensamento à acção.
Adere e é motivável por grandes
projectos. O que é necessário é
que apareçam pessoas que pensem o país e que tenham projectos para Portugal que sejam
capazes de motivar a passagem
das palavras à operacionalização destas.
____
Miguel Mattos Chaves
Gestor de Empresas e
Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

“Os Verdes” reagiram às
declarações de José Sócrates em
Bruxelas, na Cimeira da Primavera, sobre a questão do nuclear.
Apesar de ter afastado esta hipótese em Portugal, Sócrates
manifestou total abertura quanto
à possibilidade do nuclear nos
restantes países da Europa.
Em resposta, “Os Verdes”
lembraram que qualquer acidente
nuclear que ocorra na Europa, ou
em qualquer outro país do mundo, pode ter graves implicações
em Portugal, visto que “a radioactividade não conhece fronteiras”. “Os Verdes” consideraram
ainda que é extremamente grave
a “cedência da União Europeia

ao lobi nuclear”, constituindo
um assinalável retrocesso em
matéria de segurança energética
e de desenvolvimento sustentável. A necessidade de “reduzir a
dependência energética da
União Europeia e a luta contra
as alterações climáticas não pode ser pretexto para este recuo”,
segundo o partido.
“Os Verdes” aproveitaram
para relembrar que ainda não foi
encontrada uma solução para o
problema dos resíduos nucleares, que “se mantêm activos por
milhares e milhares de anos,
constituindo um perigo para a
humanidade”.

Transgénicos em discussão
“Os Verdes” apresentaram uma proposta em Assembleia da República alertando os Deputados para
as provas científicas de que o milho transgénico
MON 863 provoca alterações de crescimento e graves
perturbações na função hepática e renal dos animais
de laboratório que consumiram esse milho.

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

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

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

____
(1) Um dos principais Comandos
Estratégicos da Aliança Atlântica
está sediado em Oeiras.
(2) Carvalho, Virgílio – op.cit. pp 81
(3) In SaeR – Estratégia Económica e
Empresarial de Portugal em África,
Vol. VI, Lisboa, Saer/Fernave, Junho de 2001, pp. 30
(4) Chaves, Miguel de Mattos op.cit.
(5) In Saer – op.cit
(6) Cf – Saer /Fernave op. cit.
(7) Idem
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Ecoponto vai às Escolas
O projecto “Ecoponto vai à
Escola” é desenvolvido pela
Câmara Municipal de Coruche, com o objectivo de melhorar a gestão ambiental do
espaço escolar, sensibilizar as
crianças, e através delas, as
respectivas famílias e restante
comunidade escolar, para a
correcta deposição de resíduos.
Todos os estabelecimentos
de ensino vão receber um mini-ecoponto, sendo que a primeira fase do projecto foi iniciada em Maio de 2006 no
ensino pré-escolar com a colocação de 12 conjuntos destes
equipamentos.

Vacina contra Cancro
do Colo do Útero deve ser
incluída no Plano Nacional
O Grupo Parlamentar “Os
Verdes” entregou na Assembleia
da República um Projecto de
Resolução que visa incluir a vacina que previne o cancro do
colo do útero no Plano Nacional
de Vacinação.
Para o grupo parlamentar, a
descoberta e a introdução no
mercado da vacina preventiva
do cancro do colo do útero é um
passo decisivo para diminuir
drasticamente a neoplasia. O
grupo parlamentar entende que o
difícil acesso à vacina, devido ao

seu alto custo, pode comprometer esse objectivo.
“Os Verdes” relembram ainda que Portugal é o país onde a
taxa de mortalidade pela doença, antes dos 65 anos, é das mais
elevadas da Europa.
Face à eficácia comprovada
da vacina, o Estado tem, segundo o partido, a obrigação de garantir que as crianças e jovens
não fiquem de fora desta solução, o que implica a introdução
da vacina no plano nacional de
vacinação.

Descargas no Alviela
O Deputado do Grupo
Parlamentar “Os Verdes”,
Francisco Madeira Lopes,
questionou o Governo no
passado dia 12 de Março,
através de requerimento
entregue na Assembleia da

República, sobre o programa
de controle das descargas de
águas residuais agro-industriais na bacia do Alviela e o
que foi feito aos mais de 70
autos levantados só entre
2005 e Maio de 2006.

Águas das piscinas
reaproveitadas
Três empresas vão apresentar à autarquia de Coruche
projectos para instalação de
um sistema de aproveitamento das águas das piscinas municipais, que são actualmente

canalizadas para o sistema de
saneamento básico. Em causa
está o tratamento destas águas,
que contêm cloro, e o seu encaminhamento para sistemas
de rega do complexo aquático.

JCL

A segunda fase teve início
no dia 1 de Março deste ano e
prevê a entrega de mini-ecopontos nos 15 estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo.

Para além da colocação dos
equipamentos, técnicas municipais promovem um “jogo do
Ambiente” que alia a brincadeira à aprendizagem de temá-

ticas relacionadas com o tratamento e recuperação de resíduos, formas de exploração e
conservação dos recursos naturais.

“Governo deve rever a política
tarifária para a electricidade”

A Comissão Executiva do
CDS-PP alertou o Governo para
uma revisão da política tarifária
para a electricidade, “sob pena
de, além dos danos causados ao
sector e à economia em geral,
Portugal possa vir a ser objecto
de um procedimento de infracção pela Comissão Europeia”.
Em comunicado, o CDS-PP
alerta para o facto de ter sido “a
manipulação das tarifas ener-

géticas, copiando o exemplo
espanhol, que esteve na origem
da demissão do anterior responsável pela ERSE e resultou claramente da audição parlamentar do Eng° Jorge de Vasconcelos”. Recentemente, a Comissão
Europeia notificou à Espanha a
sua decisão de dar início ao procedimento de interdição de ajudas de Estado (artigo 88.º do
Tratado CE) relativamente às
tarifas regulamentadas de electricidade, tendo dado um mês ao
Governo espanhol para a apresentação de observações às partes interessadas.
O CDS-PP alerta para que
Portugal siga o processo euro-

peu com a maior atenção.
O partido critica ainda “a manipulação que o Governo tem
efectuado na fixação das tarifas
energéticas em violação da legislação nacional e comunitária”.
“No caso espanhol, este tipo
de política de visão estreita, por
um sistema regulamentado fechado, conduziu a um défice
global de 3.811 milhões de
euros no ano de 2005. Situação
que levou a que a Espanha, a
fim de financiar este défice, introduzisse uma imposição parafiscal aplicável a todos os consumidores do país durante um
período de 14 anos”, adianta o
comunicado.
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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

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

(continuação do número anterior)

b) O Anexo G do tratado
EFTA
Este relatório foi de extrema
importância para a manobra diplomática portuguesa, que assim
passou a dispor de um relatório
independente, encomendado pela própria OECE, em que se demonstravam três coisas muito
importantes: (1) – que Portugal
merecia a confiança dos seus
parceiros, dada a estabilidade
das suas contas e da sua moeda;
(2) – que era um país consciente
das suas dificuldades e que queria empreender o caminho da industrialização; (3) – que, por outro lado, necessitava de um período de transição para a assunção plena das consequências de
participar, como membro de
pleno direito, numa Zona de Comércio Livre, que se pretendia
construir. Este relatório serviu
de base à argumentação portuguesa que foi desenvolvida,
não só em Genéve na reunião
inicial, como em toda a negociação posterior.
Portugal saiu de Genéve
como membro de pleno direito da futura A.E.C.L. (Associação Europeia de Comércio
Livre/EFTA) o que, considerando que não era uma potência
industrial, se pode considerar
como um feito diplomático, que
se ficou a dever à perícia negocial de três homens: O Dr. José
Gonçalo Correia de Oliveira,
membro do governo e coordenador da estratégia e os Embaixadores Dr. Ruy Teixeira Guerra e Dr. José Calvet de Magalhães, que foram acompanhados
pelo Dr. Silva Lopes e pelo
Eng.º Carlos Lourenço.
A reunião, que se seguiu à de
Genéve e a mais complicada
deste processo, foi a que teve
lugar em Saltsjobaden, na Suécia, em Novembro de 1959, na
qual Portugal negociou um regime de transição, de adesão e

de participação especial, cujo
período duraria 20 anos, mas
que com as sucessivas prorrogações acabaria, na realidade, em
1992. Isto é, Portugal pretendia
que os efeitos dessa negociação
de adesão à EFTA trouxessem
vantagens para o país durante
um período de, pelo menos, 20
anos, o que veio realmente a
acontecer.
Recorde-se que a EFTA se
propunha eliminar os obstáculos
às trocas comerciais, abolindo
progressivamente os direitos
aduaneiros e as restrições quantitativas nos produtos industriais, (deixando de fora os produtos agrícolas), nas relações entre
os países da organização. Nomeadamente estava acordado
que, a partir de 1 de Julho de
1960, os direitos sobre as mercadorias seriam reduzidos progressivamente até ao dia 1 de
Janeiro de 1970, data em que
desapareceriam de todo, conforme o que ficou escrito no art.º 3º
da Convenção de Estocolmo.
Portugal conseguiu obter
várias derrogações nessas matérias, nomeadamente no que dizia respeito à indústria de Concentrado de Tomate, aos Vinhos
e às Conservas de Peixe. Isto é,

podia exportar para todos os
seus parceiros da EFTA estes
produtos os quais seriam alvo de
barreiras baixas, enquanto que
podia obstar à importação destes mesmos produtos apondo
barreiras altas à sua entrada no
nosso país. A eliminação dessas
barreiras aduaneiras fár-se-ia de
forma mais gradual do que era
exigido aos restantes países.
Clarificando, Portugal conseguiu negociar um estatuto
especial para produtos agrícolas
transformados, importantes para
as suas exportações, que não
cabiam, em bom rigor, na classificação de produtos manufacturados abrangidos pelo processo de liberalização da EFTA.
Por outro lado, Portugal conseguiu que esses produtos, nomeadamente duas das exportações-chave – o concentrado de
tomate e as conservas de peixe
– beneficiassem de uma total liberalização relativamente à entrada destes produtos nos outros
países, o que significou a aquisição de um estatuto exactamente igual ao atribuído aos produtos não agrícolas. A acrescer a
esta vantagem Portugal conseguiu ainda que outro importante
sector exportador – o dos vinhos

– beneficiasse de acordos bilaterais favoráveis para a sua exportação, para os países membros
da organização.
Em particular, no anexo G,
permitiu-se a Portugal um regime especial de desmantelamento pautal mais lento que o previsto no tratado – 20 anos em
vez dos 10 anos concedidos para os restantes países da organização, com a possibilidade de
este prazo ser prorrogado, o que
aliás veio a acontecer. Quando
em 1986 Portugal aderiu à CEE
estava, ainda, ao abrigo destas
prorrogações excepcionais.
O anexo G permitiu ainda
que Portugal beneficiasse da
possibilidade de reintroduzir,
mesmo que já tivessem sido eliminados, direitos aduaneiros
com a justificação, preenchidas
certas condições, de se protegerem indústrias que estivessem
a ser lançadas no país. Estas
medidas funcionaram como
amortecedores na nossa economia. Apesar deste quadro, em finais da década de 1960 cerca de
40 por cento das nossas importações de produtos manufacturados já não eram objecto de
direitos aduaneiros.
A Convenção final foi assinada, por Portugal e pelos seus
parceiros, em Estocolmo no dia
4 de Janeiro de 1960. Portugal
conseguiu assegurar a abertura
de mercados importantes para as
suas exportações, ao mesmo
tempo que conseguiu manter relativamente protegidos alguns
sectores, criando boas condições
para o “boom” industrial e económico que se viveu, em especial na década de 1960, no nosso
país. Assistiu-se, com efeito, a
um crescimento extraordinário
da nossa economia bem como
das nossas exportações.
Em 1959 este bloco económico pesava cerca de 18 por
cento das nossas exportações, a
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CEE 23 por cento e os Estados
Unidos 12 por cento. As exportações para os países da EFTA
aumentaram em cerca de 17 por
cento ao ano entre 1959 e 1970,
sendo que as exportações dos
produtos abrangidos pelo anexo
G aumentaram cerca de 8 vezes
no mesmo período.
O concentrado de tomate, as
conservas de peixe, bem como o
tratamento preferencial dado
aos vinhos, permitiu uma forte
expansão das exportações destes produtos. Houve ainda sectores como os têxteis, o vestuário e a pasta de papel que saíram
beneficiados desta associação
de Portugal com a EFTA. Aliás
datam da década de 1960 grandes investimentos privados, como os que foram feitos no concelho da Figueira da Foz, em fábricas de celulose.
O que o nosso país conseguiu, em resumo, nas negociações foi algo de verdadeiramente notável: Em primeiro lugar,
sendo a nossa economia, da altura, a mais frágil dos sete, e não
sendo um país industrializado,
conseguiu ser fundador de uma
organização de países industrializados;
Em segundo lugar conseguiu-o negociando verdadeiras
derrogações da Convenção de
Estocolmo, em matérias fundamentais para o espírito desse documento internacional;
Em terceiro lugar, e no âmbito dessas derrogações obtidas,
enquanto os outros Estados aboliram os direitos aduaneiros em
1966, Portugal gozou de um período excepcional de mais 20
anos (até 1986) de protecção
aduaneira de boa parte dos seus
produtos, incluindo os têxteis, o
vestuário e a pasta de papel.
Podemos afirmar que a participação de Portugal na EFTA,
especialmente no período de
1963 a 1973, se saldou por um
rotundo sucesso para a economia do país.
Pode-se ainda dizer que Portugal, integrou o movimento
de integração europeia com a
sua entrada na EFTA, e isso
provocou mudanças estruturais na economia do país,
como veremos.
____
* Miguel Mattos Chaves
Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
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OPINIÃO

Extrapolações
José Freire da Silva *

Encerram-se pontos de
atendimento médico e da saúde, o tal bem público. Põem-se
os pacientes em transportes dum
lado para o outro.
Encerram-se as escolas, do
ensino público, consagrado
nas leis fundamentais. Põem-se as crianças em transportes
dum lado para o outro.
Pacientes e alunos não são
mais pessoas, são números, factores do cálculo de custo de fun-

cionamento de serviços que o
Estado proporciona. Serviços,
aquilo em que se transformaram
direitos e factores de cidadania.
Transportes, o conceito que
operacionaliza a transformação.
O mesmo que se faz com o
gado, com as mercadorias: transporta-se dum lado para o outro
quando o factor custo entra em
contas.
Extingue-se o título de cidadania, BI, título do direito do

indivíduo a ser isso mesmo, uma
identidade parte de uma nação e
cria-se um cartão único, não o da
cidadania, mas o de utilizador de
serviços, de utente da saúde, de
pagador de impostos. Não o de
cidadão do Estado-nação, mas o
do registo dos processamentos
do Estado-serviços.
A conta no banco não é
mais a carteira, mais gorda ou
mais magra, de cada um. É a
janela aberta do Estado para a

vida do indivíduo, não mais cidadão dos direitos que fundamentam o Estado, mas número
de registo obrigatório para o seu
controlo, para o controlo das
suas opções, não mais privadas.
Estranhos conceitos em
mudança: Privatiza-se o serviço público mas cerceia-se o direito à privacidade. Isto é, admite-se que só no campo das opções da gestão privada o serviço
será eficaz e rentável. Mas o Es-

tado aperta cada vez mais o escrutínio da privacidade nas opções de gestão que fundamentam a gestão privada.
O cidadão não é mais o José, o Francisco a Maria. É um
número, transportável, gerível,
espiolhável e condicionado nas
suas opções e movimentos. Porque não o número único logo à
nascença, gravado na pele? Não
na testa, mas no braço, como
noutras experiências já tentadas.

Qualificações académicas e profissionais
Um artigo recentemente
publicado no “Público” comentando os dados da investigação
jornalística sobre as qualificações académicas do actual Primeiro Ministro Português José
Sócrates, revela uma faceta do
nosso mal geral e confessa-o em
todas as latitudes de forma mais
ou menos explícita: Parte significativa de lugares de direcção e
responsabilidade a vários níveis,
a começar pelos do próprio jor-

nal, são preenchidos por pessoas
que abandonaram os estudos e
não completaram as respectivas
graduações académicas ou fizeram-no de modo incompleto ou,
até, que suscita dúvidas.
É este um dos dramas do
nosso país em que, de norte a
sul, os lugares nas empresas, na
sociedade civil e até nas administrações públicas, são preenchidos por pessoas que não
completaram os mais variados

graus de formação básica,
secundária ou académica e ocupam no tecido empresarial e
administrativo lugares para que
seriam exigíveis formações profissionais e académicas completas e diferenciadas.
O perfil técnico, administrativo e comercial de grande parte
do mundo laboral e empresarial
é assim nivelado por baixo, as
remunerações são evidentemente
mais baixas já que a exigência é

menor, o que dá jeito, e os resultados são em geral o que se sabe.
É uma das leituras complementares dos últimos resultados
do PISA, insuspeitos, relativos
ao nosso País, associados ao
conhecimento dos números do
abandono escolar a todos os
níveis e das últimas décadas.
Estão pois de parabéns os
nossos responsáveis a vários níveis, os nossos muitos empresários, os nossos muitos altos

decisores: Estão nivelados pelo
que se pratica de norte a sul do
país, para que escrevem, para que
organizam, para que decidem.
E que melhor reconhecimento poderiam ter do que, como
implicitamente pretende demonstrar a investigação jornalística daquele diário, ter tal estatuto idêntica aceitação nas altas
magistraturas Nacionais e mesmo Europeias?
* Arquitecto

História dos Meninos Gordos em exposição
A exposição “Meninos Gordos: contar uma história através da faiança” conta a história
de dois irmãos “belos, gigantes
e gordos” que, por volta de
1840, passaram por várias terras
portuguesas.
Por onde passavam, os meninos gordos causavam espanto
pela sua extraordinária obesidade, dando origem a várias peças
de faiança inspiradas na sua história: pratos, canecas e paliteiros, feitos por fábricas de cerâmica nortenhas.
Os irmãos Perrero, Ana e
Mateus, iniciaram a sua caminhada pela Europa a 12 de Setembro de 1840, aquando da sua
apresentação à corte de Piemonte, no seu país natal.
Os meninos gordos eram

considerados verdadeiros fenómenos, dada a sua extrema obesidade. Foi então que, para que
todos pudessem admirar estas
“raridades”, os irmãos italianos
foram enviados ao rei de França, Luís Filipe I, no mesmo ano.
A fama destes meninos era
enorme, pelo que todos os queriam ver. Eles foram então, para
Espanha e depois para Portugal,
onde foram exibidos à Rainha
D. Maria II.
Daí rumaram para o Porto e
passaram por muitas outras terras nortenhas. A curiosidade
para ver os meninos gordos era
tal, que as pessoas pagavam bilhete para conhecê-los.
No prospecto bracarense que
anuncia a presença dos irmãos
Ana e Mateus pode ler-se: “Não

obstante a sua corpulência são
muito bem feitos, bem proporcionados e de figura elegante.
Poderiam ser chamados de Me-

ninos Gigantes pois são de uma
altura extraordinária atenta a sua
idade”.
São então estes meninos

“belos, gigantes e gordos” que
dão forma a uma exposição
vocacionada para os mais novos, em que são representados
em peças de faiança nortenha,
desde pratos a paliteiros.
A história de Ana e Mateus,
os “Meninos Gordos”, é contada não só através da faiança,
mas também pelo roteiro de
exploração, um pequeno livro
dedicado aos mais novos, que
assim poderão conhecer de uma
forma divertida e didáctica.
Abriu em Março, a par da
exposição “Meninos Gordos:
contar uma história através da
faiança”, as exposições das
galerias de Miguel Bombarda,
que completam um circuito de
arte único na cidade do Porto.
____

Dia da Àrvore e da Água
A autarquia de Coruche
comemorou o dia Mundial da
Árvore e da Água, entre 20 e 22
de Março. A peça de teatro “É
um regalo na vida à beira d’água
morar” abriu as festividades no
dia 20. Seguiu-se um colóquio
sobre “Direitos do Consumidor e
obrigações do poluidor”. “A
qualidade da água do Rio Sor-

raia” esteve depois em discussão, numa conferência. No
dia 21, realizaran-se jogos pedagógicos no Pavilhão Desportivo, entre outras actividades.
No dia seguinte, um colóquio sobre o contributo dos cidadãos para as alterações climáticas deu o mote para a discussão.

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

Tel 243 675 350
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche
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Concurso “Os Grandes Portugueses”

A propósito do documentário
de Jaime Nogueira Pinto
Caros leitores…
Escrevo-vos este pequeno
texto na sequência de um incidente que ocorreu há algumas
semanas num debate realizado
no âmbito do programa da RTP
“Os Grandes Portugueses”. Estou-me a referir ao silenciamento do Prof. José Hermano Saraiva quando este teve a ousadia
de sugerir que o Dr. Oliveira
Salazar não era na sua opinião o
monstro que o resto do painel
tentava pintar.
Para quem não viu o programa, o Prof. JHS foi simplesmente impedido de acabar uma
única frase em defesa daquele
que na sua opinião era o injustiçado. Fiquei perplexo, será que
ainda não é desta que o país está
pronto para tentar perceber o
homem que controlou os destinos de Portugal durante a maior
parte do século XX? Ou será
simplesmente que a comunicação está a cometer o mesmo pecado do qual acusa o homem que
a controlou durante tantos anos.
Os portugueses gostam de
facto muito de falar, basta ver o
número de programas de debates nos canais televisivos. Todos
têm uma costela de treinador de
bancada. Sempre que fico a pensar nisso, vem-me à cabeça o
tema do Elvis “A little less talk,
a little more action”, ou seja
menos palavras, mais acção! Se
calhar devíamos ouvir um pouco mais Elvis e um pouco menos Fado. Por isso num país
onde tanto se gosta de falar, é
surpreendente que alguns temas
não sejam debatidos, pelo menos de uma forma séria.

Em primeiro lugar nesta lista
encontramos o período do Estado Novo e a sua figura central, o
Dr. Oliveira Salazar.
O tema do estado novo e por
extensão o 25 de Abril sempre
levantaram em mim muita curiosidade. Sempre procurei perceber mais sobre este período,
principalmente porque me parecia que não existia grande vontade de perceber e debater várias
décadas da história nacional,
resumindo simplesmente a narrativa à opinião seguinte; Antes
do 25 de Abril vivíamos num
estado fascista sem liberdade,
oprimidos, e uma grande parte
das dificuldades que existem em
Portugal são o resultado deste
regime. Mas na realidade, todos
sabemos que na vida não dominam nunca nem o preto nem o
branco, mas sim uma escala de
cinzentos.
É por isso que assisti ao
documentário de Jaime Nogueira Pinto sobre Salazar, realizado
no âmbito do programa dos
grandes portugueses da RTP
com grande interesse. O documentário de JNP ajuda-nos a
olhar para o Estado Novo no seu
contexto.
Está muito na moda ouvir
comentadores e jornalistas dizer
que ainda estamos a pagar a factura do Estado Novo. De facto,
qualquer pessoa que chega a
Portugal, poderá facilmente
acreditar que se não fosse por
causa do Salazar, Portugal estaria hoje no pelotão da frente em
termos económicos na Europa.
Como nunca gostei de aceitar
afirmações sem as questionar,

comecei a raciocinar; se estamos a pagar este preço elevado,
será que os nossos vizinhos do
lado também não deveriam neste
momento estar a pagar esta
mesma factura, já que também
tiveram um regime pelo menos
tão “fascista” como o nosso?
Uma factura que os nossos vizinhos não estarão certamente a
pagar é a das nacionalizações do
pós 25 de Abril.
A segunda ideia é a seguinte;
admitindo que o país não estava
em grande saúde financeira
depois do 25 de Abril, em que
estado é que Salazar terá encontrado o país quando assumiu o
poder? Quem conhecer minimamente a história de Portugal
saberá que o país se encontrava
no primeiro quarto do século
XX num estado perfeitamente
caótico tanto do ponto de vista
económico como do ponto visto
governativo. A estabilidade não
era propriamente a palavra de
ordem. Parece-me de facto que
as coisas não são tão lineares
como parecem ser para algumas
pessoas. Como aprendi na escola, a história é sempre escrita

O que nos diz Jaime Nogueira Pinto
Bem, isto foi um concurso e
nada mais que um concurso.
Convidaram-me para defender
Salazar e eu aceitei. Aceitei não
por saudosismo, não por devoção histórica, nem sequer por
qualquer sentimento de anti-esquerdismo. Aceitei porque pensei ser um interessante ponto de
partida para, à volta deste tema,
conseguir dois objectivos: Dar
o outro lado de 50 anos de
História de Portugal (19261974), que, embora a nível
académico já vão tendo tratamento sério (é curiosa, entretanto, a atitude de alguns académicos de esquerda – v.g. Fernando

Rosas, Costa Pinto, etc.), que
nos seus trabalhos e estudos universitários têm uma certa distância e isenção sobre o período,
mas, nestes casos, ficam iguais
aos “antifascistas” primários.
Explicar que Salazar foi
mais que a “Restauração das
Finanças e a PIDE”. E que
pensou o Estado, em Portugal,
que pensou e articulou um processo de consolidação de uma
maioria nacional. E também
para atacar o mal mais grave da
direita portuguesa: que o facto
de Salazar ter defendido, de modo autoritário e não democrático, certos valores religiosos,

nacionais, sociais e económicos,
como Deus, a Pátria, a Família e
a Propriedade, não exclui nem
deve excluir esses valores,
sobretudo a Nação, da agenda
política.
Foi esse o meu objectivo,
traduzido num documentário,
que já vi atacado em abstracto,
ou com chalaças sardónicas – o
estilo de uma certa “esquerda”
(não toda...), quando quer ter
graça. Não vi ainda argumentos
no sentido de dizer – este facto
está errado, esta interpretação
vai contra os factos...

pelos vencedores e a história do
século XX Europeu não é
excepção, e, por esta razão, será
sempre relembrado nos livros
de história pela luta contra e a
eventual derrota da ideologia
comunista. Devido ao papel do
PCP no período pós 25 de Abril,
parece que foi apagado da
memória nacional o contexto no
qual a Europa viveu durante a
maior parte do século XX.
O comunismo avançava para
a Europa ocidental e Portugal
não estava imune a esta ameaça.
Se retiramos este contexto, de
facto muito das decisões de
Salazar deixem de fazer sentido.
Mas Salazar estava perfeitamente consciente desta ameaça
quando decidiu apoiar Franco,
como nos disse o documentário
de JNP. Depois da sua morte,
parece que podemos finalmente
admitir a hipótese de que caso
Álvaro Cunhal tivesse conseguido o seu objectivo, Portugal
teria passado para outro sistema
totalitário e desta vez com consequências bastante mais graves
para a sua saúde económica e a
independência.
É neste contexto que temos
que olhar para Salazar e perceber o que o país, a Espanha e até
mesmo a Europa lhe deve. Salazar, como patriota, sempre defendeu a independência de Portugal
num clima bem diferente daquele que se vive hoje em dia na
Europa.
Hoje em dia quase todos nós
(no ocidente) aceitamos que a
democracia é a melhor forma de
governação. A ideia é de tal forma consensual que já não somos

abertos a admitir que outras formas de governação seriam desejáveis para o nosso continente.
Mas quando olhamos para os
outros, as nossas convicções já
não são tão claras. Por exemplo,
quantos entre nós admitem que
o Iraque ou mesmo o Médio
Oriente de forma geral, não
estará pronto para um regime
democrático? Se formos capaz
de admitir que as transições de
regimes totalitários não são
sempre lineares, será que podemos pelo menos contemplar a
ideia que Portugal não estava
pronto no início do século XX
para transitar de uma das monarquias mais antigas da Europa
para um estado democrático no
sentido moderno da palavra?
Para enfrentar o nosso futuro, devemos primeiro aceitar o
nosso passado. Isto significa não
culpar constantemente os possíveis erros do passado para justificar a nossa falta de sucesso
hoje. A história merece sempre
ser analisada no seu justo contexto. E é precisamente isso que
Salazar merece. Por isso agradeço o serviço prestado por Jaime Nogueira Pinto, que deu um
contributo importante para ajudar o país a ultrapassar as suas
dificuldades de lidar com o seu
passado.
Não podemos tratar a nossa
história como tratamos os treinadores de futebol que passam
de bestiais e bestas ao sabor do
vento. A nossa história merece
mais respeito.
Não vamos ignorá-la!
____
João Filipe

Rui Salvador
Oficina de
reparação
automóvel
Tlm. 934 485 099
Rua de São Pedro – 2100-651 Biscaínho • Coruche

www.ofuturopresente.blogspot.com
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Concurso “Os Grandes Portugueses”

O Povo não é estúpido!
O concurso televisivo “Os
Grandes Portugueses”, que terminou no passado dia 25 de
Março, tornou-se num claro
embaraço para a televisão pública e para aqueles que esperavam
e tudo fizeram para que o vencedor fosse outro e a humilhação
caísse sobre Salazar.
Afinal, o humilhado foi outro, e, Oliveira Salazar obteve
41% da votação livre e democrática, fruto da auditoria da
Price Waterhouse & Coopers,
apesar das descaradas tentativas
de manipulação da opinião
pública, que de acordo com o
semanário “Sol” até levaram a
RTP e a produtora do concurso
“a contactar algumas autarquias, para promover candidatos bem menos polémicos,
como são os casos de D. Afonso
Henriques e do Infante D. Henrique”.
Depois foi ver a grande maioria dos defensores dos 10 candidatos escolhidos e a concurso
para a vitória final, a não defenderem o seu candidato, mas antes a atacarem o candidato de
Jaime Nogueira Pinto (António
Oliveira Salazar), em sintonia
mais do que evidente, com a
ajudinha de Maria Elisa, que
deu um péssimo exemplo de
isenção jornalística.
Mais espectacular ainda, foi
ver a deputada Odete Santos a
soltar o seu ódio, com esgares
lancinantes sobre tudo e todos,
chegando mesmo ao ponto de
no final ameaçar a própria Maria Elisa com a constituição portuguesa, acusando-a de promover o fascismo, quando a apre-

António de Oliveira Salazar (1889-1970), figura vencedora do concurso

sentadora divulgou o justo vencedor do concurso. Que bonito
espectáculo!
Sim, concurso! Será que os
pseudo arautos da defesa das
liberdades e dos direitos não
perceberam que se tratava de
um concurso, para o qual as regras foram definidas ao princípio? Ou será que os deveres de
cumprir as regras e de saber perder, pois foi disso que se tratou,
não se aplicam a estas “personalidades”. Como se não bastasse,
o apelo directo e indirecto, sem

Sargento da GNR de Coruche
vai conhecer sentença
No próximo dia 11 de Abril,
o sargento da GNR de Coruche
acusado de ter morto um homem de etnia cigana que não
obedeceu à ordem de paragem
numa operação STOP em Santarém, e se pôs em fuga, andando vários quilómetros em sentido contrário na A13, vai conhecer a decisão do Tribunal de
Montemor-o-Novo.
O Sargento da GNR, é tido
como um bom militar e teve em
duas missões em Timor e no Iraque. O Ministério Público pediu
a condenação por homicídio

simples, com uma pena de oito
a 16 anos de prisão. O sargento
aguarda o julgamento em liberdade, a exercer funções administrativas e foi-lhe retirada a arma de serviço. Segundo o seu
advogado o tiro foi acidental e
servia apenas para intimidar a
vítima. A defesa pediu a absolvição do militar ou a condenação por homicídio por negligência, com enquadramento penal
até aos três anos de prisão. A
família da vítima, residente em
Montemor, reclama uma indemnização de 25 mil euros.

qualquer tipo de pudor, ao voto
útil, feito por João Soares,
Odete Santos e Leonor Pinhão,
visivelmente apoplécticas e descontroladas, deixaram bem claro o respeito que mostram ter
pela vontade popular, quando
esta não vai de encontro aos
seus ideais.
Restaram Nogueira Pinto e
Rosado Fernandes, que enquadraram a vitória no contexto
certo. Um no de “um concurso”
e o outro no de um “protesto
contra os governos pós 25 de

Abril que frustraram as expectativas dos portugueses. Ninguem gosta da situação que
temos, a corrupção, a falta de
governação, os campos abandonados, tudo o que tem sido
feito ”.
Até Fernando Dacosta, fez
um acto de contrição, ao afirmar
que “foi um voto contra o falhanço daqueles que se opuseram a Salazar, como eu, e que
prometeram aos portugueses
um país mais livre, mais próspero, mais feliz, mais seguro e
esse país não se cumpriu”.
Enfim, a tentativa clara e
“guerrilheira” de tentar a todo o
custo que o resultado fosse
outro, levando até à divulgação
de uma sondagem patética, com
cerca de mil entrevistados ao
telefone, antes da revelação do
resultado final, a sugerir a preferência pelos candidatos menos
votados no concurso real.
No concurso participaram
cerca de 215 mil votantes. Será
que é possível comparar? Tudo
serviu para tentar branquear
uma vitória clara de Salazar por
mais do dobro para o segundo
classificado, Álvaro Cunhal
com 19%.
Para finalizar, as “pérolas da
intelectualidade”, saídas das bocas de Leonor Pinhão, afirmando que “o Portugal depois de
Salazar é muito melhor do que
antes. Após o 25 de Abril houve
um falhanço na educação, este
resultado revela a falta de educação do povo português”. Que
contradição, estaria confusa?
Segundo Ana Gomes é “gente
que não está bem na sua pele”,

Cultura do arroz em
crescimento
O Vale do Sorraia e os seus
campos férteis, preparam já a
próxima sementeira de arroz,
com o arranjo da terra para receber as sementes e a água proveniente da obra de rega do Vale
do Sorraia.
Os indicadores mostram que
se deve dar uma subida do preço
do arroz, pelo que os agricultores podem ter nesta cultura
uma aposta a considerar.
Recorde-se que o Arroz Carolino da Lezíria, possui uma
denominação de origem e selo
de identificação geográfica.

Os especialistas referem que
a diferenciação do arroz em novos produtos e subprodutos
como a comida para bebé, quer
seja em grão ou em papa, é um
exemplo de uma aposta no mercado.
Quotas de mercado
por marcas de arroz
Cigala com 19,5%,
Saludães com 14%,
Caçarola com 11,2%,
Pato Real com 10,5%,
Ceifeira com 9%,
Bom Sucesso com 5%.

Resultados finais da votação
do concurso da RTP
1º António Oliveira Salazar - 41,0%
2º Álvaro Cunhal - 19,1%
3º Aristides Sousa Mendes - 13,0%
4º D. Afonso Henriques - 12,4%
5º Luís de Camões - 4,0%
6º D. João II - 3,0%
7º Infante D. Henrique - 2,7%
8º Fernando Pessoa - 2,4%
9º Marquês de Pombal - 1,7%
10º Vasco da Gama - 0,7%

e para rematar Clara Ferreira
Alves afirmando que “as boas
intenções abstêm-se e as más
intenções mobilizam-se”. Afinal
para estas senhoras, o povo é
estúpido! Como não vingou a
sua preferência, passaram a considerar a vasta maioria dos votantes no concurso, de ignorantes, sem cultura e mal intencionados. Assim se estala o verniz
e se revelam as suas opiniões e a
elas próprias.
Cá por mim, gostando-se ou
não de Salazar, ou de outro candidato qualquer, acima de tudo
os portugueses exerceram em
consciência a sua livre opinião,
com meses para reflectir, e isso
deve ser respeitado.
Quanto às “sumidades da
inteligência” presentes no concurso, procurem repensar a vossa conduta e respeitem as opiniões diferentes das vossas, pois
é disso que se trata em democracia, e, por favor, não nos chamem estúpidos!
____
Abel Matos Santos

Contra a
OTA
Marques Mendes e o PSD,
querem que se suspenda o projecto do novo aeroporto na
OTA. Em sua opinião “é caro
demais, pouco seguro e uma
vida útil curta”. Este anúncio
surge depois de uma audiência
com o Sr. Presidente da República Cavaco Silva, afirmando
que espera que também ele fale
sobre o tema. A voz de Mendes,
junta-se assim a muitas mais
vindas da opinião pública e
também de dentro do PS, em
particular de António Vitorino e
Elisa Ferreira.

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

Verdade

Em nome da verdade!

Como decerto se recordam os meus
conterrâneos, também me coube fazer os
meus “pinitos” televisivos, mas é facto
que jamais me tocou ter a veleidade de
proclamar o que quer que seja na
matéria, dado que ao longo dos anos me
tem tocado a honra da amizade de quem
de facto pode reivindicar a autoria do início de tudo o que foi o mundo do toiro

televisivo – o Dr. Hélder Mendes, pioneiro consciente, e verdadeiro mentor da
festa de toiros naquilo a que com humor
Art Buchwald designou como a caixa
que mudou o homem e o mundo.
Solicitámos a Hélder Mendes um
texto de memória, e note-se que teve o
delicado pormenor de ilustrar o que diz
com uma fotografia que lhe tirou Saraiva

Mendes, num dia em que, em Madrid
documentava a apresentação de novilheiro do nosso querido conterrâneo José
Simões. Atentem na sensibilidade do
pormenor, prova provada da sua estaleca
de grande senhor.
O “Jornal de Coruche” sente-se muito
honrado por Hélder Mendes ter acedido
publicar nas suas páginas tão importante

Dr. Domingos da Costa Xavier *

depoimento, e, sobretudo sobra-nos a
convicção de que depois de tal testemunho (inquestionável…) jamais se permitam por aí os arautos de inverdade a
conferir méritos e protagonismos a quem
os não tem. Em nome da verdade…!
____
*Médico Veterinário
e Escriba Taurino

Os primeiros programas
tauromáquicos da RTP
* Dr. Hélder Mendes

Nos finais da década de 50
(do século passado) a RTP dava
os seus primeiros passos em
todos os conteúdos que haviam
a pouco e pouco de preencher
definitivamente a sua programação.
Desde os noticiários ao
teatro, à música ligeira e clássica, aos desportos, ao folclore e
ao cinema, tudo constituía uma
experiência, quanto ao género, à
dose e ao agrado do público e da
crítica.
Estava eu nessa altura num
lugar privilegiado para seguir
tudo isto de perto, o jovem
repórter dos noticiários, perseguindo a novidade, a surpresa e
o interesse dos espectadores.
Tinha vindo de Beja para
Lisboa e trazia comigo um gosto
natural pelos touros.
O Varela Crujo, hoje conhecido ganadero, era meu colega de turma no liceu e proporcionava de vez em quando um
passeio ao campo, ao seu monte,
onde a proximidade com os

touros nos fazia arrepios de
emoção, só de os ver de perto e
sentir-lhes o bafo e o cheiro.
Alguns colegas estudantes
praticavam o toureio a cavalo e
na praça de touros de Beja juntavam-se jovens aficionados
que, com a tourinha, o capote e
a muleta, “bordavam” tauromaquias e se divertiam em boa
camaradagem.
Era portanto natural que eu
tomasse a iniciativa de escolher
os touros como novidade para
os incipientes telejornais.
Assim, armado com uma câmara “Paillard”, que felizmente
era muito portátil e discreta,
comprava um bilhete na bancada
do Campo Pequeno e arrancava
algumas sequências que serviam
de notícia daqueles eventos taurinos. Deste modo, por quase
todo o país (já que as antenas da
televisão ainda tinham os seus limites) se passou a ver, com grande entusiasmo dos espectadores,
a mítica praça do Campo Pequeno e as figuras que nela bri-

lhavam, se bem que em imagens
muito breves e a preto e branco.
Mas lá estava o ferro ao estribo,
a pega de caras ou a larga afarolada. Infelizmente tudo mudou
porque aquela pequena câmara
não captava som. E mesmo sem
o cornetim e o pasodoble, sem os
olés e as palmas das bancadas
repletas, as notícias dos touros
eram um êxito.
Foi então que se deu um percalço. Era nesse tempo empresário do Campo Pequeno o Sr.
José Ricardo Domingos que
tinha a opinião que se o seu espectáculo começasse a ser visto
na televisão, deixava de ter
espectadores que pagassem o
bilhete na praça.
Por mais conversas que
tivéssemos com ele, apadrinhados pelo saudoso amigo e
jornalista Leopoldo Nunes, crítico tauromáquico do “Século”,
não conseguimos convencê-lo a
autorizar as filmagens.
Por esse motivo tivemos que
dar o salto em frente. A começar

Em Outubro de 1961, Hélder Mendes com a sua câmara indiscreta
regista, em Las Ventas, a apresentação do novilheiro José Simões,
captado pelo jornalista Saraiva Mendes

pela sua terra natal, Montemoro-Novo, Leopoldo Nunes tinha
prestígio em toda a parte onde
houvesse praça de touros e onde
facilmente obtinha autorização
para filmar. Então o director dos
noticiários da RTP, Manuel

Figueira, apoiou uma proposta
de um programa tauromáquico,
já independente do Telejornal,
filmado portanto nas praças da
província, em que eu era o realizador e o mestre Leopoldo o
apresentador. Foi então esse o
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Cartaz da 1.ª Corrida de Toiros televisionada pela RTP, em 1959

primeiro programa tauromáquico da RTP. Em breve alargámos as nossas reportagens para
o exterior das praças. Consagrados e jovens cavaleiros,
toureiros e ganaderos abriamnos as suas portas para que se
registasse a preparação, o treino,
o enquadramento castiço da sua
actividade fora da arena.
Com êxito permanente junto
dos espectadores o programa foi
rodando até que Leopoldo Nunes, assoberbado com a sua
actividade no “Século” e um
cargo na Assembleia da República, passou a pasta a João
Cabral Valente que foi o segundo comentador do programa e
que também era crítico tauromáquico, neste caso no “Diário
de Notícias”.
Homem de grande honestidade e bem preparado na apreciação da lide a cavalo, que ele
estudava com os mestres, Cabral Valente, em breve marcou a
diferença com as suas críticas
implacáveis. Pela sua frontalidade e desassombro foi, quanto
a nós, uma figura única no
panorama taurino que conhecemos e que muita falta fazia
actualmente. Um dia comentou
que alguns ferros de mestre
João Núncio não eram bem de
caras pois o cavaleiro “aliviava”
na viagem. E foi a última crítica
que fez no programa onde foi
substituído por Niza da Silva,
conhecido crítico tauromáquico
do “Diário Popular” e fervoroso
adepto da corrida à espanhola
ao contrário de Cabral Valente.
Niza frequentava as praças
de Espanha, nomeadamente Se-

II

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 1 - Número 12 • Abril de 2007

vilha, onde nos juntámos algumas vezes com aficionados e
toureiros espanhóis seus conhecidos, nas tardes da “calle” Sierpes desses tempos.
Sendo um crítico competente
e respeitado, Niza da Silva não
tinha nascido com o dom de comunicador de televisão embora
o seu ar bonacheirão o tornasse
simpático para o público.
Foi também nosso colaborador na qualidade de comentador,
o crítico tauromáquico Saraiva
Mendes. Homem de voz grave
e educada e grande conhecedor
do mundo dos touros, aliava à
facilidade de expressão um
certo charme de vocabulário e
até da sua maneira de ser que
vieram valorizar o programa.
Nesse tempo convidámos
para colaborar, na qualidade de
locutor, o José Fialho Gouveia.
Com o evoluir da minha carreira profissional fui nomeado
chefe dos serviços dos programas do exterior. Tinha como
objectivo produzir e realizar
programas que ocupassem uma
equipa e um carro de exteriores
que existiam com pouco aproveitamento.
Na preparação de um desses
programas encontrava-me uma
noite a jantar num restaurante típico em Salvaterra de Magos quando se vem sentar na mesa ao meu
lado o famoso toureiro Manuel
dos Santos, o meu ídolo e ídolo de
milhares de portugueses. Em
breve entabulámos conversa.
Manuel dos Santos tinha acabado de regressar do México e
trazia uma ideia muito clara na
sua cabeça: tal como tinha acon-

tecido naquele país, a televisão
podia ajudar muito na divulgação da festa brava. Estava ele a
confidenciar esta ideia à pessoa
certa no momento certo.
Foi com grande entusiasmo
que lhe disse da minha experiência com os programas de touros filmados e que espreitava a
oportunidade de fazer uma
transmissão directa de uma corrida, pois no meu novo cargo tinha autonomia para o fazer.
Manuel dos Santos agarrou a
oportunidade com as duas mãos
e pensou imediatamente em organizar uma corrida para ser
transmitida em directo. Um dos
donos da ganaderia Irmãos
Roberto encontrava-se a jantar
na mesma sala e assegurou logo
o curro dos touros. Dois telefonemas, um para o Francisco
Mendes e outro para o José Samuel Lupi começaram a compor
o cartaz. Com um largo sorriso
Manuel disse-me que a transmissão estava quase assegurada. Eu
ainda não tinha acabado de jantar.
Poucos dias depois, no final
da transmissão do programa que
eu preparara, com muitos fandangos, fados e guitarradas, apareceu
de novo Manuel dos Santos.
Ficou assente em definitivo a
PRIMEIRA transmissão directa
de uma corrida de touros pela televisão em Portugal, no dia 2 de
Agosto de 1959, na Praça de Salvaterra de Magos onde a ficção
conta que se realizou a ÚLTIMA
CORRIDA em que morreu o
Conde dos Arcos.
Foi o início de uma grande
amizade entre mim e o Manuel
dos Santos que se prolongou até
à sua morte. Essa ligação havia
de gerar muitas reportagens,
tanto em Portugal como em Espanha, onde ele ainda era figura.
Mas o que de mais importante
resultou foram as transmissões
directas regulares da Praça do
Campo Pequeno de que Manuel
se tornara empresário, nomeadamente das corridas nocturnas,
as “fabulosas”, com as maiores
figuras do toureio daquele tempo e das quais eu era um produtor e realizador emprenhado,
comprometido e entusiasta.
Convidei então para assistente de produção o João Moreira de
Almeida a quem entreguei, entre
outras tarefas, o sector dos touros,
como um dos mais importantes
do meu serviço de exteriores.
Moreira de Almeida havia de permanecer naquele posto por muito
tempo, mesmo depois da minha
carreira profissional evoluir por
outros caminhos.
Mantive-me apesar disso ligado aos touros, como realizador das transmissões directas,
que continuaram regulamente
até 1974.
____
* Cineasta e realizador

Jorge Sampaio
defende as touradas

O antigo Presidente da
República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, participou no passado dia 19 de Março, num
debate sobre tauromaquia,
organizado pela Casa Museu
Mário Coelho em Vila Franca
de Xira, onde defendeu abertamente a Festa de Toiros.
“Deixem a Festa correr!”,
foi uma das expressões que utilizou para defender as touradas
no nosso País. Fez também um
apelo para que “deixem as pes-

soas que gostam da festa brava
recriarem-se culturalmente”.
Referindo-se como o seu
primeiro acto público a favor
das touradas após deixar a
Presidência da República, Jorge Sampaio reafirmou a sua
aficíon, que diz ter começado
com a sua mãe, que residia
junto à Praça de toiros do
Campo Pequeno e o levava a
Espanha para ver corridas de
toiros.
Sampaio, disse ainda que é
“favorável a um pluralismo
cultural, mesmo que isso implique a morte do animal”,
referindo-se explicitamente a
Barrancos, defendendo a necessidade das pessoas compreenderem que existem diferenças
culturais.
Referiu ainda que “nem
Salazar proibiu as touradas de
Barrancos e, podemos criticálo por muita coisa, mas burro
ele não era”.

OPINIÃO

As Asneiras que pagamos!
Não podemos deixar passar
em claro o ocorrido no passado
dia 15 de Janeiro no “honorável” parlamento europeu. Pretendiam políticos vários que o
dito órgão proibisse as corridas
de toiros no espaço europeu, e
também que terminassem os
subsídios às vacas aleitantes da
ganadaria brava.
Felizmente tanta parvoíce
não passou, sendo até que variadas associações empresariais
espanholas já elaboraram um
precioso documento enviado à
dita câmara em que demonstraram à evidência que tal intenção colide com a cultura, os
costumes, a economia e a legislação dos estados membros.

Politicamente todas as associações da festa espanhola assinaram e aderiram ao referido manifesto, o que se louva. E por
cá? Que eu saiba não se tomou
nenhuma atitude relevante, o
que se lamenta. De lamentar,
também, que os políticos parlamentares esbulhem de tal
forma o nosso dinheiro, dado
que são eleitos para resolver os
problemas dos povos que não
para lhes perturbarem a vida.
É por todo o asneirante produzido, lá e cá que nos confrontamos com a irracionalidade
presente. Será que esta gente,
ao menos uns minutos por
semana não pára para pensar?
DCX

Ainda em tempo
Por modéstia, não refere Hélder Mendes o seu contributo à causa
táurica depois de 1974, sendo que por isso me cabe acrescentar que
foi seu o convite para que eu integrasse o programa “Tauromaquia”
(delegando a conversa em Diniz Escudeiro e Américo Leite Rosa, em
almoço acontecido no museu Alcolombal, propriedade de Humberto
Pardal, perto de Sintra), bem assim como deixar claro que para além
de autor do programa, também sempre assegurou a realização de
todas as corridas transmitidas (em directo e em diferido) acontecidas
na década de noventa, período em que tive a honra de ser seu colaborador.
Importante também que se diga que lhe devemos para o programa e para o público contributos tão importantes quanto o foram os de
António Osório de Castro, Artur Bual, Manuela Pinheiro, Álvaro
Guerra, Armando Soares e Amadeu dos Anjos, entre outros.
Domingos da Costa Xavier
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Salvaterra de Magos

Joaquim Mesquita

João Telles Jr. triunfa na abertura
João Ribeiro Telles Jr.
sagrou-se triunfador da
corrida realizada em Salvaterra de Magos no dia
25 de Março, a “3.ª
Corrida do Tomate”. João
alternou com Vítor Ribeiro e a cavaleira da
terra, Ana Batista, lidouse um curro de Coimbra
Barbosa com 5 anos, bem
apresentados mas de comportamento desigual, andarilhos alguns, parados
outros, e todos a não
transmitirem o suficiente
para os toureiros brilharem, obrigando-os a por
da sua parte o que os
toiros não transmitiam.
João praticou um toureio mais sério no seu primeiro e a encerrar a corrida alcançou os melhores
momentos com os ferros
de adorno, violino e palmos, rematando uma tarde positiva.
Vítor Ribeiro andou
regular de início, e superou as dificuldades do seu
segundo com valor, aque-

cendo as bancadas com
um quiebro imponente. A
Ana Batista tocou a fava
do bolo, dois toiros de
pouca qualidade, parados,
esperando que as montadas entrassem nos seus
terrenos e mesmo assim
por vezes não se arrancavam, Ana superou-os
com o valor que se lhe conhece e uma entrega desmedida perante o seu publico. A competição entre
os amadores de Vila
Franca e os locais de
Salvaterra foi interessante, embora os toiros tal
como nas lides também

nas pegas deram pouca
emoção. Pedro Henriques,
Nuno Comprido e Bruno
Casquinha, todos à primeira, foram os caras por
Vila Franca e pelos de
Salvaterra, Sérgio Perleques à segunda, Pedro
Silva e Manuel Oliveira,
ambos às primeira.
Dirigiu Joaquim Gonçalves assessorado pelo
Dr. João Nobre, perante
quase três quartos de entrada de público frio com
os toureiros, pautando-se
por uma tarde de pouco
ambiente perante a entrega e esforço dos toureiros.

Santarém

José Manuel Duarte foi
o grande triunfador da corrida realizada em Santarém
no domingo, 18 de Março,
por ocasião das tradicionais festas da cidade,
onde o campo Emílio
infante da câmara voltou a
sentir o pulsar dos aficionados não só à corrida
de toiros mas também às
largadas. Com o apoio da
Câmara local devido ao
grande empenho do seu presidente,
Francisco Moita Flores, a comissão organizadora da corrida pôs à disposição do
aficionado um preço de autentica “rebaja”, desde 5, 10 e 15 euros, e assim o
público correspondeu e a Monumental
Celestino Graça registou uma enchente
difícil ou quase impossível de superar
com perto de 12500 pessoas nas bancadas. O curro de toiros da ganadaria
coruchense de Hrds. de Cunhal Patrício,
bem apresentados e com 5 anos, não ajudaram muito os toureiros, saíram mansotes e difíceis, exigindo entrega e valor
para superar as dificuldades apresentadas. José Manuel Duarte foi o triunfador com duas lides em tom crescente,
com o toureiro escalabitano a ter de se
empenhar, demonstrando os seus dotes
de bom lidador alcançando bons momentos, arrancando
fortes ovações com
o público de pé. Rui
Salvador, melhor

treinam na Herdade do Pedrógão
João Costa Pereira

Da Casa e para manter a tradição,
dois dos netos do Ganadero, quiseram mostrar que lhes corre nas veias
sangue Veiga. Um deles explicou a
seu tio como foram as sensações.

Corrida no Campo Pequeno
Os Forcados Amadores de Coruche
têm já contratada uma corrida concurso de
ganadarias para o dia 14 de Junho na praça
do Campo Pequeno. Com eles actuarão os
forcados de Alcochete e do Aposento de
Moita. Os cavaleiros serão Luís Rouxinol,
Rui Fernandes e Sónia Matias.

Joaquim Mesquita

Duarte alcançou triunfo caseiro

Forcados de Coruche

Na Herdade do Pedrógão, da Casa Veiga Teixeira, onde a tradição está em cada
pedra e em cada recanto, o Grupo de Forcados Amadores de Coruche fizeram o seu
treino inaugural no dia 10 de Março. As
vacas muito bravas proporcionaram um
treino duro mas muito eficaz. Foi um treino proveitoso, estando a nova temporada a
ser encarada com confiança pelo Grupo.
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no seu segundo que no primeiro, arriscou
imponentes sortes frontais galvanizando
as bancadas pelo seu tremendismo.
Vítor Ribeiro a contas com o pior lote,
não se deu por vencido e entregou-se de
corpo e alma pisando terrenos de muito
compromisso para consumar as sortes.
O Grupo de Forcados Amadores de
Santarém cumpriu com a função, mas
poderia ter estado melhor, António Grave
de Jesus, Gonçalo Veloso e Francisco
Barata, ao primeiro intento, Francisco
Góis ao segundo, Joaquim Pedro Torres
ao quarto e a dupla David Romão Ricardo Tavares de cernelha à segunda
entrada ao terceiro da tarde foram os
eleitos de Pedro Graciosa. A dupla José
Tinoca e José Luís Cruz dirigiram sem
problemas esta corrida que decerto irá
ficar para a historia como a que demonstrou a viabilidade da monumental
de Santarém, basta apenas boa vontade e
estimulo para que seja possível suplantar
o impossível, deitar a praça ao chão.
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Campo Pequeno 2007

Promete!
Sendo certo que o óptimo é inimigo do bom, temos que convir que o
renovado Campo Pequeno nos
apreesentou um conjunto de boas
intenções para a temporada que como
nos bos velhos tempos, pretende ini-

ciar no próximo Domingo de Páscoa.
Os cartéis ai ficam à consideração
dos leitores, com parabéns à empresa
e ao direcor taurino Rui Bento
Vasques, por mais uma vez se proporem fazer bem feito.

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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Campo Pequeno
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De toda a justiça!

– 17 espectáculos tauromáquicos
O abono para a temporada
tauromáquica do Campo Pequeno, em 2007, constará de dezassete espectáculos tauromáquicos, que decorrerão entre 3 de
Maio e 27 de Setembro.
O abono inicia-se com a mini-feira de Lisboa, nos dias 3, 4
e 5 de Maio, com a realização de
uma corrida à portuguesa, uma
corrida com matadores e uma
novilhada mista.
No dia 3 de Maio tomará alternativa João Moura Júnior,
que a receberá das mãos de seu
pai, João Moura, tendo por testemunha o rojoneador espanhol
Pablo Hermoso de Mendoza.
Para rematar o cartel, pegam os
Grupos de Forcados Amadores
de Santarém e de Portalegre e
serão lidados 6 toiros de Romão
Tenório.
No dia 4, com toiros de Varela Crujo (Irmãos) ou Paulo
Caetano, actuarão os matadores
Enrique Ponce, José Luís Gonçalves e Julián Lopez “El Juli”.
Na novilhada de sábado, dia 5,
apresenta-se de “luces” Wilson
“Chamaco”, o vencedor do concurso “À procura de novos toureiros”.
A lide à portuguesa estará a
cargo dos cavaleiros praticantes
Francisco Palha e Tomás Pinto
(duas estreias no Campo Pequeno) e as pegas serão efectuadas
pelo Grupo de Forcados Amadores do Aposento do Barrete
Verde. Os novilhos provêm da
ganadaria de Manuel Veiga.
No dia 17, comemora-se o
primeiro aniversário da re-inauguração do Campo Pequeno,
com uma corrida à portuguesa,

Compra de abonos para 2007
A compra de abonos para a temporada de 2007, na praça de toiros do
Campo Pequeno abriu no dia 19 de Março e prolonga-se até 30 de
Abril.A liquidação do abono poderá ser feita em duas fases: 50 por
cento até 31 de Março e os restantes até 30 de Abril.

na qual se estreará o cavaleiro
amador João Salgueiro da Costa, num cartel que incluirá também os nomes de António
Telles, João Salgueiro (pai) e
Manuel Lupi, num confronto de
três dinastias, bem como os
Grupos de Forcados Amadores
de Montemor e de Lisboa. Serão
lidados seis toiros e um novilho
de Pinto Barreiros.
No dia 14 de Junho realizam-se o “II Concurso de Ganadarias” e o “II Concurso de Pe-

gas”, numa corrida que se integra nas festas da cidade de Lisboa. Em concurso estarão toiros
de seis prestigiadas ganadarias
portuguesas e os Grupos de Forcados Amadores de Alcochete,
Coruche e Aposento da Moita.
Actuam os cavaleiros Luís Rouxinol, Rui Fernandes e Sónia
Matias. Haverá corridas nos dias
5, 12, 19 e 26, de Julho, 2, 9, 16,
23, e 30 de Agosto, 6, 20 e 27 de
Setembro, com a presença das
grandes figuras da temporada.

A matinal de Olivença
Já lá vai tempo em que eu
“papava” tudo o que era corrida
a que podia assistir, mas agora
deixei-me diso. Apesar de ter
que reconhecer que a feira de
Olivença estava bem montada,
elegi ver o curro “Zaiduendo”,
que Ponce, Morante e Talavante
estoquearam.
Ponce é ao momento um figurão que sabe entender a quase
totalidade dos toiros que enfrenta, razão porque sendo tão perfeito, não raro não emociona.
Desta feita esteve enorme, nomeadamente quando literalmente “inventou” o segundo do seu
lote.
Morante, ao momento é para
mim o mais artista dos toureiros

e disso deu conta ao lidar o seu
primeiro, um estrábico que lhe
não agradou de saída, mas a que
receitou toureio caro e os melhores muletazos da manhã (rezam
as crónica que da feira... mas só
falo do que vi...). É todo um
luxo o desfrute da sua toureria.
Talavante, triunfou jogando
em casa, cobrando até troféus
que me pareceu não merecia; a
mim, que o tenho visto pouco,
desiludiu-me.
É facto que tem valor e se
põe nos sítios de risco, mas está
muito longe de ser um bom
toureiro, sobretudo porque a
meio dos muletazos dá uns
sacões ao engano (ao jeito de
quem sacode o pano do pó...)

que são feios de todo. Em nenhum passe partiu a cintura e desmaiou a muleta pela arena como
se exige ao toureio profundo.
Vai triunfando, e se mantiver
capacidade para levar o povo à
praça tudo bem. Jamais me deslocaria para o ver tourear seis
toiros, mas que remédio senão
gramar o que faz quando nos
surge em praça com mais dois.
Pela tarde, dizem-me que
choveu e que a corrida foi morna, mas a essa hora já eu estava
bem calmo gozando a gastronomia da “Taberna do Adro” em
Vila Fernando, em boa companhia e de papilas despertas.
____
Domingos da Costa Xavier

Francisco Plirú foi durante
anos um profissional probo, que
emprestou à festa de toiros o
melhor do seu saber. Motivos
de saúde obrigaram-no a retirarse a destempo, com as consequentes limitações de ordem
económica. Agravaram-se os
problemas de saúde, sendo até
que lhe amputaram uma perna
para que se salvasse o resto,
mas é facto que o acontecido o
impediu de desenvolver um
outro qualquer trabalho que
contribuísse para alívio da sua
existência.
Por assim ser, organizou-se
no passado dia 11 de Março um
festival benéfico a seu favor e
convenhamos que a designada
“família taurina”, disse sim,
deixando mais uma vez prova-

do que a gente de toiros abe ser
solidária. Actuaram Luís Rouxinol, que perante um exemplar
de Pégoras explanou todo o seu
cardápio de sucesso. Gilberto
Filipe perante o de Prudêncio,
muito conseguiu fazer malgrado as gamarras de palmo que
utiliza em suas montadas, e,
Manuel Lúpi enfrentando material da casa soube estar no plano
de sólida promessa que se lhe
reconhece. Os forcados, formação de vários grupos, honraram as suas jaquetas.
Depois, Luís Vital “Procuna” esteve ao seu nível frente a
um pupilo de Falé Filipe. Nuno
“Velaszquez” evidenciou muito
bom toureio frente a um nobre
de Conde Cabral, infelizmente
de escassas forças e “Morenito
de Portugal” foi a revelação da
tarde, por diante de um exemplar de São Torcato, que foi sem
dúvida o da tarde. Bem com o
capote, soberbo com as bandarilhas, e bem com a muleta, melhor estaria se lhe tivessem dito
que se não toureia a metro.
Tarde agradável e solidária
em que se homenageou Plirú, o
que foi justo e sóbrio.
DCX

Tertúlia Tauromáquica
A conhecida pastelaria “A
Mexicana” em Lisboa, sita na
Praça de Londres, criou a tertúlia tauromáquica “A Mexicana” (TTM) para possibilitar a
discussão da Festa de Toiros em
todas as suas vertentes.

Esta tertúlia considera-se
sui-generis na medida em que
não tem sede, não é necessário
cartão de sócio ou pagar qualquer quota.
A TTM será pois um grupo
de aficionados e amigos dos
toiros que terão a oportunidade
de se reunirem para discutir a
Festa.
Para aderir, basta passar por
“A Mexicana”.

Rui Fernandes fecha
temporada com chave de ouro
Rui Fernandes realizou o seu
último compromisso no continente americano.
Foi em terras de Pablo Hermoso de Mendonza, em San

Miguel de Allende (México),
sítio onde o rejoneador espanhol
tem o seu quartel general, que
Rui Fernandes assinou mais um
êxito.

27 contratos assinados no México
O cavaleiro Rui Fernandes
anunciou a 12 de Março no
Programa “3 Tércios” da Rádio Portalegre, que irá fazer
uma temporada completa no

México onde tem 27 contratos
assinados. Irá para a América
na primeira semana de Outubro e virá em finais de Fevereiro, meados de Março.

Na foto, o desplante de Rui Fernandes >>
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A Aficion voltou a encher a sala do
Clube Taurino para participar em mais
uma sessão do Ciclo de Cinema Taurino de Homenagem ao cineasta Francisco Rocha, organizado pela VFXIRA.TOUROS e Clube Taurino Vilafranquense, que começa a entrar na sua
recta final.

Durante o evento, foi projectada a
corrida mista do Colete Encarnado onde actuaram, com toiros de Conde Cabral, João e António Ribeiro Telles,
Vítor Mendes, Rui Bento Vasquez, estando as pegas a cargo dos Amadores
de Vila Franca.
Estiveram presentes na mesa Sérgio

Perilhão, Luís Capucha, António Ribeiro Telles, Carlos Teles “Caló” e Dr.ª
Helena Ribeiro, em representação do
Maestro Vítor Mendes que se encontrava em Espanha. Registou-se ainda a
ausência de Rui Bento Vasquez que se
encontrava a ultimar os primeiros cartéis para a Temporada no Campo
Pequeno.
Das imagens da corrida há a destacar a grande lide protagonizada por António Telles que, segundo alguns dos
convidados, deveria ser mostrada a todos aqueles que pisam, a cavalo, as nossas arenas. Especial destaque também
para uma pega de Carlos Telles pertencente aos Amadores locais.
Entre a numerosa assistência de conhecidos aficionados da região ribeirinha, há a registar a presença de Jorge
Faria, Rui Plácido, Chamaquito, a
quem foi desejada toda a sorte do
mundo, e António Manuel Cardoso que
aceitou o desafio de montar um cartel
para a corrida de Domingo de Colete
Encarnado, sugerido pela aficíon e no
qual figurariam António Ribeiro Telles,
António João Ferreira, Nuno Casquinha
e os Forcados Amadores de Vila Franca
de Xira.

Vila Franca de Xira

Já nas bancas

Ciclo d e C inema F rancisco R ocha

Joaquim Mesquita

Velhas glorias heróis por uma tarde!
LISBOA
R. das Necessidades, 18-20
Tel. 213 958 304/5
Fax 213 958 306
Tlm. 917 505 313
Encerra ao Domingo

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

E s pe cciia
d a d e C a r ne na Brasa
a li
lid

E, nós cá corremos toiros
João Ruiz de Castelo Branco

O grupo de Forcados
Amadores de Vila Franca de
Xira está a comemorar esta
época 75 anos de existência
com iniciativas ao longo do ano,
no dia 10 de Março realizou um
festival taurino misto na Palha
Blanco, praça de tantas tardes
de gloria no seu historial. A presença de figuras enalteceu a
tarde que acabaria por ser
inesquecível para alguns dos
antigos elementos honrando a
sua jaqueta de sempre. Nesta
tarde de festa da forcadagem e
com um curro de novilhos de
Paulo Caetano a permitirem que
lhe batessem as palmas antigas
glorias como Jorge Faria, José
Beleza, Carlos Teles “Caló” e
João Costa “Platanito”, (ambos
nas melhores pegas da tarde) e
dos actuais o cabo Vasco Dotti
pegou o mais complicado.
Rui salvador andou em
plano regular na abertura da sua
temporada, dando primazia a
sortes frontais bem consumadas. Ana Batista, a ter por diante
o menos colaborador do curro,
pautando-se por conseguir cumprir lide de forma superior.
Pedro Salvador andou algo
desacertado com alguns ferros

alternando com outros mais correctos. Diego Ventura foi a surpresa da tarde executando um
toureio diversificado para todos
os gostos, teve o desplante de
fazer acordar as bancadas perante os seus alternantes, arrimando-se com valor e toureria,
Ventura deixou excelente ambiente em Vila Franca pela forma
como se entregou e levou
emoção às bancadas.
Duarte Pinto, jovem praticante, desenvolveu uma lide de
mais a menos atingindo o melhor plano com dois ferros em
reuniões ajustadas empolgando
o publico. Na arte de Montes,
Ruiz, toureiro com ambiente na

região esteve valente e decidido,
lidou com maestria o novilho
que lhe tocou em sorte, mansote
e sem força. Vítor Mendes
alcançou os melhores momentos com um soberbo par de bandarilhas por dentro de grande
impacto, teve de cuidar da curta
investida do novilho sem força
nem recorrido para o maestro
brilhar com a muleta. Media
entrada de publico num festival
que havia sido adiado devido à
chuva. Dirigiu com acerto a
dupla António Barrocal, Dr.
Jorge Moreira da Silva. Ao
intervalo foi descerrada uma
placa de homenagem ao Maestro Vítor Mendes.
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Colóquio e apresentação de
DVD dos Forcados de Coruche

A não perder . . .
LIVROS
O novo romance policial de
A Fúria das Vinhas
Francisco
Moita Flores decorre
de Francisco Moita Flores

no século XIX nas terras do
Douro. Neste livro o autor retoma algumas histórias que não
contou na série da RTP A Ferreirinha. Na história, o detective
Vespúcio Ortigão ao perseguir
um serial killer depara-se com
vários “obstáculos” como medo, superstições e crenças típicas do Portugal de outrora. Ao
mesmo tempo que se vivia com
medo da praga (filoxera) que, já
na segunda metade do século,
quase causou a destruição completa das vinhas do Douro.

DVD’S
A Rainha
de Stephen Frears

O filme de Stephen Frears
fala sobre a vida da Rainha de
Inglaterra na altura da morte da
princesa Diana.
A consternação e reacção do
povo britânico perante tal tragédia levaram a que a Rainha e
toda a sua família, sem entenderem tal reacção dos seus súbditos, se isolassem no palácio de
Balmoral.
Este filme conta com a interpretação brilhante de Helen
Mirren como Rainha e que lhe
valeu um Óscar da Academia
como melhor actriz principal.

CD’S
José Afonso
de José Afonso

O duplo CD contém 30 das
melhores músicas de Zeca
Afonso. Foi editado na altura
em que se comemorou o 20.º
aniversário da sua morte.
As suas canções de intervenção não foram esquecidas e
continuam bem vivas na memória do povo português e
estão todas compiladas neste
trabalho.
“Grândola Vila Morena”,
“Vejam Bem”, “Venham Mais
Cinco”, “Canção de Embalar”,
entre outras, tornaram Zeca
eterno.

Foi apresentado no dia 24 de Março, no
auditório José Labaredas, do Museu Municipal, o
DVD – Grupo de Forcados Amadores de
Coruche – que inclui uma visita virtual à exposição realizada em 2006, que assinalou os 35
anos de existência do grupo, e um documentário,
que já foi apresentado em festivais internacionais,
a saber EASE Biennial Conference de Bristol no
Reino Unido, em 2006 e na 11.ª Mostra Internacional de Filmes Etnográficos do Rio de Janeiro
no Brasil.
Antes da apresentação do DVD realizou-se o
colóquio “Um Olhar sobre os Forcados”, que
contou com o crítico tauromáquico Domingos
Xavier, a aficionada espanhola Maria José Garcia
e o presidente da Associação Nacional de
Forcados, José Potier. A moderação esteve a
cargo de João Costa Pereira, o primeiro cabo do
grupo de Coruche.
Os anfitriões foram Dionísio Mendes, presidente da Câmara Municipal de Coruche e antigo
forcado e Amorim Ribeiro Lopes, actual Cabo do
Grupo de Forcados Amadores de Coruche.

Caderneta do Desportista 2007
O Pelouro do Desporto da
Câmara de Coruche, lançou a
edição 2007 da Caderneta do
Desportista.
De acordo com o vereador
Nelson Galvão “esta caderneta, que pode ser adquirida gratuitamente na CMC, é um documento de registo da participação dos munícipes nas actividades físicas e desportivas
promovidas pela autarquia,
tendo em vista a prevenção da
saúde e a adopção de estilos de
vida saudáveis, e onde se encontram calendarizadas todas
as actividades desportivas promovidas ao longo de 2007”.

O mais dedicado e empenhado na participação em mais
actividades da caderneta poderá
ganhar o prémio “O Mais Activo 2007”, que é um livre trânsito para a piscina municipal.
Para o mês de Abril, temos
no dia 15, pelas 9,30h na Branca o passeio pedestre, no dia 23
um debate sobre o associativismo desportivo, no auditório
Municipal, dia 25, Actividades
Aventura às 9,30h junto ao
pavilhão desportivo municipal,
e às 20.30h o 1.º Torneio de
Futebol 7-Veteranos, no estádio municipal. Para o dia 19 de
Abril, mais um Passeio Pedes-

tre, desta vez na Fajarda, pelas
9,30h, junto ao edifício da
Junta.
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EPC na Assembleia da República

Brilhantes deputados
de Coruche
A Escola Profissional de
Coruche (EPC) foi uma das
vencedoras da iniciativa
“Parlamento dos Jovens”
(anterior Jogo do Hemiciclo), que decorreu no passado dia 5 de Março, no
Governo Civil de Santarém.
Caberá, por isso, também
aos jovens deputados da
EPC defenderem a sua medida sobre o “Insucesso Escolar”, no próximo mês de
Abril, na Assembleia da República.
De recordar que, relativamente ao “Parlamento dos

Jovens”, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa e a Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (estabelecimentos de
ensino do grupo da EPC)
irão representar o nosso país
no Parlamento Europeu
(Estrasburgo), nos próximos
dias 4 e 27 de Abril, respectivamente.
Estas duas participações
em iniciativa sobre a cidadania europeia são um orgulho
para toda a comunidade educativa dos nossos estabelecimentos de ensino.

5.º Rally Paper da JSD
A JSD Coruche promove no
próximo dia 7 de Abril o 5.º
Rally Paper da Juventude.
A actividade realiza-se há já
quatro anos e tem como objectivo principal divulgar os lugares
mais recônditos do concelho.
Os participantes são assim leva-

do aos sítios onde normalmente
não passam, num ritmo de passeio e descoberta, dando, segundo a JSD, cada vez mais valor
ao local onde moram e ao concelho em geral. As inscrições
podem ser feitas na sede do
PSD local.

CMC quebra contrato
de limpeza das piscinas
A autarquia de Coruche vai
denunciar o contrato com a
Conforlimpa, empresa responsável pela limpeza do complexo
aquático de piscinas. O objectivo é evitar que o vínculo se renove automaticamente, já que a

autarquia pretende lançar novo
concurso público para limpeza
das piscinas e dos balneários do
novo estádio municipal.
Em causa está a obtenção de
preços mais vantajosos para a
prestação do serviço.

Crise no sector agrícola

Em virtude da actual crise
que atravessa o sector agrícola,
a Associação de Agricultores
de Coruche e Vale do Sorraia,
em defesa dos interesses dos
seus associados e agricultores e
da região em geral, realizou no

passado dia 29 de Março, no auditório do Museu Municipal de
Coruche, uma sessão de esclarecimento sobre Candidaturas
às Ajudas, Condicionalidade e
Apoio ao Investimento, que foi
aberta a todos os interessados.
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REFLEXÕES

Páscoa
O Homem tem para com os
outros a maneira mais sublime
de marcar a sua passagem: Dar.
Dar-se com a convicção de
ser útil, sem pedir nada em
troca. Acreditando que assim
acrescentará verdade, nobreza,
atitude, em primeira instância
junto dos que lhe estão próximos e por consequência mais
abrangente ao mundo onde
vive.
Dar é dos maiores actos que
o ser humano pode fazer. Dar
amizade, dar carinho, dar amor,
partilhar pão e abrigo, dividir
ensinamentos. Num tempo vivi-

do a velocidade alucinante, num
mundo onde cada um procura
receber tudo e de qualquer
maneira, atropelando o semelhante se isso necessário for,
quem pára um pouco para pensar que ali, mesmo ao lado, está
alguém que precisa que lhe
demos algo? Tão simplesmente
uma palavra, por vezes, é consolação que baste.
Quão raros são os exemplos
de Homens Bons que da vida
fizeram ou fazem uma dádiva
permanente. Exemplos tremendos para compreendermos como o mundo poderia ser o lugar

João Costa Pereira

de felicidade que todos almejamos. Mas, dar? Então não é
muito, mas muito melhor mesmo, receber?
Ter tudo o que gostamos,
fazer tudo o que nos apetecer,
olhar para o lado e assobiar para
o ar perante as adversidades dos
outros, perante a fome, a miséria, a doença dos nossos iguais?
Que a dádiva da vida que
Cristo fez, a troco das suas convicções, não seja em vão. Que
ao menos, nesta época do ano,
pensemos no grande exemplo
que esse Homem nos deixou a
todos, crentes e não crentes.

Etnografia, Música e Teatro

Concursos Nacionais do INATEL
O INATEL lançou um
concurso nacional de Etnografia, Música ou Teatro. Os
participantes só têm de, até
13 de Abril, criar um espectáculo com 15 minutos e enviar
para um dos Centros de Cultura e Desporto no INATEL.
O prémio é de 2500 euros
por categoria. Os concursos

nacionais do INATEL são organizados desde 2005, com o
objectivo de estimular a criação artística das colectividades associadas.
O concurso vai realizar-se
em duas fases distintas. Primeiro, decorrerão em simultâneo, em cada um dos distritos, as Eliminatórias Regio-

nais, a 26 e 27 de Maio, em
que será apurada a melhor
representação de cada categoria. A segunda fase é o Encontrão, a 16 e 17 de Junho,
na Aula Magna da Reitoria da
Universidade de Lisboa.
Nesse evento vai ser eleita a
melhor representação a nível
nacional.

Nersant promove
responsabilidade social
– Reunião de lançamento do projecto PRISMA
A reunião de lançamento do
Projecto Transnacional PRISMA
teve lugar nos dias 1 e 2 de Março, em Oviedo. O objectivo foi
dinamizar e promover o desenvolvimento de estratégias e acções em matéria de Responsabilidade Social Empresarial.
A Nersant foi uma das entidades envolvidas neste projecto
liderado pela Federação Asturiana de Empresários (FADE).
O Projecto, aprovado no âmbito do Programa de Iniciativa
Comunitário INTERREG IIIB
Sudoe, pretende informar as
PME’s sobre os benefícios decorrentes da adopção de estratégias de Responsabilidade Social
na gestão empresarial.
O projecto tem ainda como
objectivo divulgar experiências
de sucesso e os seus resultados a

um conjunto alargado de PME’s
das Regiões parceiras do Projecto, na qual se inclui a Região
de Santarém.
Com a execução do Projecto

será feita uma análise regional à
situação das PME’s, com o
objectivo de implementar estratégias com vista à melhoria desta temática.
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SANTARÉM

SANTARÉM

Ciclismo Português em exposição

Esteve patente até ao final do
mês de Março, uma exposição
sobre o ciclismo português no
W Shopping, em Santarém. Na
mostra podia ver-se um pouco
da história da modalidade em
Portugal. A iniciativa foi organizada no âmbito da II Volta ao
Distrito de Santarém/ RTP, e em

exposição estiveram duas das
bicicletas que marcaram o
ciclismo.
Para o Governador Civil de
Santarém, a exposição fez todo
o sentido, devido à tradição que
esta modalidade tem no distrito.
A região tem grandes nomes
associados ao ciclismo e, por

isso, interessa recordar a sua
importância. Dois dos cartazes
falam, inclusive, da participação
de Francisco Trindade e de José
Maria Nicolau, que venceram
duas Voltas a Portugal, cada um.
Segundo Joaquim Gomes,
da PAD-Lagos Sport, empresa
organizadora, o material exposto serviu também para chamar a
atenção do público para a II
Volta ao Distrito de Santarém/
RTP, especialmente para o final
da última etapa, que terminou
em Santarém no dia 18 de
Março.
As bicicletas expostas tinham cerca de 50 anos de diferença entre elas. A mais antiga
pertence a Alves Barbosa, que
com ela conquistou a Volta a
Portugal, em 1951, enquanto
que a outra, com características
para contra-relógios, fez parte
da última participação do Benfica em 2000, que regressa este
ano à competição, na maior
prova nacional.

Mais um passo na cooperação
com a Roménia
Em mais uma iniciativa resultante do acordo
de cooperação, o Governador Civil de Santarém
foi no dia 3 de Março, à região de Dâmbovita, Roménia. Os principais objectivos da deslocação
foram a assinatura de protocolos de geminação e
a organização de um encontro universitário.
Para Paulo Fonseca a visita foi “muito positiva”
e acrescentou que se deram pequenos passos de
elevada importância para o aprofundar das relações
institucionais entre Portugal e a Roménia. O acordo assinado entre os Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar e a Universidade de Valáquia destina-se à troca de conhecimentos de natureza científica, através da organização de seminários e conferências. Prevê-se igualmente o intercâmbio de
alunos e docentes a partir do programa Erasmus.
A deslocação a Dâmbovita incluiu uma
reunião entre o NERSANT – Núcleo Empresarial
de Santarém e as Câmaras de Comércio regional
e nacional, com vista à aproximação económica e
comercial entre os dois países, bem como a partilha de ideias ao nível da protecção civil entre os
responsáveis romenos e a Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém.
Tal como agendado, Ferreira do Zêzere, Torres
Novas e Atouguia, Ourém, assinaram protocolos de
geminação com Moreni, Fieni e Vulcana, respectivamente. Esta visita permitiu alargar o
âmbito dos objectivos desta cooperação lusoromena. Em nome dos Bispos de Santarém e de
Leiria/Fátima, o Governador Civil convidou o
Arcebispo de Dâmbovita, Dr. Ninou, para visitar
a nossa região, tendo em vista a aproximação das
Igrejas Católica e Ortodoxa.
Sob forte cobertura da comunicação social
romena, Paulo Fonseca foi ainda ordenado Cavaleiro de Valáquia, uma homenagem de grande

de 2007

Câmara disponibiliza
terreno para construção
do Centro de Saúde
A Câmara de Santarém vai
disponibilizar um terreno para a
construção do futuro centro de
saúde. Francisco Moita Flores,
presidente da autarquia, afirmou
que espera que o novo centro de

saúde seja inscrito no PIDDAC.
Recorde-se que Santarém é a
única capital do distrito que não
conta com equipamentos modernos.

BENAVENTE

Ganhão garante
protestos da população
O Ministro da Saúde pode
contar com as manifestações da
população de Benavente contra
as mudanças no atendimento a
situações agudas e urgentes. A
garantia foi dada pelo autarca
António Ganhão, durante um
debate, em Benavente. O edil já
solicitou uma segunda audiência com a secretária de estado

adjunta da saúde para lhe entregar um dossiê sobre o assunto.
Bernardino Soares, líder parlamentar do PCP, adiantou durante a mesma reunião, que vai solicitar a suspensão da reforma
das urgências, até que sejam
ponderadas todas as hipóteses
possíveis de reformulação.

TORRES NOVAS

Feira dos Stocks
acolhe milhares
de visitantes

prestígio local atribuída, pela primeira vez, a um
estrangeiro.
Dando continuidade a esta cooperação entre o
distrito de Santarém e a região de Dâmbovita, está
já prevista uma deslocação de uma comitiva romena no segundo semestre deste ano.
GI-GCS

Milhares de pessoas passaram pela 5ª edição da Feira de
Stocks de Torres Novas, no Pavilhão de Exposições da Nersant. Ao longo de três dias, os
visitantes aproveitaram a oportunidade para comprar produtos
a preços baixos. Também os
expositores se mostraram muito
satisfeitos com a afluência de

pessoas, que terá ultrapassado o
número alcançado na última
edição da feira.
Calçado, vestuário, acessórios de moda, artigos em pele e
perfumaria foram alguns dos
produtos à venda na Feira de
Stocks que contou com mais de
60 expositores.
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Daniel Sampaio na EPSM

– Agricultura e desenvolvimento rural
O último seminário temático
organizado pela CULT decorreu
no dia 15 de Março. O objectivo
foi elaborar a Agenda XXI da
Lezíria do Tejo. Em debate
esteve a “Agricultura e o Desenvolvimento Rural da Lezíria”.
A CULT realizou ao todo
sete seminários sobre variadas
temáticas, como o Ensino, Acessibilidades, Competitividade,
Ambiente, Desporto, Saúde, Acção Social, Turismo e Agricultura, com objectivo de motivar a

•

discussão sobre assuntos fundamentais para o futuro da Lezíria
do Tejo.
Através dos contributos recolhidos nos seminários temáticos vai ser agora definida uma
estratégia para o futuro da Lezíria do Tejo. Depois disso, está
prevista a realização de seminários concelhios, que irão percorrer os onze municípios da
CULT, para apresentação da
referida estratégia.

“Os jovens devem ser o motor
da Educação Sexual nas escolas”

_____

MONTEMOR-O-NOVO

Festival de Fanfarras
A Fanfarra dos Bombeiros
de Coruche, deslocou-se a um
Festival de Fanfarras no dia 11
de Março, integrado nas comemorações da elevação a cidade
de Montemor-o-Novo e dos 35
anos da Fanfarra dos Bombeiros

Voluntários de Montemor-oNovo. Além das Fanfarras de
Montemor-o-Novo e Coruche,
estiveram ainda presentes as de
Aljezur, Arraiolos, Bombarral,
Cacilhas, Montemor-o-Velho,
Portimão e Santiago do Cacém.

CHAMUSCA

Serviços de saúde com
redução de horário
O deputado do PCP Bernardino Soares questionou o Governo sobre a suspensão, diminuição ou encerramento de serviços de saúde na Chamusca.
Segundo o deputado é “inacei-

tável a drástica redução do horário de atendimento do Serviço
de Atendimento Complementar
disponibilizado até à data no
Centro de Saúde da Chamusca”.

Galardão empresa
do ano 2005
A Nersant está a receber
inscrições de empresas do distrito de Santarém interessadas
em participar na distinção
Galardão empresa do Ano
referente ao ano de 2005. Este
é já um prémio de renome da
região cujo objectivo é distinguir as melhores performances económicas, neste caso
em 2005.
O empreendedorismo, a
capacidade de inovação, a
introdução de novas tecnologias, a criação de postos de
trabalho, a defesa do ambiente

e a aposta na qualidade estão
entre os critérios que levam à
selecção dos premiados nas
categorias de “Melhor Empresa”, “Melhor PME” e “Melhor Micro Empresa”.
Quanto às distinções de
“Mulher Empresária”, “Jovem Empresário” e “Prémio
Carreira Empresarial” estarão
sujeitas à apreciação de um
júri.
As empresas interessadas
podem inscrever-se até 30 de
Abril. A cerimónia realiza-se
no dia 25 de Maio.

Recorrendo às novas tecnologias da comunicação, cerca de
mil alunos das Escolas Profissionais de Salvaterra de Magos,
Coruche, Vale do Tejo (Santarém) e da Escola Profissional de
Hotelaria e Turismo de Lisboa
uniram-se através do sistema de
vídeo-conferência, no dia 1 de
Março, para assistirem a uma
palestra/debate com o professor
Daniel Sampaio, que teve lugar
no Auditório da Escola Profissional de Salvaterra de Magos.
Daniel Sampaio, que preside
actualmente uma Comissão Técnica criada pela Ministra da
Educação para avaliar os projectos de educação sexual existentes nas escolas, falou nestas
Jornadas Pedagógicas sobre
“Educação para a Sexualidade”,
sobre a sua experiência enquan-

to médico psiquiatra e respondeu às muitas questões colocadas pelos alunos.
“Não é absolutamente simples falar sobre este tema”, disse, reconhecendo que os jovens
também “devem ser motores da
educação sexual nas escolas e
junto das suas famílias”.
Apesar dos progressos registados na diminuição de grávidas
adolescentes, Portugal continua
a ser o país Europeu com maior
número de grávidas com menos
de 17 anos. Uma das propostas
que a Comissão a que preside
vai apresentar em Agosto junto
do Ministério da Educação, incide sobre a Criação de Gabinetes de Apoio aos Alunos nas Escolas Secundárias, onde estes se
podem dirigir para esclarecer
todas as dúvidas que têm relati-

vamente à educação sexual,
contando sempre com o apoio
de um professor e do Centro de
Saúde da zona onde vivem.
Mas se durante a manhã o
público-alvo foram os jovens
alunos, à noite, realizou-se novo
seminário, desta vez dirigido
aos encarregados de educação e
população em geral.
Fátima Gameiro (psicóloga e
mestre em Sexologia), José Teles (médico) e Isabel Alves (farmacêutica) falaram das doenças
sexualmente transmissíveis e
dos métodos contraceptivos.
Foram igualmente apresentadas as conclusões de um estudo realizado pela própria escola,
sobre este tema, e que abrangeu
mais de 1000 alunos e 2000 encarregados de educação.
GCI-EP

Valtejo Finicia
chega a Almeirim
A sessão pública de apresentação do Valtejo Finicia Almeirim decorreu no passado dia 21
de Março, no Salão Nobre da
Câmara Municipal. Almeirim foi
o quarto município a aderir ao
projecto, depois do Cartaxo,
Coruche e Abrantes. Dinamizado
pelo IAPMEI a nível nacional, na
região de Santarém o projecto
conta com a parceria da Nersant e
a intervenção da Garval.
Trata-se de um instrumento
financeiro de apoio a micro e
pequenas empresas que permite
que estas se candidatem a um

apoio que pode ir até aos 45 mil
euros por projecto, sendo que 20
por cento da verba é disponibilizada pelo Município.
O parceiro financeiro do
Município de Almeirim será o
Banco Espírito Santo que assegura 80 por cento da verba.
Podem candidatar-se ao projecto, micro e pequenas empresas (de acordo com a Recomendação da Comissão Europeia
2003/361/CE) já existentes, e
neste caso, com actividade no
concelho de Almeirim.

Serviços
de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

•

Software
Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa
(frente ao centro de saúde)

Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt
Apartado 78
2104-909 Coruche
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SALGARI, SANDOKAN, E A AVENTURA
PORTUGUESA DOS 7 MARES
> continuação do número anterior

OS HERÓIS PORTUGUESES DOS SETE MARES
Passando depois a enquadrar
a jornada que levara o Caramuru até terras de Santa Cruz enaltece o grande romancista as virtudes peninsulares, escrevendo:
Uma viagem de cinco a seis meses não assustava os marinheiros portugueses nem castelhanos, habituados como estavam a fazer a travessia até à
Ásia e América em barquinhos
insignificantes com que hoje
ninguém sequer se atreveria a
sair do Mediterrâneo.
Ainda no Brasil, mais propriamente nas florestas de Mato
Grosso, decorre a acção do
conto “Nelle floreste vergini”
aqui incluído na colectânea de
contos “O Corsário do Rio
Vermelho”, n.º 127 da Colecção
Salgari, da Romano Torres. O
herói é o seringueiro Antão
Cordeiro que com seus filhos
Pedrinho e Cármen se revelam
capazes de vencer todos os perigos da floresta virgem.
A uma outra colectânea, “O
Tirano da Abissínia”, n.º 135 da
mesma colecção, ao conto “A
Gibóia das Cavernas”, podemos
ir encontrar o fazendeiro Manuel Ferreira, que acompanhado
do seu capataz e de fiéis mastíns
enfrenta os riscos da Amazónia.
No conto “A Ilha do Mar dos
Sargaços”, incluído no volume
“A Estátua de Ouro”, a acção
decorre nos Açores. Aí descobrimos um D. Fernando de Ulmo, um dos mais ricos e brilhantes fidalgos de Lisboa, que
tudo abandona, para navegar em
busca da lendária ilha das Sete
Cidades. Deixando para trás terras, castelo e noiva – a formosa
Serafina… belíssima fidalga
portuguesa – D. Fernando, excessivamente ambicioso e dotado de grande espírito cavalheiresco, enfrenta ventos e furacões
para, na sua caravela quatrocentista, atingir a lendária ilha das 7
cidades resplandecentes de ouro
que possuía palácios de mármore e castelos que lembravam
a arquitectura portuguesa de
muitos séculos atrás.
O mais europeu dos cenários
é, no entanto “Um Drama no
Farol”, originalmente, “Il Faro
di Dhoriol”, que integra a colectânea “O Navio Fantasma".
Decorre nas costas de Portugal… à entrada do Tejo, o rio

(PARTE 3)

mais importante do país, em cujas margens se encontra a bela
e opulenta Lisboa. Salgari descreve-o ainda como em forma
de torre, na ponta dum rochedo
batido pelas ondas do Atlântico,
e cuja edificação se concluiu
apenas em 1877. Entregue aos
cuidados de um velho marinheiro da frota portuguesa, vem a
ser depois seu faroleiro um heróico João Miguel, homem dos
seus quarenta anos, casado com
formosa andaluza, filha de pescadores.
Em “Os Dramas da Escravatura” publicado em Roma em
1896, e uma das primeiras obras
salgarianas que Romano Torres,

do na foz do Cuanza por dois
navios de guerra ingleses…
Companheiros deste temerário lobo do mar eram o gigantesco contramestre Furtado, o
médico Estêvão e o jovem Vasco, homem dos seus vinte e cinco anos, de pele tostada e olhos
negros de fartos sobrolhos como geralmente os têm portugueses e espanhóis…
As mil e uma aventuras em
que se envolvem leva-os da
Baía do Lopes, no Congo, às
terras dum aliado Rei do Bango,
no Gabão, à foz do Rio Ogobai,
e dos seus braços Nazaré e Fernão Vaz. Ainda no continente
africano, no Dahomé e Costa do

cores vivas e armados de carabinas. Para eles próprios reservaram os corajosos aventureiros
os dois melhores cavalos que
foram adornados de guarnições
vermelhas e ricas gualdrapas
recamadas de ouro. E duas umbrelas encarnadas, guarnecidas
de franjas, distintivos das personagens reais.
Disfarçada de intérprete, e já
sempre ao lado de Antão, vai
Urada, uma das belíssimas guerreiras do Dahomé que se tornara
sua aliada.
O fim é típico de um aventureiro português. Enquanto Alfredo regressa a Itália, com o jovem irmão Bruno que consegui-

logo em 1910, deu à estampa,
vamos encontrar, navegando nas
costas de África, em meados do
século XIX, o navio “Guadiana”
comandado por um Capitão Alves, o qual, de origem brasileira,
embora o navio que comandava
hasteasse bandeira portuguesa,
passava por um dos mais audaciosos negreiros que por esse
tempo sulcavam o Atlântico. Propenso à vida aventurosa e sempre
disposto a arrostar qualquer
perigo, nada lhe fazia perder a
serenidade e desafiava impavidamente a morte com uma temeridade que raiava a loucura.
Baldadamente o perseguiam os
cruzadores para o capturar e
enforcar como doze anos antes
acontecera a seu pai surpreendi-

Marfim, decorre a acção de “La
Costa d’Avvorio”, publicada pela Donath, de Génova, em 1898,
traduzida em português em
1934 em 2 volumes: “A Costa
do Marfim” e “As guerreiras do
Dahomé”.
Desta vez, o herói português
é um caçador Antão de Carvalho, que, em companhia do italiano Alfredo Lusardo, vai enfrentar cruéis e ferozes amazonas negras. Nos aventurosos
episódios em que se envolvem
ressalta a entrada na cidade santa do Dahomé, disfarçados de
Embaixadores do Bongú, vestindo os seus carregadores negros de ricos calções brancos,
cintas vermelhas, mantos cheios
de arabescos, lenços de seda de

ra libertar das mãos dos africanos, o amigo Antão de Carvalho,
que o auxiliara nessa missão,
embarca para Portugal para
tratar das numerosas propriedades que lá tinha. Mas levando
consigo… Urada… e o pai dela.
Salgari remata em conclusão
que: o excelente e corajoso português prometera dar todos os
anos uma saltada a Itália para
despejar em companhia do valente caçador da Costa do Marfim uma garrafa daquele esplêndido vinho do Etna de que
ouvira falar.
Antão cumpriu fielmente a
promessa e ainda hoje, na época
de Inverno se dirige à Catânia a
visitar o amigo… Mas não vai
só…, acompanha-o a ex-guer-

reira do feroz Geleté, transformada há anos em senhora Urada de Carvalho.
No outro lado do mundo, na
Austrália, decorre o romance O
Continente Misterioso, editado
em 1894 pela Paravia, de Torino, e aqui traduzido em 1927, de
que são figuras centrais dois valentes marinheiros, Diogo e
Cardoso, que integram a exploração científica dirigida pelo
médico paraguayo Álvaro Cristobal, com quem já se haviam
envolvido em aventurosos episódios relatados por Salgari em
“Il Tesoro del Presidente del
Paraguay”, saído em Itália em
1894 e em Portugal em 1928.
“A Cimitarra de Buda”, publicada em 1892, em Milão, pelos Fratelli Treves, inicia-se em
Maio de 1858, numa festa da feitoria dinamarquesa, na ilha da
foz do Si-Kiang, na longínqua
China. Os convidados dançam
ao som de uma orquestra portuguesa mandada vir especialmente de… Macau! No imponente jardim, sob umas magnólias, estão a jogar o Whist, o
português Olivais, o americano
Krakner, o inglês Perkins, o espanhol Barrado, …tudo ricaços
que ganhavam ou perdiam somas respeitáveis sem pestanejar.
As aventuras em que se metem continuarão no livro “Os
Fumadores de Ópio” que Romano Torres publica em 1928.
Ainda nos mares da China,
decorre “I Solitari dl Oceano”,
publicado em 1904, e aqui saído
em 1932, num volume traduzido à letra e noutro intitulado
“Mar de Sangue”. Ainda que
peruanos, as figuras centrais são
os irmãos João e Cirilo Ferreira
que navegam a bordo dum navio cujo comandante e proprietário era um Capitão Carvalho,
um gigante que fazia tremer toda a tripulação apenas com um
olhar. A sua actividade, concebida pelo escritor sobre factos
reais, era a de transportar para as
plantações da América Central e
para as minas do Peru, prisioneiros das hostilidades entre os
diferentes poderes chineses, de
que uns e outros se queriam ver
livres. Concentrando-os em
grandes barracões em Macau,
eram exportados para as citadas
paragens a coberto de contratos
de trabalho para oito anos.
> continua no próximo número
João Alarcão Carvalho Branco
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Semana Nacional da Leitura
em Coruche
Durante a Semana de 5 a 9
de Março a EB1 de Coruche 1
integrou-se nas actividades da
Semana Nacional da Leitura
que contou com o apoio da Drª
Maria Cavaco Silva.
Assim, decorreu nessa semana no espaço da Biblioteca
Escolar, uma exposição de trabalhos, realizados pelas diferentes turmas, sobre obras literárias exploradas pelos alunos e
professores e também uma feira
do livro onde participarão as
editoras Caminho e Minutos de
Leitura.
Durante a semana várias foram as actividades em que os
alunos participaram e as turmas
do 3.º B, 4.º B e 4.º C, fizeram a

representação para os colegas e
pais do livro “O Principezinho”
de Antoine de Saint-Exupéry. A
turma do 3.º ano fez em fantoches e o 4.º B e C fizeram um
musical.
Na 5ª feira, dia 8 de Março,
o Presidente da Câmara de Coruche, Dionísio Mendes falou
sobre o seu tempo de aluno na

NOTARIADO

Participe em mais uma iniciativa
de “O Jornal de Coruche”

Escola Primária da vila. A Semana terminou com a presença
da escritora Helena Simas que
falou com os alunos e autografou os seus livros.
Foi também lançado aos pais
um desafio. O de virem contar
uma história à escola, e foi com
enorme agrado que os pais participaram com muito entusiasmo.
Todos os alunos levaram
para casa um folheto explicativo
sobre o programa LER+ e também com as obras recomendadas para leitura recreativa que
deve ser acompanhada pelos
pais.
____
Teresa Montoia

Prémio de Imprensa Regional
A SHIP – Sociedade Histórica
da Independência de Portugal
instituiu o “Prémio SHIP –
Imprensa Regional”, destinado a
galardoar, anualmente, artigos publicados na Imprensa Regional no
ano anterior e que salientem fundamentalmente os valores que
contribuem para a definição da
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Independência de Portugal e da
Identidade do País.
O prémio é constituído por um
troféu representativo da SHIP e
pela importância de mil euros,
podendo ser atribuídas menções
honrosas.
O vencedor será conhecido em
Maio.

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia oito de
Março de dois mil e sete, neste Cartório, a folhas noventa e seis e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e quarenta e seis-D, LEOCÍNIO CUSTÓDIO VERÍSSIMO, cont. 128
765 089 e mulher LAURINDA MARIA PIRES VERÍSSIMO, cont. 148 281 192, casados sob o regime
da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua dos Fidalgos,
lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, DECLARARAM que, são donos com exclusão de outrem, do seguinte prédio na freguesia da Branca, concelho de Coruche:
PRÉDIO URBANO, sito na Rua dos Fidalgos, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão
com quatro divisões, com a superfície coberta de quarenta e dois metros quadrados e logradouro com a área
de quatro mil cento e oito metros quadrados, a confrontar de Norte com Virgílio Felício Rodrigues, de
Nascente com Alberto Ramalho, de Sul com Domingos Barroca e de Poente com Anania Maria Augusta,
inscrito na respectiva matriz em nome do justificante sob o artigo 1481, (antes artigo 391) com o valor
patrimonial de € 18.870,00, ao qual atribuem para este acto valor igual ao seu valor patrimonial.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche está
inscrito na matriz em nome do justificante marido.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse na sequência de doação meramente verbal feita pelos pais da
outorgante mulher, Silvério Pires e Virgínia Maria, residentes que foram no lugar e freguesia da Branca,
concelho de Coruche, em data que não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e sessenta.
Mas o certo é que sempre o fruíram ininterruptamente como o entenderam, à vista de toda a gente e
sem a menor oposição, ainda este tinha a natureza de rústico, ao tempo composto de terreno de cultura, onde
plantavam, cultivavam e colhiam diversas culturas, a determinada altura iniciaram a construção da referida
casa, alterando assim a natureza do prédio, que depois de concluída participaram à matriz, tendo nela passado a habitar com a sua família, guardando alfaias e cuidando do logradouro, fazendo obras de conservação sempre que necessário e pagando as contribuições por ele devidas.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de estarem a agir
como verdadeiros donos do prédio, o que confere a tal posse a natureza de pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo
predial, o que ora invocam.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, oito de Março de dois mil e sete.
A Primeira Ajudante
(Maria Luísa Marçal)

I Antologia de
Poetas Lusófonos

Com a colaboração do “Elos
Clube de Leiria da Comunidade Lusíada” e de várias instituições dos Países Lusófonos,
a Editora “Folheto Edições &
Design” vai levar a efeito a
publicação da I Antologia de
Poetas Lusófonos, no intuito
de promover a Poesia e os
Poetas dos Países Lusófonos.
Tem a colaboração institu-

cional de várias entidades dos
Países Lusófonos e terá várias
apresentações públicas.
Esta Antologia pretende,
também, ser um Elo de ligação
entre todos os Poetas da
Língua Portuguesa.
Mais informações através
de folheto@gmail.com e
www.folhetoedicoesdesign.blo
gspot.com.

Vendas Novas

6.º Orijovem

Vendas Novas é o local de
realização do 6.º Orijovem, a
realizar entre 2 e 5 de Abril,
com uma organização da Federação Portuguesa de Orientação e o apoio da ADFA e da
Câmara Municipal de Vendas
Novas, sob a coordenação de
Tiago Aires.
Este estágio é destinado a
todos os jovens dos 8 aos 18

anos, com ou sem experiência
na modalidade, com os objectivos de criar amizades, desenvolver espírito de grupo e autoestima, iniciar e formar jovens
na modalidade, partilhar conhecimentos entre monitores e
jovens e aprender, aperfeiçoar
e consolidar técnicas e estratégia. Mais informações em
www.fpo.pt.

34

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 12

• Abril

de 2007

ECONOMIA

A Modernização
da Administração Pública
A modernização da administração pública, longe de se encontrar concluída, já vai dando
alguns sinais à sociedade. Porém, ainda há muito a fazer, nomeadamente no sentido de dotar
essa administração com processos de gestão onde estejam contempladas as capacidades de
planeamento, de uma dotação e
execução orçamental equilibrada, da implementação e da avaliação das políticas públicas, sejam elas nacionais ou locais.
O dinamismo tecnológico
que estamos a viver, as novas
tecnologias de informação e comunicação, o acesso e o tratamento da informação, as transacções económicas e sociais,
tornam evidente um esforço de
adaptação, cada vez maior, das
pessoas e das organizações. A
administração pública não é,
nem pode ser, alheia a esta situação. Em consequência, está
implicitamente obrigada a um
processo de modernização, inovação e de adaptação.

por outro, pouco dispõe de sistemas para a sua medição. Portanto, a tarefa revela-se inegavelmente difícil.
A esse propósito a Assembleia da República, com a Lei
n.º 10/2004 de 22 de Março, cria
o SIADAP – Sistema Integrado
de Avaliação do Desempenho
da Administração Pública. Este
sistema de avaliação é de alguma forma ambicioso porquanto
pretende, por um lado avaliar o
desempenho das organizações,
por outro, avaliar o desempenho
dos trabalhadores.
Depois de uma leitura mais
atenta à legislação do SIADAP
e às portarias e recomendações
subsequentes, depreende-se claramente que o que se pretende,
mais do que a avaliação das organizações, é uma avaliação dos
funcionários, rompendo de forma clara e incisiva com o sistema anterior.
Não questiono a natureza
nem a forma deste sistema de
avaliação de desempenho, ape-

É importante desenhar a
administração pública como um
conjunto de órgãos e instituições que prestam os serviços requeridos pela população, e que
saiba adaptar-se continuamente
à evolução das exigências que
lhe são direccionadas através da
qualidade dos seus serviços. Por
isso, os próximos anos devem
desenvolver-se sobre os princípios da modernidade, transparência, objectividade, qualidade
e reconhecimento.
A implementação de um processo de planeamento baseado
em programas orientados para os
resultados, apoiados por um conjunto de indicadores e individualizados por centros de responsabilidade que incorporem os
princípios actuais de uma gestão
pública moderna, é um desafio a
ser superado quando se trata de
avaliar o seu desempenho.
Há, no entanto, um paradoxo
inerente a tudo isto: se por um
lado a Administração Pública se
quer baseada no desempenho,

Sinais positivos
para a economia nacional
Os indicadores da envolvente externa e, no
plano interno, o indicador de actividade económica, começam a dar sinais positivos à economia nacional. Segundo a síntese de conjuntura do mês de Março do Instituto Nacional de
Estatística (INE), em Janeiro tanto a indústria
como os serviços registaram sinais positivos,
embora a construção continue a evoluir desfavoravelmente.
O indicador de consumo privado desacelerou
em Janeiro, agravando-se fortemente o consumo
duradouro enquanto o consumo corrente estabilizou, e a informação disponível para Fevereiro
mantém o cenário desfavorável.
O indicador de investimento continuou a
deteriorar-se em Janeiro, porém a informação
existente para alguns indicadores parcelares
para Fevereiro já aponta para uma evolução
mais favorável.
Os dados do comércio internacional, com
informação preliminar até Janeiro, revelaram
um abrandamento do valor tanto das importações como das exportações, mais intenso no
segundo caso mas mantendo um crescimento
claramente superior ao das importações.
No mercado de trabalho, as indicações são
favoráveis, quer as quantitativas para Janeiro,
do IEFP e dos ICP, quer as qualitativas para Fevereiro. No mês de referência, a inflação foi de
2,4%, menos 0,2 pontos percentuais do que em
Janeiro.

nas considero que é desajustado
e em muitos casos praticamente
impossível de colocar em prática, para além das contrariedades
que pode trazer ao funcionamento dos serviços com a sua
implementação. Refiro-me concretamente às cotas que são impostas para avaliação qualitativa
dos funcionários.
Mais do que avaliar o desempenho da administração pública, ou se quisermos, dos institutos públicos, Autarquias, ou
serviços, pretende-se com este
sistema estabelecer uma crivagem das progressões das carreiras dos funcionários públicos.
Sem querer entrar em detalhes
nesta temática, o que importa
enfatizar é o retrocesso originado por este sistema de avaliação
de desempenho.
Um dos maiores gurus da
gestão, Peter Drucker, afirmou
que “São poucas as organizações que têm uma ideia nítida da
sua respectiva missão e isso é
uma das maiores causas para os

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

seus piores erros. Os administradores não têm qualquer sensibilidade para determinar os seus
pontos fortes e fracos”.
Esta citação faz tanto mais
sentido quando aplicada ao sector público. Na minha opinião, o
SIADAP é o pior dos melhores
sistemas de avaliação de desempenho das organizações que hoje estão disponíveis e adaptadas
à gestão pública. Entre os melhores modelos estão a aplicação da norma ISO 9001:2000, a
CAF (Commom Assessment
Framework) a EFQM (European Foundation For Quality
Management) e o BSC (Balanced Scorecard) que para mim é
um dos melhores modelos.
Independentemente do modelo ou sistema escolhido todos
eles precisam das devidas adaptações para se ajustarem à missão e estratégia da organização,
sendo certo que ambos têm
como meta tornar uma administração pública mais eficaz, eficiente e próxima do cidadão.

ARRAGEST

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

TAXA EURIBOR
20 Março 2007
1 Mês
3 Meses
6 Meses
12 Meses

3,863%
3,895%
4,014%
4,133%

Rua de Diu, n.º 9 – 2100-144 CORUCHE

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS

Fonte: Reuters

TAXA CÂMBIO *
20 Março 2007
Dólar (USD)
Iene (JPY)
Real (BRL)
Yuan (CNY)

1,3296
156,15
2,7563
10,2878

Fontes: BCE e BP

* x moeda por 1 euro

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

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

• 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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www.fluviariomora.pt

Inauguração do Fluviário

Fluviário de Mora é único na Europa
No passado dia 21 de
Março foi inaugurado o
Fluviário de Mora. Um espaço que alberga, dentro de
dezenas de aquários adequados, um sem fim de espécies
de peixes fluviais, vindo dos
rios de Portugal, da bacia
amazónica e de lagos africanos. “A sua diversidade e
qualidade das decorações
dos aquários fazem do Fluviário de Mora a única
estrutura do tipo em Portu-

gal e na Europa e uma das
únicas no mundo” refere o
administrador do Fluviário,
Vítor Marques.
Projectado há cinco anos
pelo Presidente da Câmara
Municipal de Mora, o Fluviário é uma obra de valor
superior a seis milhões de
euros. Viu os seus primeiros
alicerces a serem erguidos no
Parque Natural do Gameiro,
nas margens da ribeira do
Raia em Maio de 2005. Em

Recusada a presença
do Governo
Para a Cerimónia de Inauguração, a Câmara Municipal
de Mora e o Conselho de Administração do Fluviário convidaram, em tempo oportuno,
o senhor Primeiro Ministro.
Após um longo período à
espera de resposta ao convite
formulado, foi comunicado à
Câmara Municipal de Mora
que, por motivo de agenda,
não era possível a sua presença na cerimónia, remetendo o convite para o Ministro do Ambiente. Passado
mais de mês e meio após o
convite oficial, recebeu a
autarquia de Mora, a 9 dias
da inauguração, uma comunicação do Gabinete do senhor Ministro do Ambiente,
informando de que tinha delegado na senhora Presidente

da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
do Alentejo a sua representação na Cerimónia de Inauguração do Fluviário.
Face a esta situação, o
Executivo da Câmara Municipal de Mora, reunido em 14
de Março de 2007, deliberou
por unanimidade protestar
veementemente contra o total
alheamento do Governo para
com este projecto de reconhecida importância nacional
e projecção internacional e
não aceitar a representação
do Governo na Cerimónia
Oficial de Inauguração proposta pelo senhor Ministro do
Ambiente.
A Câmara de Mora sublinha o orgulho na concretização do seu Fluviário.

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

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

redor do edifício estão 17
hectares de terreno para projectos privados tais como
restaurantes, hotéis, empresas
de passeios de barco, etc...
Vitor Marques, tudo irá
fazer para não defraudar as
expectativas deste empreendimento: “Estamos a desenvolver uma campanha de
promoção dirigida ao mercado nacional e estremadura
espanhola. A estratégia passa por enaltecer as três vertentes deste projecto: a vertente ludico-ambiental, a pedagógica e a científica. É um
forte atractivo turístico e
garante uma forte competitividade na nossa a área”.
O objectivo principal deste espaço é de alertar para
uma consciência cívica e
ambiental. O Fluviário pretenderá actuar em função das
ciências, da preservação e
conservação das espécies expostas e do planeta. “O Fluviário de Mora deverá igualmente participar em programas de reprodução em

cativeiro” adianta o administrador. O Fluviário conta com
a parceria do Oceanário de
Lisboa e tem como principal
patrocinador a EDP. António
Mexia, Presidente executivo
da empresa de electricidade
portuguesa refere que tem
todo o interesse em promover
o Fluviário de Mora, dado
que a EDP reconhece e recorre às valências hídricas, “a
EDP tem consciência da
necessidade de reestruturar
equilíbrios, de criar condições de uma actuação responsável que concilie o desenvolvimento económico
com a sustentabilidade e respeito pelo meio ambiente”.
Neste âmbito a EDP está presente com a missão de salvaguardar o equilíbrio entre a
evolução e o ambiente. “A
EDP virá ajudar a dar atenção a um aspecto que hoje é
crítico, a responsabilidade
perante a natureza”.
José Manuel Simogas,
Presidente da Câmara de Mora, o grande visionário deste

projecto confessa que: “Hoje
é um dia de grande satisfação para mim, diria mesmo
um dos dias mais felizes da
minha vida. Chamem-me maluco!”
Um projecto que foi pensado em 2001. Partiu da estaca zero, sem apoios financeiros. Finalmente erguido e
inaugurado, ao Fluviário de
Mora reserva-se um futuro
promissor e optimista. “É um
projecto com qualidade cientifica e arquitectónica, tem
aspectos lúdicos” sublinha
António Mexia. Para já esperam-se 200 mil visitantes por
ano e mesmo antes de ser
inaugurado já inúmeras escolas tinham ligado a fazer
reservas de visitas de estudo.
No Fluviário de Mora, a
viver nos aquários concebidos para representarem os
habitats naturais podemos ter
um contacto próximos com
espécies de rios portugueses,
tais como os pimpões, as
achigãs, as tainhas, os chanchitos, as enguias ou as trutas
mergulhadas em águas gélidas.
Tal como já foi mencionado, o Fluviário apresenta peixes exóticos. Podemos encontrar peixes-facas, pacusnegros e aruanãs-prateados,
oriundos da América do Sul,
da bacia amazónica e dos
lagos africanos. Ali ao lado
das piranhas não faltam ainda
as rãs-seta-venenosas, de cores
deslumbrantes, peixes-gatos,
peixes-azuis-cauda-de-lira,
bichir-cinzentos (enguia-dinossauro) e ciclídeos-de-thomas e um trio de ciclídeosamarelos, estes últimos representantes do lago Malawi.
Há ainda um par de lontras que já estão habituadas à
presença humana e ao regime
alimentar implementado e
foram baptizadas com os
nomes de Ronaldo e Mariza
no dia da inauguração.
Edite Costa
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NA ROTA DAS FREGUESIAS

A Freguesia de Coruche
em entrevista a Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa,
Presidente da Junta
Jacinto Barbosa venceu, nas
últimas eleições autárquicas, a
corrida à presidência da Junta de
Freguesia de Coruche. O autarca integrou as listas do PS como
independente e venceu com
maioria absoluta.
Jacinto Barbosa, adiantou
que, “com a vitória nas urnas
foi reposta alguma justiça, principalmente em relação à minha
família, que sofreu na pele os
ataques pessoais à minha pessoa durante a campanha”.
O autarca mostrou-se preocupado, com o actual cenário do
sector económico no concelho e
o desemprego.
Jacinto Barbosa adiantou-nos ainda, nesta entrevista,
informação sobre as obras que
decorrem na freguesia e recordou o passado quando foi penalizado pelo eleitorado quando
concorreu pela CDU em 2001.
Para Jacinto Barbosa, as Juntas
de Freguesia são o parente pobre do poder central.
___
JC – Ficou satisfeito pela
vitória nas últimas autárquicas, face às duras críticas por
parte da CDU, quando surgiu
como cabeça de lista pelo PS?
JB – Claro, mentiria se não
afirmasse que estou satisfeito.
Penso que, de alguma maneira
foi feita justiça à minha pessoa e
à minha família. A maioria, em
termos pessoais, não tem o significado que possa ter para
muita gente.
Fiz um primeiro mandato,
em que não tinha maioria e não
tive problemas em trabalhar
com as pessoas que estavam
comigo na altura. Penso que, as
pessoas se devem interessar
pela defesa das populações,
embora haja algumas divergências políticas.
JC – Acha que, com a sua
candidatura, a vitória era
mais do que esperada perante
os adversários políticos?
JB – Em política, nunca há
vitórias antecipadas, mal seria
para quem vem para a vida autárquica mentalizar-se que a vitória
são favas contadas.
É necessário contactar de
perto com os eleitores, e transmitir a estratégia daquilo que
pretendemos concretizar durante o mandato. Penso que os eleitores entenderam o projecto da

minha equipa, até pelo trabalho
no meu anterior mandato. Recordo que, apesar do trabalho
realizado no meu anterior mandato, em que na opinião a minha
vitória era esperada, isso não
aconteceu. Hoje em dia, os eleitores procuram inteirar-se das
propostas e do trabalho dos
autarcas.

JC – Como analisa o momento actual do País, uma vez
que concorreu pelo partido que
está actualmente no governo?
JB – O momento actual é
difícil, continuo a defender o tal
abanão, porque já deveria ter
acontecido, há uma década
atrás. Continuamos a viver na
ilusão que, em termos económi-

cos, somos ricos. Quando na
verdade a nossa vida é um pouco fingida, e tenho algum receio
que em Portugal aconteça o
mesmo que aconteceu na Argentina.
Com todo este desemprego,
com o abandono de determinadas empresas, com as dificuldades, porque estou num lugar
onde diariamente as pessoas
transmitem esse tipo de problemas. Pedem trabalho e ajuda em
termos alimentares e na saúde
nas mais variadas situações.
Este tipo de problemas incomoda-me bastante e causa-me algum receio.
JC – O momento actual do
País reflecte-se também a
nível local?
JB – Sim. No meu contacto
diário com as pessoas isso é evidente. Infelizmente na nossa
vila, muito comércio está a
encerrar, o desemprego está a
aumentar e as pessoas sentem
muitas dificuldades.
A leitura que faço é que os

problemas são evidentes no
concelho, e, na freguesia de Coruche são muitas as pessoas que
aparecem com carências a todos
os níveis. Como temos protocolos com diversas instituições de
solidariedade, tentamos encaminhar essas pessoas para tentarem resolver os problemas.
JC – Actualmente, as Juntas de Freguesia atravessam
dificuldades?
JB – Sem dúvida, o momento actual é difícil para as Juntas
de Freguesia. O dinheiro que
nos chega, através do orçamento geral do estado, é praticamente o mesmo desde alguns
anos.
Por exemplo na parte social,
precisamos de mais meios para
colaborar de outra forma com as
populações. O protocolo com a
Câmara Municipal permite a
execução pontual de algumas
obras na freguesia. O Poder
Central diz-nos muitas vezes,
que teremos de transmitir aos
eleitores que aquilo que preten-

DESCRITIVO DA FREGUESIA
Freguesia essencialmente agrícola, tendo como base da
riqueza o aproveitamento da água do rio Sorraia, a pecuária e
a floresta, assenta numa planura da margem esquerda do
curso de água e é dominada por um outeiro onde se erguia o
Castelo, arrasado pelos mouros em 1180. No local da fortaleza
foi erguida a ermida de Nossa Senhora do Castelo.
Não se conhecem referências ao nome de Coruche antes da
primeira metade do século XII. Nos mais antigos documentos
as formas do nome são sempre Culuchi e Coluchi.
A fundação tem sido atribuída aos galo-celtas no ano 308 antes
de Cristo, o que é refutado por Margarida Ribeiro no “Estudo
Histórico de Coruche”, situando-a no período romano de pacificação das zonas conquistadas. Coruche foi conquistada aos
mouros por D. Afonso Henriques em 1166, doando-a à Ordem
de Avis em 1176. A 26 de Maio de 1182 o rei concedeu à vila o
seu primeiro foral.
Orago: S. João Baptista.
Actividades económicas: Agricultura, exploração florestal,
pecuária e indústria transformadora
Festas e romarias: Nossa Senhora do Castelo (6 a 18 de
Agosto), Feira de São Miguel (último fim de semana de
Setembro).
Património cultural e edificado: Ponte da Coroa, Aqueduto do Monte da Barca e igrejas de Nossa Senhora do
Castelo, São Pedro, Misericórdia e Santo António.
Outros locais de interesse turístico: Açudes da Agolada
e Monte da Barca, rio Sorraia, miradouro de Nossa Senhora do Castelo.
Gastronomia: Bacalhau assado com migas, sopa de feijão
com couve e petingas fritas, cabrito à moda de Coruche,
bolo branco, campinos do Sorraia e bolo de noz.
Artesanato: Trabalhos em vime, cortiça, olaria, trapologia,
diversos.
www.cm-coruche.pt

Edifício da Junta

O Jornal de Coruche

•

Ano 1 - Número 12

•

37

Abril de 2007

Vista do Castelo sobre a Vila de Coruche

díamos executar não é possível devido à
actual conjuntura do País. Um dos
entraves é a contratação de pessoal por
parte das Juntas. Hoje, a lei não permite
contratar, devido à contenção de despesas, o que tem dificultado a nossa gestão
na freguesia e no nosso trabalho. Um
ponto de honra desta Junta, é pagar a
tempo e horas os nossos compromissos.
JC – Quais as competências da
Junta de Freguesia de Coruche?
JB – As competências estão protocoladas. Temos um protocolo com a
Câmara para as grandes obras que são da
competência da Autarquia.

me dimensão geográfica, tem quatro cemitérios, que nos consomem muito
dinheiro.
O cemitério novo está constantemente em construção, é uma obra bastante cara, e está a ser executada por
fases. Estamos a recuperar o cemitério
velho de Coruche, nomeadamente a
Capela da Igreja, que estava degradada.
É uma obra cara que está quase concluída, também muito pela ajuda da Caixa
Agrícola e do Dr. Diamantino Diogo.
O cemitério do Rebocho teve algumas intervenções e a meio do ano vamos
tentar intervir no cemitério da Azerva-

feita uma tentativa nesse sentido, porque
a lacuna existe na freguesia.
Temos como objectivo o apoio social
e seria prioritário à construção de um
espaço para apoio à população idosa.
JC – Qual o ponto de situação em
relação a estradas e arruamentos na
freguesia?
JB – Pela dimensão da freguesia,
existem algumas lacunas, temos vinte
lugares habitados e são necessários

apoios. Quem tem essa responsabilidade
é o Município, mas na freguesia existe
um número apreciável de quilómetros de
asfalto, mas a maior fatia ainda não está
completa.
A Junta tenta dentro das suas possibilidades dar apoio às populações nas
estradas de terra batida.
____
Entrevista de
João Carlos Louro

JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE

Castelo sobranceiro à vila, visto do rio Sorraia

A Junta tem ao seu encargo, áreas
ajardinadas, alguma responsabilidade
em relação às escolas do pré-primário e
primário, os arruamentos e estradas de
terra batida e pouco mais do que isto.
Claro que temos as questões próprias da
Freguesia, o atendimento, a parte social,
a parte da educação e ambiente.
Estas são competências próprias,
mas que na prática o Governo não
atribui subsídios. As Juntas de Freguesia, são o parente pobre do Poder Local,
esta é a minha opinião.
JC – Quais as obras, que a Junta
de Freguesia está a executar ao longo
deste ano e meio de mandato?
JB – Neste ano e meio de mandato,
muitas pequenas coisas foram concretizadas, dentro das nossas possibilidades. A freguesia de Coruche, pela enor-

dinha. Estamos a tentar junto da Câmara,
para que haja intervenções nos Montinhos dos Pegos.
As escolas do 1.º ciclo e do Básico e
as colectividades têm o nosso apoio
monetário dentro das possibilidades.
Tenho pena que o Coruchense extinguisse a modalidade de futebol em seniores.
Penso que é apenas uma paragem, porque o Clube era o embaixador da Vila,
mas é um problema de difícil resolução.
JC – Acha que falta um Centro de
Dia para apoio às população idosa?
JB – Isso é uma verdade, mas esta
questão não está nas mãos da Junta nem
da Câmara, o que podemos fazer é
colaborar em materiais. Seria necessário
uma associação organizar esse projecto e
concretizar a obra através de meios
financeiros. Não é fácil, mas deveria ser

A Junta de Freguesia de Coruche apoia
a Educação, o Desporto e a Cultura
Rua 25 de Abril. 2100-126 Coruche
Telefone: 243 675 622 e fax: 243 660 623
E-mail: junta.f.coruche@mail.telepac.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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Vai encantar Portugal
Apassionata vai estar pela
primeira vez em Portugal nos
dias 13 e 14 de Abril. Unanimemente reconhecido como o
espectáculo equestre de maior
sucesso da actualidade, o
evento vem pela primeira vez
exercer o seu fascínio junto do
público português. Será o
Campo Pequeno que vai acolher esta “Hommage”.
A revista Equitação é a
entidade promotora do evento
que tem registado lotações
esgotadas por toda a Europa,
desde a República Checa até
Espanha, tendo sido visto por
mais de 1,5 milhões de espectadores.
Neste espectáculo foram
criados gráficos emocionantes
e surpreendentes, num palco
sumptuoso. A perícia e o enquadramento soberbos dos
cavalos sempre foram, a
essência da Apassionata, mas
esta ostenta também uma forte
vertente lúdica que a insere na
categoria de entretenimento
para toda a família.
É um espectáculo encantador, dinâmico e de alto nível,
com história, tradição e cenários fantásticos, numa produção esteticamente esplêndida,
singular na sua componente
técnica. A Apassionata exibe
os majestosos cavalos Lusitanos, Andaluzes, Frísios,
Árabes, Quarter Horses, póneis Shetland e da Islândia.
O público pode esperar um
espectáculo cintilante, trajes
coloridos, bailarinos, acroba-

tas, cantores liricos, música
fabulosa composta especificamente para a APASSIONATA,
palcos grandiosos, efeitos de
luz e fogo de artifício, assim
como toda uma série de
atracções criadas de modo a
proporcionar grandes emoções e momentos únicos.
Os cavalos lusitanos demonstram a sua aptidão em alta
escola através de magníficas
coreografias. Os espanhóis
ardentes e os seus andaluzes
exibem a arte de trabalhar com
a garrocha juntamente com a
vibrante música flamenga; os
cavaleiros do apoca-lipse surgem da penumbra e desafiam o
fogo causando enorme suspense na assistência; os míticos
cavalos islandeses enfrentam
géisers e rios de lava numa
arena transformada em Oceano
Atlântico Norte, magnificamente acompanhados pela
extraordinária voz da cantora
lírica Arndis Halla.
O programa reúne cavaleiros galardoados, conhecidos
em todo o mundo; que se
orgulham de manter vivas as
tradições e as culturas equestres dos seus países de origem
– como Luís Valença, o grande
senhor entre criadores e trei-

nadores de lusitanos. Integram
também esta “Hommage” Stymir Arnasson, o campeão do
mundo em cinco andamentos
pace e toelt, Sebastian Fernandez, campeão espanhol de
Doma Vaquera, Holand Heiss
um dos melhores cavaleiros de
fogo da actualidade e Leo
Holcknecht, campeão mundial
da arte do laço, mostra também a sua incrivel pericia.
Arndis Halla é “a Voz” da
Apassionata. A cantora lírica
iniciou a sua carreira em 1998
na Ópera Comédia de Berlim.
Foi artista convidada em vários teatros alemães, antes de
cunhar o seu nome a nível
internacional com o seu papel
de ‘Rainha da Noite’, na
‘Flauta Mágica’, de Mozart.
As inúmeras actuações
empolgantes fazem de Apassionata uma experiência inesquecível.
A Apassionata ‘Hommage’
não é apenas um ponto de partida obrigatório para peritos
em equitação, mas também
um entretenimento espectacular
para toda a família.
Venha encantar-se com esta
‘Homenagem’ aos cavalos!
O espectáculo decorrerá
nos dias 13 de Abril às 21h30
e 14 de Abril às 15h30 e
21h30, no Campo Pequeno.
Os bilhetes (que custam entre
20 a 70 euros) estão à venda
nas lojas Abreu, Bliss e Fnac e
em www.ticketline.sapo.pt.
Pode também fazer reservas ligando para o 707 234 234.

Projectos de Engenharia e Arquitectura
Rua dos Guerreiros, n.º 55-A • 2100-183 CORUCHE
Tels. 243 619 521 • 964 038 232
E-mail: prengarq@sapo.pt

Votos de Boa Páscoa

DE: JOÃO SERRÃO

TEL/FAX: 243 617 158
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Vicentinos
– estamos sempre
disponíveis para servir
A Conferência de São João
Baptista de Coruche da Sociedade de São Vicente de Paulo
(SSVP), terminou mais um ano
de actividade em 31/12/2006.
É possível fazer-se um balanço
positivo das actividades desta
Conferência ao serviço dos
mais desfavorecidos e carenciados que ajudam espiritualmente, distribuindo géneros
alimentares, na ajuda a contas
nas farmácias, e ajuda no pagamento de contas de electricidade de habitações que têm
fracos recursos financeiros. A
SSVP administra o Bairro N.ª
S.ª do Castelo, com dezoito moradias que são habitadas por
idosos que vivem das reformas,
sendo aqui que desenvolve mais
activamente a sua prestação de
bem servir voluntariamente e de
forma organizada.
Esta vocação adquire-se
nas reuniões efectuadas ao
longo do ano, indo ao encontro
com o pensamento do próprio
São Vicente de Paulo, que por
nós o Filho de Deus se fez Homem e se ofereceu em Sacrifício para a nossa Salvação. É
este o exemplo que procuram
todos os Vicentinos que semanalmente, às quintas-feiras
pelas 21 horas, se reúnem na
Igreja Matriz, sendo o ponto
alto das reuniões, a meditação
e partilha na leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Tudo com a ajuda do
assistente espiritual o Senhor

Reverendo Padre Elias Serrano, que nesta partilha se encontra a força e a alegria interior para partilhar com os irmãos
que mais precisam. Durante o
mês de Maio rezar-se-á o terço
pelas 18,30 horas com todos os
habitantes do Bairro de Nossa
Senhora do Castelo.
A SSVP vem com muito
orgulho e muita fé em Deus
agradecer ao Conselheiro Espiritual, o Senhor Padre Elias,
a sua sempre disponível e boa
vontade e aos subscritores e
amigos que ajudam com o pagamento das quotas anuais e os
vários peditórios efectuados.
Uma esperança, com fé em
Deus e nos ensinamentos de
Frederico Ozanan, na continuidade assídua das reuniões semanais, aos Vicentinos, e, na certeza de que quem dá aos pobres, empresta a Deus.

A SSVP conta com
17 vicentinos e
205 subscritores
No ano de 2006,
visitou 48 famílias,
auxiliou na doença
38 doentes e reparou
12 habitações.
A Direcção: Fernando Vicente, José
Vitorino Vieira, Rui Mendes, António
Eusébio, António Pires.

Processo dos SAP
vai levar anos
O presidente da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo está convicto de que o processo de
encerramento dos Serviços de
Atendimento Permanente (SAP)
vai levar “anos a estar concluído”. Para António Branco, o
encerramento dos SAP é uma
das peças de um “puzzle” que
mexe com outras áreas e que

está a ser conduzido articuladamente. Em declarações à Agência Lusa, o responsável disse
que os SAP “não são carne nem
peixe”, já que não se trata de um
atendimento de urgência mas
apenas de um serviço de consultas. Assim, devem desaparecer,
dando lugar a verdadeiros Serviços Básicos de Urgência, dotados dos meios necessários.

CMC processa ex-funcionária
A autarquia de Coruche vai
instaurar um processo de execução fiscal à ex-funcionária da
autarquia acusada de ter desviado cerca de 10.100 euros, durante nove meses em 2006.

O dinheiro provinha de senhas de almoços e de transportes
das crianças que frequentavam
o jardim-de-infância e escola de
1.º ciclo onde a funcionária trabalhava.
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REFLEXÕES

Mal dizer, mal parecer
José Manuel Caeiro

Não tão poucas vezes como
isso, ouvem-se expressões, tais
como: fulano diz mal de beltrano e parece mal isto ou aquilo.
Mas afinal o que é isso de
“dizer mal” e “parecer mal”? São
conceitos da nossa tradição cultural que existem, tendo um percurso histórico que não sei precisar e muito menos datar, sendo,
no entanto, muito antigos.
Começando pelo dizer mal,
parece-me que o tradicional da
questão e o que se passa realmente, é que quando alguém fala de outrem na sua ausência e
não está com comentários favoráveis, estará, eventualmente, a
dizer mal.
Ora bem, neste aspecto duas
vertentes há a considerar. Ou a
pessoa que é visada não cometeu ou praticou a acção do
falatório ou então praticou mesmo. Estando-se realmente a narrar factos verdadeiros, tudo

bem, mas se estão a inventar
calúnias, das quais não há uma
certeza, mas sim um “diz-se que
diz-se”, então é melhor que as
vozes se calem.
Não sendo bem a mesma
coisa, mas tendo em comportamento social algum parentesco,
aparece o vulgar “parece mal”,
que por vezes inibe e complexa
quem o tem em consideração.
Afinal de contas o que é parecer mal? No contexto da tradição portuguesa, será pautar a
nossa actuação social pelos parâmetros dos que nos rodeiam,
tendo sempre o extremo cuidado de evitar que o julgamento
alheio não nos seja favorável.
Sendo assim, nós pessoas
que temos o nosso entendimento e inteligência, não somos comandados pelos nossos próprios
padrões de vida, mas sim pelos
dos outros.
Como evidencia o que atrás

Revisão do PDM
de Coruche até
final do ano
A revisão do Plano Director Municipal
(PDM) de Coruche vai estar concluída até ao
final do ano ou início de 2008. Depois da reunião
da comissão mista, que elabora o ante-projecto de
revisão do PDM, discutiu-se a carta da reserva
ecológica nacional no concelho. Concluída a versão final, o documento segue para aprovação em
Diário da República.

ficou escrito, de modo algum se
pode tomar em consideração
esta grilheta social, uma vez
que, a ser assim, deixaríamos de
ser pessoas com vontade própria
e passaríamos a ser o que os outros quisessem.
Será salutar deitar para trás
das costas estes ultrapassados,
velhos e gastos conceitos e pensar e agir por nós, o melhor que
sabemos e o melhor que pudermos dar à sociedade, especialmente desde que nos caiu nas
mãos a liberdade? Teremos que
a utilizar, racional e conscientemente e nunca esquecer que a
nossa acaba onde a dos outros
começa?
Como resumo e como pensamento reflexivo, deixo aqui
uma frase do extraordinário
Shakespeare: “Os homens deviam ser o que parecem ou pelo
menos não parecerem aquilo
que não são”.

Observatório da
cortiça atrai 36
empresas
São já 36 as empresas candidatas ao concurso
público para execução do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, lançado pela autarquia de Coruche. Segundo o presidente da câmara, Dionísio
Mendes o número elevado de candidatos deve-se
à escassez de concursos para obras públicas e ao
facto de esta ser uma obra de monta, avaliada em
cerca de 1,2 milhões de euros.

DRARO “esvazia-se” de funcionários
A Direcção Regional de
Agricultura do Ribatejo e Oeste
(DRARO) vai colocar cerca de
100 funcionários no quadro de
mobilidade da administração
pública.

Neste momento tem perto de
500 empregados, sendo 52 do
IFADAP, 5 da Direcção-Geral
das Pescas e 7 da Direcção-Geral de Veterinária, cujas competências integraram a DRARO.

As reformulações contemplam também a deslocalização
para as instalações da Estação
Zootécnica Nacional, no Vale de
Santarém.

Festa do Futebol a 1 de Maio
Dia 1 de Maio, realiza-se no
Estádio Municipal Prof. José
Peseiro, em Santo Antonino, a
festa do futebol distrital do
Inatel.
Devido à candidatura do
Errense e com apoios da Câmara Municipal de Coruche e
Junta de Freguesia da Erra, o
delegado distrital do Inatel de
Santarém aprovou a realização
da prova em Coruche. António
Rola visitou o Estádio para se

inteirar das condições e celebrou o protocolo com o Errense
para a realização da Festa do
Futebol. Este vai ser um acontecimento desportivo importante para o Concelho e para a
Região porque junta cerca de 3 a
4 mil pessoas na festa.
O presidente do Errense, Rui
Pereira, sente enorme orgulho
na aprovação da candidatura e
na realização do certame desportivo em Coruche.

Por sua vez, António Rola,
salientou as excelentes condições do Estádio e os apoios da
Câmara Municipal de Coruche
e Junta de Freguesia da Erra, à
candidatura do Errense.
Para o delegado distrital do
Inatel, o objectivo é descentralizar a festa do futebol pelo distrito, e, Coruche tem todas as
condições para realizar o melhor
certame desportivo.
João Louro
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Águias do Sorraia
com novo site

CAD Coruche
soma vitórias
O CAD Coruche venceu a
União de Veteranos de Almeirim por 4-3 na 19.ª jornada da
série B do campeonato distrital
de futsal, ficando assim a três
pontos do acesso à final da
prova.
A três jornadas do final da
série, os coruchenses lideram
com 47 pontos, mais sete que o

2.º classificado, o Achete.
Na jornada seguinte, que
decorreu a 24 de Março, a
equipa de Coruche folgou, mas
têm ainda hipótese de garantir
matematicamente a presença na
final na jornada seguinte, se
vencer nas Fazendas de Almeirim, na penúltima jornada desta
fase de grupos.

Cartaxo

Morte súbita de jovem
de 15 anos
Equipa Fundadora
Cima – Carlos Sousa (treinador),Albino,Joaquim Falamino,Augusto Dimas,Silvério,Joaquim Dimas,Manuel Oliveira
(G.R.) e António Beirão (director) Baixo – João Aranha,Roberto Fino,João Garcia,José Constantino,Jaime Maia

O Grupo Desportivo Águias
do Sorraia do Couço criou um
novo site, moderno, funcional e
com muito para ver. O endereço
é www.aguiasdosorraia.com .
Fundado em 1948, conta
com perto de 60 anos de existência. Tem sobrevivido ao
longo do tempo graças ao bom
entendimento que sempre hou-

ve com a Câmara Municipal de
Coruche, Junta de Freguesia do
Couço, comércio local, população da freguesia, mas sobretudo devido aos seus sócios!
É um clube modesto, com
poucas actividades no momento, mas com um potencial enorme a necessitar de ser explorado. Do seu património fazem

parte uma Sede Social com bar
para sócios, onde se encontram
matraquilhos, snooker e sala
para sueca, salão para bailes e
campo de jogos com relvado
sintético.
O Presidente da Direcção é
actualmente Mário Afonso e o
clube tem 251 sócios efectivos.

No passado dia 16 de Março,
um jovem de 15 anos faleceu
subitamente no decorrer de um
treino de futebol, no campo do
Estrela Futebol Clube Ouriquense, em Vila Chã de Ouri-

que, no concelho do Cartaxo.
Os treinadores, bombeiros e
a viatura de emergência do
INEM, tudo fizeram para o
reanimar, mas não foi possível
salvá-lo.

Azervadinha com novos
números de polícia
Várias ruas da Azervadinha
vão ter novos números de polícia. A decisão foi tomada pela
autarquia de Coruche em reunião de câmara. Em causa está a

colocação de números pares e
ímpares nas ruas da Escola, 25
de Abril e do Cemitério, bem
como na rua e na travessa do
Centro Social.

Natação, Triatlo e Pólo Aquático
A BÚZIOS divulgou várias
informações desportivas, relativamente às equipas competitivas da Escola de Natação.
NATAÇÃO
10 de Março / Rio Maior –
Torneio Inter-Regional Especialista
Esta prova é de natureza
única. Pois tem tempos de acesso e cada nadador só pode nadar
um estilo nas distâncias de 50m,
100m e 200m, o que define um
rancking final.
17 de Março / Salvaterra de
Magos – Konta Kilómetros
Esta prova é denominada
KK e destina-se a não federados
que tem por objectivo fazer o
máximo de metros em 30 minutos, através de equipas de 10 elementos e estafetas de 25 metros.
24 de Março / Coruche – III
Torneio de Natação de Coruche/Búzios
Esta prova foi uma organiza-

Piscinas do Aminata em Évora.

do o primeiro jogo do escalão de
Júniores e o segundo no escalão
de Séniores.
No primeiro jogo o resultado
foi de 1-0, vitória da equipa
júnior da BÚZIOS, o golo foi
marcado no segundo período
pela capitã de equipa Mariana
Costa. O segundo jogo terminou
com uma derrota da equipa
sénior da BÚZIOS por 1-9,
sendo o golo da equipa da BÚZIOS marcado no primeiro
período pelo lateral direito Alexandre Tadeia, os parciais do jogo foram 1-1, 1-4, 1-9, 0-0.

PÓLO AQUÁTICO
24 de Fevereiro / Coruche –
Búzios vs Coral
No passado dia 24 de Fevereiro, as equipas de pólo aquático da BÚZIOS CORUCHE
disputaram na Piscina Municipal de Coruche dois jogos amigáveis com a equipa CORAL,
de Reguengos de Monsaraz, sen-

Próximas Competições
A BÚZIOS – Coruche está a
participar na organização do
Campeonato Distrital de Pólo
Aquático, que deve ter início em
Maio de 2007.
Outras informações:
A Búzios organizou um
curso de Suporte Básico de Vida
no dia 17 de Março.

ção conjunta da Câmara Municipal de Coruche e da Búzios
– Associação de Nadadores Salvadores de Coruche e destina-se
a atletas não federados e contou
com a presença de Clubes de
diferentes associações.
30, 31 de Março e 1 de Abril /
Sines – Torneio Zonal
Nesta prova a Búzios participou com 2 atletas (João Carlos e João Pedro) e será a prova
individual mais importante em
que participamos.
TRIATLO
3 de Fevereiro / Lisboa –
Jamor – Duatlo do Jamor
Foi a 1ª Prova do Circuito
Nacional Jovem de Triatlo.
A Búzios participou com 4
atletas e conseguiu o 11º lugar
colectivo.
A nível individual destacamos o 9º lugar conseguido por
Maria Inês Parreira, o 10º de
Ana Cardoso no escalão de Ini-

ciados, o 14º de Miguel Soldado
no escalão Infantil e o 26º de
Filipe Parreira no escalão de
Juvenil.
NATAÇÃO SINCRONIZADA
10/11 de Março / Évora –
Natação Sincronizada
No mês de Março, dias 10 e
11 a Búzios participou numa
prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação nas
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Casa do Benfica de Santarém

Judo com
medalhas
nos campeonatos
nacionais
Os judocas da Casa do Benfica de Santarém arrecadaram
mais duas medalhas nacionais.
No dia 3 de Março, no Campeonato nacional de Juvenis,
Leonardo Ricardo subiu ao pódio
na categoria de menos de 60 Kg
obtendo um honroso 3.º lugar.
Vasco Veloso, na competitiva
categoria de menos de 66 kg,
alcançou o 9.º lugar. Já no Campeonato Nacional de Juniores,
Diogo Gaivoto também subiu
brilhantemente ao pódio com
uma medalha de bronze na cate-

goria de menos de 60 kg. Duarte
Duarte na categoria de menos de
60 kg, não se classificou, Wilson
Nogueira obteve um 5.º lugar na
categoria de menos de 73 kg e
Paulo Brandão, classificou-se
em 9.º lugar na categoria de menos de 66 Kg.
Todos estes atletas tentaram
obter apuramento para o campeonato da Europa através da
participação no torneio internacional de Portugal, realizado no
passado dia 24 de Março.
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Coruchenses recebem
Águia de Prata

No passado dia 24 de Fevereiro, o Benfica entregou aos seus associados os emblemas de Prata, Ouro
e de Platina. Os coruchenses Manuel Alves dos Santos, Pedro Simões e Abel Matos Santos, foram agraciados com a Águia de Prata, que simboliza 25 anos ininterruptos de sócio do Sport Lisboa e Benfica.

Pedro Vargas

Nova rádio que alia humor e futebol

Leonardo Ricardo foi 3.º na categoria de menos de 60Kg, em juvenis

Diogo Gaivoto foi 3.º na categoria
de menos de 60Kg, em juniores

Cinco jovens setubalenses,
amantes de futebol, criaram um

novo projecto de rádio online.
Chama-se Penalti FM e mistura
o humor e a opinião com relatos
e comentários sobre jogos. Esta
visão alternativa sobre o desporto-rei pode ser ouvida em
www.penaltifm.wordpress.com.
A rádio apresenta todos os
domingos, às 21h30, o “Bola na
Trave”, um programa com a
duração de 1h30, e dividido em
duas partes.
Na primeira, há um fórum de

discussão e a “Crónica do Aurélio”, um espaço totalmente dedicado ao humor. Na segunda
parte, o debate centra-se na jornada da Liga Bwin e, no final
são eleitos os melhores e piores
da semana.
Toda a programação e calendarização dos relatos dos jogos
é actualizada à quarta-feira no
site da rádio, para que os ouvintes possam acompanhar todas as emissões.

Churrasqueira

Arroz D oce

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

Ingredientes
2 litros de leite, 1 chávena de chá de arroz,
1 colher de sopa de manteiga, 1 pitada de sal, 150/175
g de açúcar, canela e cascas de limão ou laranja.

Preparação
• Num tacho deita-se o leite com uns paus de canela e as cascas de limão ou laranja e
uma pitada de sal (que vai espevitar todo o sabor), e deixa-se abrir fervura e ferver um
pouco para se impregnar dos sabores da canela e das cascas dos citrinos.
• Deita-se depois o arroz, que se vai cozendo em lume muito brando. Quando o arroz
estiver quase cozido, deita-se o açúcar e a colher de manteiga. Polvilha-se com canela
em pó, depois de vertido nos recipientes.
Nota: No concelho, o arroz doce confecciona-se da mesma maneira que um pouco por
todo o país, não se empregando porém, aqui, gemas de ovo na sua confecção. Nos tempos de carestia, confeccionava-se com água e muito pouco leite ou nenhum, pelo que o
arroz, pouco depois de estar confeccionado, endurecia bastante.
in “Coruche à Mesa e outros Manjares”, por José Labaredas
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

“A minha filha está cada vez
mais magra. Começou com uma
simples dieta, agora, não quer
ingerir a maioria dos alimentos
e demora horas a comer…
Zangamo-nos a todas as refeições. Eu e o pai já não sabemos o que lhe dizer, ou o que
fazer. Quero que ela coma mais,
mas quanto mais insisto, menos
ela come. No outro dia encontrei
restos de comida escondidos no
quarto dela. Apesar de eu lhe
dizer que está exageradamente
magra, ela recusa ver-se.
Diz que tem as ancas muito
largas e que ainda há-de ser elegante. Insiste que não está doente e que não precisa de ajuda.
Deixou de sair com os amigos e
isola-se no quarto. Também
perdeu o interesse pelo estudo.
Era a melhor da turma. Hoje
revelou-me que não tem tido a
menstruação... Estou preocupada. Não sei o que fazer... Talvez
se eu tivesse visto o problema
mais cedo…” (mãe de uma jovem

Anorexia e Bulimia Nervosas

como a outros problemas físicos, incapacidades e, em último
caso à morte. Os resultados do
tratamento dependem da rapidez
com que: se detecta o problema,
se realiza o diagnóstico e o
doente toma consciência do seu
problema.

de 15 anos com anorexia nervosa)

__
Ninguém se assusta quando
uma jovem adolescente se recusa a comer um doce que uma
amiga oferece porque está de
dieta ou que passe horas a fio
num ginásio para emagrecer.
Estas são práticas comuns numa
sociedade em que a magreza é
muitas vezes valorizada como
sendo sinónimo de beleza e em
que ser gordo ou magro é visto
como estando dependente em
grande parte da força de vontade
de cada um. Talvez por isso,
muitos dos sinais de alerta que
apontam para a existência de um
distúrbio alimentar passem facilmente despercebidos aos pais
e/ou educadores.
Um distúrbio alimentar, regra
geral, resulta de um desequilíbrio psicológico que causa graves
perturbações no comportamento
de ingestão dos alimentos. Pode
levar a um emagrecimento extremo ou à obesidade, bem

ANOREXIA E BULIMIA
NERVOSAS: O QUE SÃO?
DIFERENÇAS E
SEMELHANÇAS
A Anorexia Nervosa é um
distúrbio alimentar grave, em
que as pessoas têm um peso
muito mais baixo do que aquele
que seria de esperar para a sua
idade, sexo e cultura. Este peso
resulta de grandes restrições alimentares, levadas ao extremo,
bem como ao consumo de um
grande número de laxantes e/ou
diuréticos e à prática exagerada
de exercício físico. Entre as consequências físicas salienta-se a
perda da menstruação, problemas cardíacos, perda de cabelo,
etc. e que em alguns casos conduz à morte.
A Bulimia Nervosa é também um distúrbio alimentar grave mas, ao contrário da Anorexia, a pessoa tem usualmente um
peso normal ou é obesa. São frequentes os ataques de ansiedade,

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

o que leva a que coma
num curto espaço de
tempo, uma quantidade
de alimentos maior do
que a maioria das pessoas seria capaz de comer, seguido de comportamentos que anulem o
excesso dessa ingestão,
como o vomitar, o uso de
laxantes e diuréticos ou
exercício físico exagerado. Enquanto que os
sinais da Anorexia Nervosa são visíveis pela
magreza extrema e a
subnutrição, no caso da
Bulimia Nervosa o problema esconde-se numa
normalidade aparente.
Tanto a Anorexia como a
Bulimia Nervosas estão associadas a um mal estar interior, emocional e afectivo, que se repercute numa excessiva preocupação com o corpo e a idealização do corpo.
Apesar das diferenças, as
jovens vítimas destas duas perturbações têm alguns aspectos
em comum: a) procuram atingir
um peso e forma corporal idealizados; b) têm um medo intenso
de engordar, resultado de crenças irrealistas sobre o peso, a
imagem corporal e a comida; c)
têm uma baixa auto-estima. Esta
encontra-se associada à sua capacidade de perder ou não
perder peso; d) a auto-imagem
corporal é distorcida, ou seja,
apesar de estarem muito magras
consideram sempre que ainda há
alguma parte do corpo que precisa de melhorar.; f) evitam as
situações sociais, tendendo a
isolar-se de forma a evitar serem
avaliadas fisicamente;
Importa referir que existem
mais casos de anorexia e bulimia
nervosas em raparigas do que
em rapazes. É uma patologia que
é transversal a todos os extractos
socio-económicos e culturais e
muitos mais frequente em raparigas com peso normal do que
em obesas ou ex-obesas.

SINAIS DE ALARME
É importante estar atento a

pequenos sinais de alerta que
por si só podem parecer insignificantes, mas que em conjunto
podem ser importantes para que
se faça um diagnóstico de Anorexia ou Bulimia Nervosa.
Por exemplo: mudança drástica de hábitos alimentares e
excessiva preocupação com o
valor calórico dos alimentos;
ingestão reduzida de alimentos
ou, pelo contrário, ingestão
exagerada de alimentos, seguida
de idas à casa de banho para
vomitar; adesão a dietas restritivas. (Aconselhe-a(o) a ir a um
nutricionista, que a(o) informe
sobre uma alimentação saudável); evitamento de situações
sociais em que pode ser alvo de
avaliação em relação ao corpo
ou aos seus hábitos alimentares
(como ir à praia, a um restaurante), conduzindo à solidão;
sentimentos de tristeza relacionados com a sua imagem corporal e peso; ingestão de laxantes ou diuréticos com a desculpa
de que, por exemplo, está mal da
barriga. (Não incentive a automedicação, neste caso é melhor
levá-la(o) ao médico); controlo
exagerado do seu peso (idas frequentes à balança ou ao espelho,
questionando repetidamente sobre o seu peso); não se reconhece como magra(o), mesmo que
esteja com um peso muito
abaixo do esperado; não admite
que tem um problema; evita
comer à mesa com a família
com desculpas de trabalho, estudos; esconde restos de comida
no quarto ou noutros locais; veste roupas muito largas, escondendo as formas do corpo.
Mais informações em:
www.comportamentoalimentar.pt

Não perca na próxima edição

NÃO SE ESQUEÇA
A Anorexia e a Bulimia
são perturbações alimentares graves. Não são um capricho, nem uma fase passageira. A primeira etapa do
processo de tratamento passa por aceitar que há um
problema sério e que a(o)
sua (seu) filha(o) precisa da
ajuda de um especialista.
Quanto mais cedo for
feito o diagnóstico maior
será a possibilidade do tratamento ser eficaz.
O seu apoio é fundamental para a recuperação
da(o) sua (seu) filha(o).
É importante que lhe
mostre e lhe diga o quanto
a(o) ama. Mas sem se deixar dominar por ela (ele) ou
pelo problema. O processo
de tratamento será lento e
irá implicar um grande desgaste na família.
Cultive a liberdade de
diálogo, a partilha e expressão de sentimentos na sua
família e evite o excesso de
perfeccionismo em relação
a si própria, ao seu corpo e
ao da sua (seu) filha(o).
Lembre-se que é um modelo para ela (ele).

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

Criança e o divórcio

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

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)
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EDUCAR AGORA

Amor é …

Se nos perguntarmos a uma
criança o que é o amor…o que
é a tristeza…o que é a noite…
obtemos normalmente respostas que nos deixam verdadeiramente espantados, embasbacados, com a Simplicidade,
Pureza, Verdade, e Grandeza,
isto tudo para não utilizar mais
vocábulos!
Mas, se meditarmos um
pouco sobre as suas respostas
encontramos facilmente uma
relação entre as suas vivências
e a resposta normalmente rápida, pois é dada de uma forma
instintiva.

Lembro-me de várias respostas que me tocaram de um
modo especial…
– O que é a noite?
“É o sol a dormir…”
– O que é estar triste?
“É um menino a chorar
porque não vê a sua mãe!”
– O que é o Amor?
“São dois passarinhos a
fazerem a sua casa…”
– O que é ser pobre?
“É ninguém olhar para os
pobrezinhos…”
Ora, se repararmos, há em
cada uma destas respostas uma
necessidade enorme de de-

Mariazinha A.C.B. Macedo *

monstrar tudo através do afecto, do amor.
Penso que não será demais
pedir nesta nossa conversa,
entre educadoras, mães, e
família, que tenham sempre
presente quando estão com as
crianças, filhos, sobrinhos,
enfim, crianças em geral, o
grande motor que nas suas
pequeninas vidas representa o
Amor!
E lembrando agora também, o grande pedido do Papa
João Paulo II, o maior drama
do nosso mundo actual é
sobretudo a falta de Amor.
E as crianças são insaciáveis quando pedem amor!
Não se esqueçam disso,
queridos pais. E mais uma vez
para que elas (crianças que
estamos a educar) cresçam felizes, a maior receita é o Amor.
Até para o mês que vem, e
espero que pensem um bocadinho nestas frases que tanta
sabedoria têm!
– O que é estar triste?
“É um menino a chorar
porque não vê a sua mãe!”

Educadora de Infância *

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

Uma curva no limite das Freguesias de Gloria do
Ribatejo e Fajarda, na estrada Municipal 581, tem causado bastantes despistes aos condutores mais distraídos
que circulam no sentido Glória Fajarda.
Apesar de sinalizada têm sido muitos os acidentes,
assim como os estragos em veículos. E agora, de á dois
meses a esta parte, os estragos aumentaram de dimensão, uma vez que alguém descarregou uma carga de
massa de cimento, no local. A todos os automobilistas aqui
fica a chamada de atenção, para a redução de velocidade
e redobrada atenção na curva na estrada municipal 581
que liga Glória do Ribatejo a Fajarda.

Era uma vez.. .
Olá Queridos Meninos

Hoje vou contar-lhes uma história muito pequenina.
Era uma vez um menino que vivia numa casinha perto
de uma Igreja. E o seu maior sonho era fazer um dia uma
viagem com o sino da sua aldeia. Ir a Roma onde o menino
ouvia dizer que, no Domingo de Páscoa, todos os sinos do
mundo tocavam a anunciar a Aleluia!
Mas havia aí um segredo. Os sinos partiam de noite sem
ninguém os ver, viajavam até Roma, mas depois de tocarem
todos juntos voltavam pelos céus até à sua terra sem que
ninguém os visse.
Ora, o Pedrito ouviu dizer que uma andorinha costumava acompanhá-los. Foi falar com ela e pediu-lhe se o vinha
buscar nesse Sábado de Aleluia e só o trazia pela manhã
antes que os pais acordassem.
E assim foi.
A andorinha passou, tocou com o bico na janela e o
Pedro lá foi com ela. Passou nuvens, pássaros enormes,
chegou a Roma, ouviu toda a música dos sinos, e voltou
rapidamente com a andorinha e com o sino da torre da sua
aldeia.
Assim que chegou correu para casa e deitou-se a fingir
que dormia, mas, mal o tinha feito ouviu a mãe dizer:
Pedrinho, são horas de levantar…
O Pedrinho acordou!
Será que eu tive um sonho? Ou será que fui mesmo a
Roma tocar com os sinos no Domingo de Páscoa?

Envie os desenhos e textos
dos seus filhos para:
Rua de Salvaterra de Magos, 95
2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com
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RODRIGO JOSÉ DE PAIVA CALADO
DE SÁ NOGUEIRA
Falecido a 11 de Março de 2007
A família de Rodrigo Sá Nogueira e a firma Consultoria Agrícola Dias, Ferreira e
Sá Nogueira, S.A., na impossibilidade de o fazermos pessoalmente, vêm por este
meio agradecer a todos quantos, com a sua amizade e solidariedade
os acompanharam nestes momentos dolorosos.
Informamos que por sua alma será celebrada missa de trigésimo dia:
Quarta-Feira, dia 11 de Abril, ás 12.00 horas na Capela de Nossa Senhora de
Guadalupe na “Quinta da Foz”, na Foz do Arelho.
Desde já agradecemos a todos os que nos possam acompanhar.

Acidente de viação ceifa a
vida a Rodrigo Sá Nogueira
No dia 11 de Março, faleceu Rodrigo
José de Paiva Calado de Sá Nogueira,
Engenheiro Zootécnico, em acidente de
viação na EN 114 entre Coruche e
Santarém. Rodrigo de Sá Nogueira tinha
38 anos, era casado com Ana Sá
Nogueira, Engenheira Florestal e residia
na Casa de Vale Mosteiro – Frazão.
Era empresário em Coruche desde

1994 e sócio de diversas empresas sediadas em Coruche, nomeadamente a Consultoria Agrícola Dias Ferreira e Sá
Nogueira SA, Sociedade Agrícola Dias
Ferreira e Sá Nogueira Lda., DFN
Consultores Florestais, Lda., Talhos
Corbeef e Tomás e Ferreira, Lda.
À família enlutada o Jornal de Coruche endereça os votos de condolências.

PCP assinala
86 anos de vida

O Partido Comunista Português realizou várias iniciativas comemorativas do
seu 86º aniversário, no fim-de-semana
de 9 a 11 de Março.
O Restaurante “Alcorucen”, em
Coruche, acolheu, na sexta-feira, 9 de
Março, um jantar organizado pela Comissão Concelhia de Coruche, que contou com a participação de Vasco
Cardoso, membro da Comissão Política
do Comité Central PCP. O grupo “Chão
da Feira” animou a festa.

No domingo, 11 de Março, foi a vez
de um almoço organizado pela Comissão Concelhia do Cartaxo que decorreu no Pavilhão de Festas de Vila Chã de
Ourique e onde esteve presente Ângelo
Alves, membro da Comissão Política do
Comité Central PCP.
Também neste dia, no Restaurante
“Ponte da Chamusca” teve lugar um
almoço, organizado pela Comissão Concelhia da Chamusca. No Vale de Santarém, a Fonte Boa, Estação Zootécnica
Nacional decorreu outro almoço, desta
feita, da responsabilidade da Comissão
Concelhia de Santarém.
No passado sábado, 24 de Março, a
Casa do Povo do Couço, recebeu o almoço comemorativo dos 86 anos do
Partido Comunista Português (PCP).
A iniciativa contou com a participação de Octávio Augusto, da Comissão
Política do Comité Central do PCP e
com uma delegação do Partido Comunista dos Trabalhadores Húngaros.
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MÁRIO LOPES DOS SANTOS
FALECEU
Nasceu em 26-06-1937 e faleceu em 28-02-2007
Sua esposa, filhos e netos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento
do seu ente querido, ocorrido em Coruche, no dia 28 de Fevereiro de 2007.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vêm por este meio agradecer
a todos os que o acompanharam na sua dor, durante o velório,
no funeral para o cemitério de Coruche e também na missa do 7.º dia.
Para todos vai o nosso profundo reconhecimento.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

Agência Funerária de Coruche, Lda.
de Firmino & Irmão

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

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

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

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

Flores Naturais
e Artificiais

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

Almeirim

PCP inaugura centro de trabalho
No passado dia 25 de Março, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do
Partido, inaugurou o novo Centro de

Trabalho do Partido em Almeirim, integrado nas comemorações dos 86 anos do
PCP.

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

Residência

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

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

Bravos “Lobos”
Foi com grande orgulho que
assistimos todos na semana passada a umas das mais brilhantes
conquistas em termos de Selecções Nacionais.
Falo do apuramento para o
mundial por parte da Selecção
Nacional de Rugby. Os “Lobos” foram a primeira Selecção
amadora a alcançar o mundial
desde que o Rugby se tornou
uma modalidade profissional, o
que engrandece ainda mais este
feito e veio mostrar ao mundo
que com muito trabalho, seriedade por parte não só dos
jogadores com também da
equipa técnica e Federação tudo
é possível.
O Rugby tem vindo a evoluir
e não há dúvida nenhuma que o
Seleccionador Nacional, Tomaz
Morais, tem uma enorme responsabilidade nesta evolução.
Com ele o Rugby tornou-se

João Sobral Barros *

mais sério e profissional e obviamente com esta realidade começaram a “chover” mais patrocínios tão necessários para a
sobrevivência de qualquer modalidade.
O rugby nacional é sem
dúvida nenhuma um exemplo
a seguir pelas outras modalidades.

Selecção Nacional de Rugby, os “Lobos”

Outra brilhante conquista foi
a da atleta Naide Gomes que
revalidou o título de Campeã
Europeia em salto em comprimento registando mesmo o recorde nacional e a melhor marca
mundial do ano. Esta atleta juntamente com Vanessa Fernandes serão provavelmente as
melhores atletas desta geração e
ambas têm ainda margem de
progressão para evoluir que ao
confirmar-se poderá catapulta-

las para o nível de sucesso de
Rosa Mota ou Fernanda Ribeiro. Esperemos todos que
sim.
Na semana passada também
assistimos ao nascer de uma
futura campeã portuguesa. Falo
de Michelle Brito, jogadora de
ténis que cometeu a proeza de
aos 14 anos ter vencido a 41ª
classificada do ranking mundial,
jogadora essa com mais 10 anos
do que Michelle.
A jovem jogadora portuguesa que cedo emigrou para os
Estados Unidos para treinar
numa das mais prestigiadas
academias de ténis, tem sido
apontada como umas das meninas-prodígio do circuito mundial e não tardará para que comece
a disputar os títulos em Roland
Garros ou em Wimbledon.
____
Comentador de Desporto

POLÍTICA

Juventude ComuPitalista
Luis António Martins *

Sou, pela graça e desventuras do tempo, um jovem em
pleno século XXI. Nunca ouvi
ao vivo a Amália e a primeira
vez que percebi quem era o
Eusébio já ele pesava uns 90
Kg. Por alturas do Estado Novo
e da respectiva Revolução de
Abril sabe-se em que mundo eu
e a minha geração andávamos.
À medida que crescíamos,
nós e outros jovens como nós,
nas nossas atarefadas vidas entre catequeses, futebóis, raparigas, discotecas ou liceu (por
falha ou oferenda do destino), lá
íamos tendo tempo para um ou
outro momento cultural – inevitavelmente ligado à comédia
que é o fenómeno político em
Portugal – (um livro, um filme
ou nada em especial).
Momentos, que apesar de
curtos no tempo, eram suficientes para a produção de juízos ou piadas em massa sobre a
dicção hilariante de Carlos Carvalhas, o penteado heróica e
eternamente fixo de Cavaco
Silva, a obesidade anti-natural
de Guterres ou até a falta de
jeito político de Paulo Portas.
Aqui entre nós, isto foi mais
que suficiente para nos guiar às
universidades ou até aos, popu-

larmente desejados – empregos
decentes. No entanto, neste
reboliço que é a juventude
deparámo-nos, a dada altura,
com uma árdua tarefa (a única
até aos 25 anos) que consistia
em formar uma opção devidamente fundamentada para futuras conversas político-deprimentes que todos os jovens têm,
ou seja, tínhamos que optar,
invariavelmente, entre ser Comunistas ou Capitalistas.
Confesso (e quem foi realmente jovem há-de concordar
comigo) que jovem que é rebelde tem que ponderar, antes de
mais, o Comunismo, o problema e a possível transferência
para o Capitalismo dá-se quando nas primeiras saídas nocturnas as calças Levis (feitas no
Vietname por uma criança de 9
anos) tornam-se imprescindíveis na obsoleta intenção de
bem-parecer. É que ser do Benfica ou do Sporting (não sejamos facciosos – ou do Porto) é
tão genética quanto o pode ser a
primeira varicela, agora a
maldita escolha partidária...
Amigos meus dirão que é
tudo uma questão de personalidade, conduzindo a discussão à
Psicologia-Fashion que nos dias

de hoje serve de desculpa para
tudo o que é conflito, mas parecem-me ser os factores externos
(que talvez indirecta e involuntariamente contaminem a personalidade) como a propaganda
dos Media, a opinião de familiares directos bem como ondas
de entusiasmo juvenil-revolucionária a roçar o autárquico,
que tendem a activar-nos ideologias, como se elas fossem
necessárias.
Em 1968 nos EUA, Nixon
foi unanimemente eleito pelos
americanos que cheios de ideologia, voltaram a confiar nele no
mandado seguinte (1972) para o
sumo Presidente da nação. Três
anos mais tarde, vem a público
o escândalo de Watergate – um
caso de espionagem e corrupção
por parte do governo de Nixon,
que o levou a renunciar ao cargo. Lá se foi a ideologia americana. Nixones é coisa que não
tem faltado no mundo graças ao
culto das ideologias, para não
mencionar todos os tiranos que
a história da humanidade conheceu... e conhece.
De que serve, então, pergunto-me, termos convicções políticas fixas que nos levam a oferecer a alma (e o corpo?) a par-

tidos? Porque raio é que se aplicou a frase “Um homem tem que
ter ideais” à política? Porque
“cargas d´água” nos fizeram, e
fazem continuar a escolher entre
Comunismo e Capitalismo?
Pensei numa solução. Pensar
como um comunista mas agir
como um capitalista. O máximo
que consegui, em tempos, foi
fazer um piercing (enquanto
pensava na revolução de Fidel
Castro e Che Guevara) mas logo
a seguir percebi que o piercing
era da Gucci. Lá se foi a teoria
da união de factos (ou ficções).
E este paleio todo para quê?
Tenho assistido, com particular
atenção, ao desafio lançado pelo
Jornal de Coruche acerca da
reposição da estátua do Major
Luíz Alberto e percebi que há
gente a fazer disto um regresso
ao século XX, às suas juventudes, em que também eles tinham de optar (como nós no
século XXI) entre Fascismo ou
Comunismo.
Nada mais fora de tempo.
Não existe aqui uma guerra de
ideologias, ou um combate de
boxe na RTP memória entre
Muhamed Salazar Ali e Joe
Cunhal Frasier, porque a única
coisa que se pretende é a respos-

ta à questão: O povo da terra
quer ou não quer, através da
estátua, reerguer a memória
de um simples homem que
tanto fez por este bocado de
terra a que chamamos berço?
É só isto, o resto são viagens
nostálgicas a tempos, juventude
e conflitos diferentes, ultrapassados, findos.
Porque confio da história,
reconheço factos isoladamente,
evitando ideológico-politiquices, e acredito que a Amália foi
a maior e o Eusébio o melhor
apesar de, naqueles tempos, ter
andado noutro planeta, do mesmo modo que acredito no que o
homem, não a estátua, fez por
Coruche.
Por isto, voto Sim à reposição e não me deixo influenciar pelo facto do jornal que
lançou a proposta ser este
mesmo que acolhe este artigo,
talvez seja isto a rebeldia da
juventude, quem sabe?
Quanto à outra escolha de
que vos falei – Comunista ou
Capitalista – ultrapassei-a. Bastou-me ler esta frase que vos
deixo em jeito de conclusão:
“Sob o Capitalismo o Homem
explora o Homem, sob o Comunismo... é só o oposto”.
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Conferência sobre a importância
de Coruche em Portugal

LEAL & CATITA, LDA.

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
Fiat Grande Punto 1.2 5p
Skoda Fabia Break 1.4 TDI 5p (Diesel)
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport 140 CV 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V 5p
Opel Zafira 2.0 DTI 7L 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v C/AC Mod. Novo 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p

2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005

Retomas
Peugeot 206 Black & Silver 1.15p
Citroen C-3 SX Pack 1.15p
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.4 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
VW Golf 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
2003
2001
2001
2001
2001
1999

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

A conferência realizada a 3
de Março, onde se deram a conhecer coruchenses importantes
na história de Portugal, e que
daremos a conhecer na próxima
edição, começou em 1385 e culminou no incontornável Major

Luíz Alberto de Oliveira, no século XX. Dimas Brotas (em
cima), que se assumiu de
esquerda, apoia a reposição da
estátua a par do porta-voz do
PSD, José Manuel Potier (em
baixo). Diamantino Diogo (ao

centro), propôs ao historiador
João Alarcão a edição de um
livro sobre a conferência, assumindo os custos da edição.

2005
2004
2001
2001
2000

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE

Monte da Barca – Apartado 122
2104-909 CORUCHE
Telef. 243 610 600
Fax 243 610 602
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Aqueduto do Monte da Barca
Na Freguesia de Coruche
Peça medieval com mil metros de comprimento e
arcos com a envergadura máxima de 3,40m e uma
altura que chega a atingir os quatro metros.

Pelourinho

Com o paramotor, os pilotos
têm vivido momentos únicos.
Com a possibilidade de voar a
poucos metros do solo entre vales e rios cobrindo enorme distâncias. Para aqueles que trabalham e querem desfrutar um
pouco do voo, têm agora possibilidade de o fazer. Uma alternativa de poder voar sem limites!!
O paramotor é um desporto
seguro. É um desporto como
outro qualquer. O aluno deve ter
um grande acompanhamento na
fase de aprendizagem. Actualmente existem poucas escolas
em Portugal de paramotor. Depois de o aluno aprender a voar,
deve saber voar em segurança e
dentro dos limites.

Esta pequena grande máquina voadora pode ir até aos seis
mil metros altura. Contudo, existem normas e regras que delimita que se voe a essa altura.
Existem zonas proibidas e
espaços aéreos reservados. Em
Portugal, como também noutros
países, esses espaços são controlados por órgãos competentes
que são os aeroportos, aeródromos e também zonas militares.
____
António Fonseca
Presidente da Associação de
Pilotos de Paramotor
Nota do Director: O facto de termos um
grupo de pilotos em Coruche, e, que
gostariam de formar um Clube de voo
em paramotor motiva a divulgação e
apela ao apoio a esta actividade.

Assembleia Municipal de Coruche
Aprovou o projecto de regulamento do arquivo da Câmara
de Coruche, o projecto de alteração ao regulamento das creches

municipais e os valores por unidades medidas de execução previstos no regulamento municipal
de urbanização e edificação.

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

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

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

Símbolo por excelência da autoridade municipal e do poder concelhio, o primitivo pelourinho quinhentista situava-se no largo fronteiro ao edifício dos Paços do Concelho.Desmanchado por volta dos
anos trinta do século XX, a coluna foi metida numa construção da
época, enquanto o capitel continua, ainda hoje, conservado numa
casa particular.A partir desses dois fragmentos foi feita a reconstituição do actual pelourinho de Coruche e colocada, em 1941, a réplica
que ainda hoje se pode admirar no largo onde se ergue junto aos
Paços do Concelho. O desenho para a base que faltava foi da autoria
do Arquitecto Alberto Braga de Sousa.

Igreja de São Mateus
Na Freguesia de Vila Nova da Erra
Templo da extinta Santa Casa da Misericórdia da Vila Nova da
Erra a Igreja de São Mateus, em estilo românico, apresenta um
painel de azulejos tipo “mudéjar” do século XVI e uma pia de água
benta que, em vez de coluna, possui uma figura de pedra (século
XIX) de quase total relevo, com os braços cruzados acima da
cabeça, sendo eles que sustentam a taça, também de pedra (século
XVI). O povo chama a esta figura a “Erra Velha”. A fachada apresenta um portal rectangular sobrepujado por uma janela para iluminação do coro alto. Por cima da janela, num nicho, está uma Virgem
(escultura de pedra, grosseira, do século XVI).
Fonte: www.cm-coruche.pt

CARTOON
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