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EDITORIAL

Um ano de Vida!
“Jornal de Coruche” comemora o seu primeiro
ano de existência.
Aquilo que foi a “aventura” inicial, é hoje, um ano depois, um
consolidado projecto informativo, sério, credível e de qualidade, tal como quis que fosse.
Posso, na qualidade de Director deste jornal, afirmar que
foi uma aposta arrojada, ao iní-

O

No plano local
e assinalar o acontecimento do mês em Coruche, a inauguração
do moderno e funcional estádio
municipal a que foi dado o
nome de José Peseiro, um filho
da terra com provas dadas no
desporto nacional e internacional.
De salientar a localização
perto das piscinas municipais e
das escolas, permitindo o seu
uso pelos alunos e criando um
verdadeiro complexo desportivo. Esperemos que outros equipamentos desportivos sejam
criados naquela zona.
Quanto ao Prof. José Peseiro, é o reconhecimento a um

D

cio, mas que Coruche e as suas
gentes perceberam a importância e a forma como nos quisemos implantar, sempre defendendo a nossa terra e as nossas
gentes. É isto que nos move,
com rigor, seriedade e correcção, no respeito por todos.
Por tudo isto, quem está de
Parabéns são os Coruchenses e
todos aqueles que a título particular ou através das entidades
privadas e públicas, nos souberam apoiar e permitiram que o
nosso/vosso “Jornal de Coruche” já tenha um ano de vida.
Obrigado a todos!

É de justiça, referir aqueles
que ajudaram a construir este
jornal. O João e a Conceição
Louro, a Fernanda e o João Balhé, o Manuel e a Isabel Pinto,
os meus queridos Pais e mulher,
e toda a minha família. Não posso deixar de referir toda a equipa da empresa do “Diário do
Minho” e mais recentemente o
Carlos Tadeia e todos os nossos
colaboradores, que amavelmente e com profundo interesse souberam emprestar qualidade ao
“Jornal de Coruche”.
A manutenção do “Jornal de
Coruche” dependerá sempre do

apoio que nos for dado, nas assinaturas, na compra do jornal em
banca e na publicidade. Queremos continuar, ano após ano, a
fazer crescer o “Jornal de Coruche” para lá dos limites da nossa terra, levando o nome de Coruche, longe, bem longe.
Continuará a ser, sempre, um
espaço aberto e plural, mas que
não esquece ou esconde a sua
matriz de defesa dos valores
tradicionais das nossas gentes e
do todo onde se insere, que é
Portugal. Amamos a nossa terra,
amamos a nossa pátria, e nela
queremos continuar a construir

um Portugal melhor. Por isto, o
“Jornal de Coruche” além, de
informativo é e será também
formativo.
Podemos estar a favor ou
contra esta ou aquela notícia, este ou aquele artigo de opinião,
mas o fundamental é que o espaço de discussão salutar, elevada
e digna se crie e se mantenha,
pois é da reflexão e do conhecimento das realidades e dos factos que podemos decidir bem e
desenvolvermos soluções que se
reflictam no bem estar e na qualidade de vida para todos.
Um grande abraço a todos!

coruchense que chegou longe
no treino futebolístico e também
pela sua capacidade de trabalho
e humildade sincera que quem o
conhece sabe que tem.
Não posso deixar de lhe endereçar os mais sinceros parabéns, bem como aos seus pais,
irmãos, mulher e filhos, gente
séria, honesta e de trabalho, ao
pé dos quais cresci e vivi até aos
18 anos de idade, o que me orgulha.
De referir também a inauguração da rua com o nome do
médico Tavares da Rocha, que
é merecida e justa, mas lamentando que não se tenha aproveitado também a altura para descerrar as placas, concedidas já
há vários anos, com os nomes

dos senhores Padre Joaquim
Reia e Comandante Jorge Potier,
que comandou por mais de 50
anos os bombeiros de Coruche.
Esperemos que seja para breve!

É pois neste ponto que coloco a tónica, na necessidade de se
ser verdadeiro e claro naquilo
que fazemos. O que se veio a
saber sobre os seus documentos
académicos, deixou claramente
Sócrates fragilizado e com muita gente a achar que mentiu e
que acabou por se licenciar com
favores.
Não sendo importante para a
governação, é sem dúvida importante como referência moral
e ética. Esperemos que tenha a
capacidade suficiente para fazer
uma introspecção sobre o que se
passou, e, que as alegadas pressões sobre os jornalistas para
não publicarem algumas notícias, não se voltem a repetir.
Na esfera partidária, nota

para a vitória de Paulo Portas
na corrida para a presidência do
CDS-PP com uma larga maioria
de três quartos.
Pena é que não tenha esperado até ao próximo congresso, e
deixado Ribeiro e Castro cumprir o seu mandato, pois a sua
seriedade fê-lo merecer isso.
Contudo, isso já lá vai, e,
olhando para a frente, se não se
souber rodear de personalidades
competentes, Portas corre o risco de ser amplamente derrotado
nas próximas eleições. Esperemos que alargue o seu “círculo restrito”.

No plano nacional
Destaque para a continuação
do folhetim Universidade Independente/Sócrates, que vem
trazer ao de cima a mesquinha
necessidade de ter um título
para afirmação do que quer que
seja.
Não é necessário ser-se licenciado para ser Primeiro-Ministro, pelo que, o ser ou não
engenheiro, para mim não é
importante, desde que governe
bem e com seriedade.

____

Abel Matos Santos
Director
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José Peseiro dá nome a novo
Estádio em Coruche
Foi no passado dia 25 de Abril que se
inaugurou o novíssimo Estádio Municipal de Coruche, um complexo desportivo que recebe o nome de um ilustre
filho da terra, licenciado em educação
física, professor de profissão, que desde
cedo demonstrou aptidão para o futebol,
primeiro como jogador e depois como
treinador. O grande profissionalismo,
empenho e dedicação levaram-no ao
banco do galáctico Real Madrid e à final
da Taça UEFA ao serviço do Sporting
Clube de Portugal. Por tudo isto e muito
mais é com naturalidade que José Peseiro empresta o seu nome ao Estádio da
sua terra natal.
A proposta para atribuição do nome
de José Peseiro ao novo estádio partiu do
presidente da autarquia e foi aprovada
por unanimidade numa reunião de câmara, realizada precisamente no dia em
que Peseiro jogou a final da Taça UEFA.
O edil de Coruche diz que José Peseiro personifica aquilo que se pretende
que seja o Estádio Municipal. Para Dionísio Mendes “o José Peseiro é um desportista, um homem ligado à formação
de jovens enquanto professor e simultaneamente um vencedor, um profissional
de sucesso no competitivo mundo do
futebol. Queremos que o Estádio Municipal tenha a dinâmica do seu patrono,
que seja um local de formação por
excelência e que seja um palco privilegiado para grandes eventos desportivos
ligados à competição”.
Para José Peseiro, dar o nome ao
estádio da terra que o viu nascer é motivo de orgulho e satisfação. “É uma grande honra para mim e para a minha família ver o meu nome designar o actual
estádio da vila de Coruche”. No entanto,
faz questão de partilhar a distinção com
todos os autarcas, sócios, dirigentes,
médicos, massagistas, treinadores, atletas, jogadores e outros, que com muito
esforço e dedicação têm mantido vivo o
Grupo Desportivo “O Coruchense” e as
restantes colectividades do concelho.
“Lembro-me bem das experiências e
aquilo que elas me proporcionaram, enquanto jogador do Coruchense” recorda

José Peseiro, acrescentando ainda que “o
trabalho que é desenvolvido nestes pequenos clubes é de enorme valor, contribuindo não só para a formação desportiva e futebolística, mas também para
a formação humana dos jovens".
Na inauguração oficial do estádio,
para além de outras actividades, realizou-se um jogo amigável entre os veteranos do Sport Lisboa e Benfica, que
contou com a presença de algumas antigas glórias (Toni e José Augusto) e uma
equipa de José Peseiro, com ex-companheiros do “Coruchense” e de outros
emblemas por onde passou.
Paulo Fonseca, Idália Moniz, José Peseiro e Dionísio Mendes

Características do Complexo
O complexo desportivo é composto por:
um campo de futebol de 11, um campo de
futebol de 7, uma bancada coberta com capacidade para 750 espectadores, mais 500
lugares sentados descobertos. Conta ainda
com outras infra-estruturas:
• Bar e bilheteira com 2 postos de venda
• Sanitários para homens, mulheres e
deficientes
• Sala de direcção/reuniões
• Sala de segurança Bombeiros
• 4 Vestiários, Balneários, Sanitários
para equipas
• 2 Vestiários, Balneários, Sanitários
para árbitros
• 2 Vestiários, Balneários, Sanitários
para treinadores
• Posto Médico/Sala primeiros-socorros
• Sala de Fisioterapia e massagens
• Lavandaria, Tratamento de roupa
• 2 Arrecadações de material de treino
• Arrecadação de material de limpeza

José Peseiro com os pais, Silvéria e João Peseiro

José Peseiro com as glórias do Benfica, Toni e José Augusto, e, ao centro, com Joaquim Capricho, presidente do Clube “O Coruchense”
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25 de Abril em Coruche

Estádio Municipal Prof. José Peseiro

Inaugurado em clima
de festa
Largas centenas de pessoas
assistiram no 25 de Abril, à
inauguração oficial do Complexo Desportivo localizado em
Santo Antonino.
Entre figuras do desporto,
políticos, autarcas e o mero cidadão comum, a figura principal
foi o Prof. José Peseiro, ex-técnico do Sporting e um filho da
terra. Sem falar no seu futuro
como treinador, José Peseiro
deixou escapar uma frase, “espero que mais tarde não haja
alguém a retirar o meu nome ao
estádio”.
Para o ex-treinador do Sporting, “este é o melhor momento
da minha carreira a exemplo da
minha vida familiar”. Após a
inauguração do Estádio e confrontado com a pergunta do jornalista, em relação ao seu futuro, José Peseiro admitiu que,
“voltarei a treinar a partir da
próxima época, e já disse que a
minha vontade é fazê-lo fora do
País. Aliás, tenho possibilidades

As comemorações do trigésimo terceiro aniversário do 25
de Abril em Coruche foram
marcadas por duas inaugurações.
A rua Dr. Tavares da Rocha,
uma homenagem ao médico e
autarca coruchense e o Estádio

Municipal Professor José Peseiro. Existiram outras manifestações culturais e populares, com
destaque para o espectáculo musical “Tributo a José Afonso”
com Filipa Pais, no dia 24 de
Abril, no pátio do Museu Municipal.

Programa
21 de Abril a 18 de Maio
– Exposição “Primeiras Eleições
Constituintes 1975”
Local: Centro Social da Branca
24 de Abril
– Espectáculo Musical “Tributo
a José Afonso” com Filipa Pais
Local: Pátio do Museu Municipal de Coruche

para isso acontecer”.
O treinador José Peseiro é
dado como provável no Panathinaikos de Atenas, na Grécia. A
confirmar-se, será um regresso
ao estrangeiro, após a experiência no Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Em relação ao Estádio Municipal de Coruche, Peseiro
adiantou que, “é uma grande
honra para mim e para a minha
família”. Recorde-se que, a pro-

posta do presidente da Câmara
Municipal de Coruche, Dionísio
Mendes, em dar ao Estádio o
nome de José Peseiro, foi aprovada por unanimidade numa
reunião, realizada no dia em que
se jogou a final da Taça UEFA
de 2005, entre o Sporting e o
CSKA de Moscovo em que os
“leões” saíram derrotados em
Alvalade.
____
João Louro

Inaugurada a Rua
Dr. Tavares da Rocha
Durante a comemoração do
33º aniversário do 25 de Abril, o
município de Coruche inaugurou a Rua Dr. Tavares da Rocha, junto ao Centro de Saúde
de Coruche.
Durante a cerimónia, o presidente da autarquia, Dionísio
Mendes, referiu que, “esta é
uma homenagem inteiramente
justa, porque o Dr. Tavares da
Rocha foi um democrata, acrescentando a isto, a sua actividade médica no concelho.
Começou a trabalhar no
Couço, como médico, depois
veio para Coruche para a sede
do concelho, foi director do
Centro de Saúde durante alguns
anos. Apesar da sua actividade
profissional, logo no pós 25 de
Abril, foi um dos elementos que
ajudou a construir a democracia em Coruche. Nomeadamente, junto do poder local, foi
o Dr. Tavares da Rocha que presidiu à primeira comissão administrativa pós 25 de Abril, Julho
de 1974 e depois até 1976 data
em que se realizaram as pri-

de 2007

25 de Abril
– Cerimónia do Içar da Bandeira
Local: Praça da Liberdade
– Inauguração da “Rua Dr. Tavares da Rocha”

Local: junto ao Centro de Saúde
de Coruche
– Inauguração do Estádio Municipal Prof. José Peseiro
Local: Estádio Municipal Prof.
José Peseiro
26 de Abril
– Colóquio “Falar Abril”
Local: Auditório José Labaredas
- Museu Municipal
– Exposição José Afonso
Local: Edifício antigos CTT

Nono ano aos
83 anos de idade
O mestre artesão João
André, de 83 anos de idade,
validou o seu certificado do
9.º ano de escolaridade, no
passado dia 23 de Abril, perante o júri do Centro de Novas
Oportunidades do Instituto de
Educação e Formação do Sorraia, na Escola Profissional de
Salvaterra de Magos.
João André é um artesão
de projecção internacional e

uma figura carismática de
Salvaterra de Magos, sendo a
pessoa mais idosa no país,
inscrita neste processo, a obter
a certificação no âmbito dos
processos RVCC do nono ano
de escolaridade.
Pretende agora avançar
para o 12.º ano. Parabéns e
que tenha sorte e motivação
para continuar!
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meiras eleições democráticas.
Em 1976 foi o Dr. Tavares da
Rocha que encabeçou a lista do
PS à Câmara Municipal e passou a trabalhar como vereador
na Autarquia. Por este percurso, o Dr. Tavares da Rocha, teve
um papel fundamental no afirmar dos valores democráticos e
na consolidação da democracia
no concelho de Coruche”, disse.
Para a mulher de Tavares da
Rocha, “foi um reconhecimento

do município, de alguma prestação que o meu marido possa
ter dado a bem da Vila de Coruche. É também o reconhecimento, à sua inteligência, ao
seu carácter e o mérito à sua
verticalidade.
Em minha opinião, é o reconhecimento do médico e cidadão que foi o Dr. Tavares da Rocha”, adiantou Lisete Rocha.
____
João Louro

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Tlm. 966 588 060
Est. da Lamarosa, Lote 9 - Lj H - Stº Antonino • Coruche
Rua de Olivença - C. C. Horta da Nora, Lj 17C • Coruche
Rua Dr. Bombarda, 51 • Couço
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Cartas ao Director
De: Emídio António, Setúbal, 17/4/2007

De: Soc. de Renovação Urbana do Campo Pequeno

Exmo. Sr. Director do “Jornal de Coruche”
À medida que vou recebendo o nosso “JORNAL DE
CORUCHE”, me dá mais contentamento de me ter feito assinante. Aprecio com muito gosto
os artigos que nele são publicados.
Dá-me uma alegria e satisfação, saber da colocação da Estátua de sua excelência o MAJOR LUÍS ALBERTO DE OLIVEIRA, no local onde sempre
deveria ter estado.
Aqueles que tiveram o descaramento de o retirar do local
onde sempre deveria ter estado,
pertencem à mesma família
política, que passados tantos
anos da chamada democracia, o
apelidam de fascista e não só,
conforme transcreve o nosso
jornal n.º 12. Esses Senhores
são a sequência daqueles que
após a revolução do 25 de Abril
de 74, ocuparam todas as grandes herdades no Alentejo e algumas no Ribatejo, expulsando os
seus legítimos proprietários,
destruindo toda a agricultura no
nosso País, apregoando na
altura que desejavam acabar
com os pobres de Portugal, e o
resultado está à vista! Não só
não se acabaram com os pobres,
como ainda aumentaram por
todo o País.
Esses mesmos Senhores,
deram origem à formação de
organizações, denominadas, tais
como as FUPs, FP25Abril, e
outras do género, que nos diversos quartéis do Exército Português, como por exemplo o Ex-

-RLL6 (ÉVORA) ocupavam as
salas de Oficiais e Sargentos,
não deixando os mesmos servirem-se do espaço que lhes estava reservado.
Esta situação, só terminou
com o 25 de Novembro de 75,
graças a dois Grandes Homens,
Sua Excelência o General Dr.
ANTÓNIO RAMALHO EANES e Sua Excelência o CORONEL JAIME NEVES e os
grandes militares que os acompanharam.
Em face do programa da
RTP, sobre “OS GRANDES
PORTUGUESES”, cujo programa terminou no passado dia
25 de Março, dando como o
grande vencedor o Prof. Dr.
ANTÓNIO DE OLIVEIRA
SALAZAR, o tal grande fascista e ditador, que venceu com
uma votação de 41%.
Quem assistiu ao final do
programa, verificou a atitude de
uma Personalidade que defendia outro nomeado, insurgir-se
contra a votação de todos os
Portugueses que votaram
“SALAZAR”, que no seu entender seriam todos fascistas e
sujeitos a serem condenados em
conformidade com a Constituição Portuguesa. “Isto é que
é Democracia!”.
Contudo penso que todas as
pessoas têm a sua opinião e
liberdade de a expressar.
Na continuação desta minha
carta, desejaria saudar todos os
meus companheiros ainda vivos
da minha idade, 78 anos, nasci-

dos pobremente nos montes e
Herdades, Vinagre, Rebolo,
Torre, S.º Romão, Amieira, Gamas e outros, incluindo as Foros
da Fajarda, que frequentaram
comigo a mesma escola primária, primeiro a velhinha escola
junta da loja das Senhores
Bentos, na Fajarda, e depois a
nova escola construída na mesma área, mas noutro local, que
julgo já não existir. Amigos e
companheiros, que já não vejo
há mais de 60 anos.
Desejava também saudar os
meus familiares descendentes,
dos meus tios Emídio e João
Davim, residentes na Fajarda e
todos os meus familiares residentes no Biscainho, Coruche e
Foros da Charneca/Benavente.
Saúdo também todos os Trabalhadores Ribatejanos em especial os Coruchenses, dos quais
fiz parte durante alguns anos.
Apelo a todos que se façam
assinantes do nosso “JORNAL
DE CORUCHE”.
Com os meus respeitosos
cumprimentos e agradecimentos, despeço-me com amizade
De Vexa Atentamente
Emídio António
Sarg. Ref.

Terminado com enorme
êxito o concurso “À procura de
novos toureiros”, e feito o balanço desta iniciativa que a Sociedade de Renovação Urbana
do Campo Pequeno – SRUCP,
SA, realizada de 6 de Janeiro a
20 de Fevereiro, cabe-nos
agradecer ao “Jornal de Coruche” todo o apoio que nos concedeu, através das várias refe-

rências e destaques que fez a
este acontecimento. O entusiasmo que prestou a esta iniciativa engrandeceu a “festa” e
deu-nos garantias da sua vitalidade.
Com os nossos melhores
cumprimentos.
Rui Bento,
Direcção de Actividades
Tauromáquicas e David Ferreira,
Direcção-geral

Condecorações do Exército Português
Sargento-Ajudante do SGE Emídio António
1. Medalha militar de cobre da classe de comportamento exemplar (Amadora,
1957)
2. Medalha comemorativa das expedições ao Estado da índia Portuguesa
(Moçambique, 1963)
3. Medalha comemorativa das expedições a Moçambique (1958/1964 - Vila
Cabral - Niassa - Moçambique)
4. Medalha militar de prata da classe de comportamento exemplar (1986 Setúbal)
5. Medalha de cobre de assiduidade de serviço no Ultramar (1968 - Angola)
6. Medalha de mérito militar de 4ª classe (1971 - Carmona - Angola)
7. Medalha de prata de assiduidade de serviço no Ultramar (1974 - Carmona Angola)
8. Medalhas comemorativas das campanhas de Angola (1965/67; 1968/70;
1970/75 - Mposo e Colonato do Vale do Loge; Carmona - Uige - Angola)
9. Medalha militar de ouro da classe de comportamento exemplar (1980 Chefe do Estado-Maior do Exército).
Recebeu ainda 16 Louvores de 1954 a 2002

Abate de Pinheiros
Produtores florestais protestam
A Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) é o principal alvo dos produtores florestais. Em causa está o abate de pinheiros para combater a doença
do pinhal: praga do nemátodo.
Os produtores dizem não ter
sido informados de que teriam de
proceder ao corte das árvores até
Dezembro de 2006. A DGRF colocou os editais públicos, em
apenas algumas Juntas de Fre-

guesia, onde delimita uma faixa
de contenção da doença, que se
define numa zona de três quilómetros onde se tenta criar uma
cintura de segurança para evitar a
propagação do parasita, que
provoca uma elevada mortalidade nas árvores.
Este parasita não tem capacidade de deslocação, pelo que
precisa de um insecto para se
propagar.

Os proprietários queixam-se
que a DGRF procedeu ao abate
das árvores sem informação prévia acerca do abate, nem sobre
quem irá compensá-los.
Queixam-se ainda de as empresas contratadas terem deixado
as sobras nos terrenos, o que levanta a dúvida se poderá haver
risco de propagação do parasita
cujo objectivo era ser erradicado.

Deputados questionam

beiro (PSD), questionaram o
Governo sobre a estratégia de
combate ao nemátodo do pinheiro, nomeadamente as causas
pelo qual o grupo de trabalho

não se reúne, a percentagem de
árvores que estão a ser cortadas
porque foram vitimadas pela
doença, entre outras questões
que se consideram pertinentes.

Os deputados Luís Carloto
Marques (MPT, eleito nas listas
do PPD/PSD) e José Manuel Ri-

Exmo. Sr. Director do “Jornal de Coruche”

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

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

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

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche
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A Corrupção
Uma das ameaças que mais
contribui para pôr em causa a
estabilidade e a coesão das sociedades é, certamente o nível
de corrupção de um país, muitas
vezes generalizada, engendrada
ou aproveitada pela actividade
do crime organizado internacional. Para além de corromperem elementos das forças anticrime ou da administração pública de médio e baixo nível, os
criminosos, procuram corromper políticos e altos funcionários
por razões óbvias.
Procuram conseguir protecção de alto nível para si e para as
suas actividades ou obter informação interna sobre as investigações judiciárias a nível nacional. São igualmente motivações,
a obtenção de informação, classificada como secreta ou confidencial, sobre as intenções e
propensões dos governos a propósito de legislação e orientação
económica, fiscal ou anti-crime
que possa vir a afectar os seus
interesses.
Países em que o Estado controle directamente as companhias de produção e distribuição
de energia ou os principais grupos financeiros, são particularmente vulneráveis à corrupção
de alto nível. Altos funcionários
que detenham autoridade para
decidir sobre a atribuição de
subsídios ou que tenham capaci-

dade para isentar, relevar ou
perdoar coimas e taxas são
igualmente alvos preferenciais
do crime organizado. O mesmo
acontece com quem influencia
ou intervém nos processos de
decisão sobre grandes contractos estatais ou processos de privatização.

ilícitas. A ambição desmedida
pode levar alguns indivíduos,
em posição para decidir ou
influenciar as operações ou investigações judiciárias, a pedir
comissões ou subornos para
bloquear ou aliviar a interferência estatal nos negócios dos grupos criminosos.

Mas algumas vezes, essa
gente também tem os seus
próprios interesses quando toma
a iniciativa de procurar ou
aceitar uma aliança com os
criminosos. As razões por que o
fazem podem ir desde o tentar
evitar as pressões ou as represálias quando aqueles pretendem favores até tirar proveito,
para benefício próprio, da
autoridade ou poder que detêm
não hesitando em recorrer, para
isso, a actividades ilegais ou

Usando a sua posição pública ou a potencial capacidade de
influência procuram tirar dividendos disso, promovendo
decisões a favor do crime organizado com que se relacionam.
Nalgumas sociedades e nalguns meios, o tráfico de influências tornou-se numa das actividades mais lucrativas permitindo o aparecimento surpreendente de fortunas que, noutras
condições, demorariam gerações a ser criadas. Da mesma

SUGESTÕES DE LEITURA
Ana Pedroso de Lima
Martins, uma jovem de 14
anos, é a autora do primeiro
volume da nova “Colecção
Geração 21”. Nasceu em
Outubro de 1992, em Lisboa, onde vive.
Começou a escrever “O
Nono Brasão” com 12 anos
e terminou-o um pouco
antes de fazer 14 anos.
Uma aventura cheia de
acção e imaginação.

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

José Luís Andrade *

forma, políticos e empresários
sem escrúpulos não se inibem
de procurar as organizações
criminosas a fim de conseguir
informações que lhes permitam
desacreditar rivais políticos ou
económicos ou, tão somente,
garantir o financiamento secreto
das suas campanhas políticas.
Em acréscimo a minar a
legitimidade e o desempenho de
um governo ou das instituições
públicas, a corrupção, muitas
vezes associada ao nepotismo,
altera significativamente a distribuição dos talentos e da igualdade de oportunidades no seio
da sociedade.
Provoca dificuldades na
angariação da receita fiscal,
uma vez que os contribuintes
têm a percepção de que as
decisões económicas e fiscais
fundamentais são baseadas mais
nos interesses dos grupos com
capacidade para influenciar os
sectores chaves da Administração do que nos reais interesses do País. Dissolve gradualmente as referências morais e
cívicas retirando consistência à
ética estruturante da sociedade a
qual, sem reacção, tenderá irreversivelmente a colapsar.
No nosso país, também se
tornam cada vez mais evidentes
as abstrusas ligações entre altos
responsáveis do Estado e alguns
lobbies capazes de movimentar

grandes quantidades de dinheiro
como o são a construção civil,
os fabricantes e distribuidores
de medicamentos, os negociantes de armamento, o mundo
do desporto profissional, algumas enigmáticas e pseudofilantrópicas sociedades e Fundações, etc..
As relações entre estes grupos evoluem geralmente em
espiral, aumentando o seu Poder
potencial através da simples
regra do coça as minhas costas
que eu coçarei as tuas.
E, amiúde, quer o mundo do
espectáculo quer o da comunicação social, muitas vezes propriedade sua, ou sob o seu controlo, são usados para denunciar
ou para esconder, para desgastar
ou promover, para condenar ou
incensar os adversários ou os
membros afectos ao círculo,
respectivamente.
De uma forma geral, a corrupção enfraquece as instituições chegando mesmo, quando
endémica, a afectar a Identidade
Nacional de um Povo.
Estabelece a dúvida, esbate e
relativiza as referências morais,
fomentando uma sociedade permissiva e laxista que, por apatia
ou vergonha intrínseca, tende a
esquecer a consistência dos seus
valores colectivos.
____
* engenheiro

Serviços sociais revistos nas autarquias
A Associação Nacional dos
Municípios Portugueses (ANMP)
informou as autarquias que, desde
Janeiro, não podiam atribuir subsídios que tivessem como objecto
financiamentos públicos de sistemas particulares de protecção
social ou de cuidados de saúde.
Segundo o grupo parlamentar
“Os Verdes” é “estranho que a
ANMP tenha feito essa interpretação extensível aos municípios e
que não tenha exaltado o ataque
à autonomia do poder local que

esta norma constituiria”. De
acordo com “Os Verdes” depois
de a informação ter sido cedida
pela ANMP, “foram diversos os
municípios que suspenderam os
pagamentos a entidades que
prestam serviços sociais aos
trabalhadores”.
Entretanto, em Março, o Governo informou que a norma do
Orçamento não se aplica às autarquias. Contudo, o grupo lembra que o executivo anunciou
que “pretende rever o enquadra-

mento legal dos serviços complementares de acção social da
Administração Local, designadamente no âmbito do apoio à
saúde”.
Em requerimento assinado
pela deputada Heloísa Apolónia, o grupo vem assim questionar o Ministério das Finanças
sobre quais serão “as alterações
que o Governo pretende fazer
aos serviços complementares de
acção social da Administração
Local”.

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

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

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

Consultas

Tlm. 966 588 060
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VIVER COM SAÚDE
Sempre que a vontade desaparece, a estimulação é insuficiente e o orgasmo não acontece, é porque você está com

Disfunções Sexuais
TRANSTORNOS DE
DESEJO, EXCITAÇÃO
E ORGASMO
Estes três tipos de transtorno
são identificados como causa de
disfunções sexuais. Por definição, as disfunções sexuais envolvem a ausência ou falha de
resposta sexual em algum momento durante o ciclo de resposta sexual humana.
TRANSTORNOS DO
DESEJO
Os transtornos de desejo
envolvem uma deficiência ou
falta de desejo por actividade
sexual. As pessoas com este
tipo de perturbação possuem
uma líbido diminuída, ou seja,
carecem de impulso sexual,
possuem poucas fantasias sexuais, podendo assim, não procurar
estimulação sexual. Contudo,
quando estimulados sexualmente podem-se tornar activos,
tornando-se sexualmente excitados. Estudos vários apontam
para que 1 a 15% dos homens e
1 a 35% das mulheres, sofram
de transtornos de desejo.
Os sujeitos diferem muito
no grau como se sentem afectados por esta perturbação.
Alguns, não ficam perturbados
por eles, simplesmente não sentem falta das actividades sexu-

ais, não estão interessados.
Outros ficam bastante preocupados porque desejam o prazer sexual que lhes é dado a conhecer pelos filmes, revistas,
livros e televisão. Existe ainda o
facto de que para alguns, a falta
de desejo é inconsistente com o
seu papel cultural (ex: macho
latino ou a mulher símbolo

indivíduos, podendo estes supor
que a falta de desejo sexual é
um reflexo sobre eles e a sua
atractividade sexual.

sexual), ficando apreensivos
pelo modo como os outros os
vão olhar e perceber.
Nestes casos os transtornos
de desejo podem levar à depressão, já que os indivíduos pensam estar a perder capacidades,
ou levar ao surgimento de forte
ansiedade por acharem que não
estão a corresponder às expectativas. A falta de desejo sexual
pode ainda causar depressão e
ansiedade para os parceiros dos

seja, têm a libido mantida e
relacionam-se sexualmente.
No entanto, uma vez que a
actividade sexual é iniciada,
não conseguem alcançar um
nível adequado e ou necessário
de estimulação, que pode ser
causada por inibição psicológica ou comprometimento físico.
Nos homens o principal sintoma é a dificuldade em obter
uma erecção completa e nas
mulheres a incapacidade para

TRANSTORNOS DA
EXCITAÇÃO
As pessoas com transtornos
de excitação desejam e participam em actividades sexuais, ou

obter tumescência clitoridiana e
vaginal para permitir uma penetração. Pensa-se que 10 a 20%
dos homens sofrem deste tipo
de transtorno, não existindo
dados suficientes para estimar a
prevalência em mulheres.
TRANSTORNOS
DO ORGASMO
As pessoas com transtornos
orgásticos desejam e participam
em actividades sexuais, tornam-se estimuladas e mantêm a
estimulação, mas não experimentam um orgasmo podendo,
no caso dos homens, obter um
orgasmo demasiadamente cedo.
Este tipo de transtorno causa
problemas porque priva os
sujeitos de obterem o prazer que
buscam, levando a sentimentos
de inadequação. A realidade é
que a maioria de nós se costumava referir às pessoas com
este tipo de problema como
tendo “frigidez”. Estes rótulos
pejorativos foram totalmente
abandonados, sendo ainda comum falar-se da “falha em atingir o orgasmo”, reflectindo esta
frase uma avaliação negativa
subjacente.
Os transtornos orgásticos
são mais frequentes nas mulheres do que nos homens.
Nas mulheres o transtorno

Dr. Abel Matos Santos *

orgástico pode ser primário, no
qual a mulher jamais experimentou um orgasmo, ou secundário, no qual a mulher pode
experimentar o orgasmo através
da masturbação mas não através
da relação sexual. Estudos
sugerem que estes transtornos
afectam entre 5 a 30% das mulheres.
Em relação aos homens,
apenas cerca de 5% não conseguem obter orgasmo. Contudo, a ejaculação precoce atinge
cerca de 35% dos homens e
consiste na obtenção do orgasmo cedo demais. Isto é, ocorre
após um mínimo de estimulação, levando a que o homem
tenha o orgasmo antes que o
deseje e antes que a sua parceira
se sinta satisfeita.
Os tratamentos para a ejaculação precoce possuem taxas de
sucesso acima dos 90%.
Os homens e as mulheres
demoram aproximadamente o
mesmo tempo a atingirem o orgasmo através da masturbação,
mas durante o coito, os homens
atingem o orgasmo muito mais
rapidamente do que as mulheres.
* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

Vacina contra o colo do útero

Criança de 7 anos sofre
Governo recusa inclusão no plano nacional de vacinação queimaduras em 25% do corpo
Discutiu-se no passado dia
18 de Abril, na Assembleia da
República, o Projecto de Resolução de “Os Verdes” para a inclusão da vacina que previne o
cancro do colo do útero no Plano Nacional de Vacinação.
Para este 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 esta neoplasia”.
Por isso, entendem que “o difícil
acesso a esta vacina, que resulta principalmente do seu alto
custo, poderá comprometer esse
objectivo”.
Consideram ainda que, “perante a eficácia comprovada da
vacina, o Estado tem a obrigação de garantir que as crianças e jovens não ficam de fora
desta solução, o que implica a

introdução desta vacina no
plano nacional de vacinação”.
No entanto, o Governo e a
maioria PS, chumbou esta proposta dos “Verdes” e recusou
incluir a vacina no plano nacional de vacinação, o que permitiria o acesso às pessoas com
menos recursos, visto esta vacina não ser comparticipada e
custar cerca de 600 euros.
___

Uma criança de 7 anos do
sexo masculino, residente nos
Carapuções, freguesia de Santana do Mato, foi resgatada pelo
helicóptero do INEM, no passado dia 18 de Abril, com queimaduras graves em 25% do
corpo. A operação de resgate,
decorreu no pelado do campo de
futebol Horta da Nora, em Coruche.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
MAIO 2007

Q

1 6 13
B A D
2 7 14
C B A
1 8 15
D C B
2 9 16
A D C
3 10 17
B A D

S

4 11 18 25
C B A D

S

5 12 19 26
D C B A

D
S
T
Q

20
C
21
D
22
A
23
B
24
C

27
B
28
C
29
D
30
A
31
B

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

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

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

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

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

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

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

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

O chefe de serviço dos
Bombeiros Municipais de Coruche, Luís Fonseca, adiantou que
“segundo os familiares, a criança ao tentar acender uma fogueira com gasolina, acabou
por incendiar o próprio corpo”.
A vítima foi transportada
para a Unidade de Queimados
do Hospital de Dona Estefânia
em Lisboa.

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

Tecnologia Nacional
Dr. Vasco Manuel Mantas *

A 790 km de altitude, orbita aquele que foi um marco na já
longa história de exploração
levada a cabo pelos portugueses. Falo do satélite PoSAT-1,
desenvolvido por um conjunto
de entidades portuguesas, reunindo públicos e privados, numa
parceria que inclui instituições
como o INETI, as OGMA,
EFACEC, Marconi ou o Instituto Superior Técnico, apenas
para citar alguns exemplos. Este
grupo de trabalho, com a colaboração da Universidade de
Surrey e sob a coordenação de
Fernando Carvalho Rodrigues
foi bem sucedido permitindo
que em Setembro de 1993, a
bordo do foguetão Arianne IV, o
primeiro satélite nacional (e até
hoje o único) fosse lançado para
o espaço.
O satélite, para além de possibilitar uma útil transferência
de tecnologia e treino através da
experiência, foi o primeiro micro-satélite (com cerca de 50 kg)
a possuir um sistema de navegação por GPS em órbita (e daí
diferente dos utilizados no solo).
O satélite possui também um
sistema de observação da terra,
composto por duas câmaras,
uma com resolução espacial de
cerca de 2 km e outra na ordem
dos 200 metros. Em paralelo e
por forma a rentabilizar o
PoSAT-1, foram desenvolvidas
estações de rastreio para utilização pelas Forças Armadas, por
forma a permitir a comunicação
com tropas presentes em missões fora do nosso território.
Paradoxalmente, desde 1993
que não se verifica, pelo menos
de forma visível, interesse no
lançamento de outros satélites
que possam suprir necessidades
reais que temos neste domínio e
levar a que Portugal avance de
forma consistente na corrida
espacial que teve inicio há mais
de meio século. De facto o mercado da detecção remota em
2006 atingiu os 7000 milhões de
dólares americanos apresentan-

do um crescimento na ordem
dos 6%. Resta saber porque não
estamos nós, por um lado a retirar dividendos deste mercado e
por outro a evitar gastos na
aquisição de dados e capacidades oferecidos por satélites propriedade de governos que não o
nosso ou de empresas sediadas
no estrangeiro (como o Ikonos
ou Quickbird).
A monitorização ambiental
e dos oceanos, de culturas
agrícolas e floresta, o apoio a
operações de socorro e militares, a investigação científica
pura ou as comunicações são
apenas algumas das áreas em
que um programa espacial
português poderia constituir
uma mais valia a um país que
necessita urgentemente de
adquirir capacidades que o
distingam e atribuam o chamado valor acrescentado.
O nosso país irmão, o Brasil,
não só possui um programa
espacial como investiu nele,
apenas em 2006, cerca de 200
milhões de dólares, sendo que
uma das prioridades é o lançamento de um satélite brasileiro
por um foguetão também brasileiro lançado a partir de um
ponto no interior do país, ou seja
alcançar a total independência
em termos espaciais (no lançamento de satélites) como aliás
procura fazer também em termos energéticos sendo que nesse campo Portugal tem dado
alguns passos importantes, pelo
menos no domínio das energias
renováveis.
Outro exemplo de sucesso
brasileiro na indústria aeronáutica é a Embraer, hoje uma das
maiores empresas do sector em
todo o mundo. Esta teve em
2006 vendas no valor dos 3600
milhões de dólares e lucros
líquidos de quase 400 milhões.
A Embraer é a detentora de 70%
da Airholding, companhia que
controla 60% da ‘portuguesa’
OGMA (Oficinas Gerais de
Material Aeronáutico, fundada

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

em 1918 em Alverca) tendo sido
assinado em Agosto de 2006 um
acordo, mediado pelo governo,
que permite às OGMA expandir
as suas capacidades através de
uma importante parceria estratégica com a companhia brasileira.
No entanto, muito há ainda
a fazer no campo tecnológico

em Portugal, especialmente na
tecnologia que nos pode ser útil
enquanto nação e que pode
resultar num aumento das nossas exportações, elemento vital
na saúde da nossa tão debilitada
economia. Porém, áreas em que
as nossas capacidades técnicas e
científicas poderiam ser utilizadas são, paradoxalmente quase
ignoradas em termos de estratégia global de incentivo à investigação ou até na divulgação à
população, por exemplo nas
próprias escolas, quando os
jovens se preparam para decidir
o rumo que pretendem seguir.
Porque não apostar na indústria de defesa por exemplo? Actualmente estão em construção
os Navios de Patrulha Oceânicos nos estaleiros de Viana do
Castelo. Estes navios terão
como missão o patrulhamento
daquela que é a maior Zona
Económica Exclusiva da UE,
que adquire um papel fundamental enquanto ponto de passagem (e infelizmente nem sempre de destino) de várias rotas
comerciais relevantes e que ofe-

rece também importantes desafios de segurança nomeadamente no controlo de actividades ilícitas nas nossas águas.
Estes navios, apesar de um bom
exemplo de como em Portugal
dispomos frequentemente de
recursos e capacidades que nos
conferem autonomia em áreas
que, caso estimuladas poderiam
contribuir de forma fundamental para a criação de emprego e
de riqueza evitando assim a fuga
de capitais para o estrangeiro, é
um exemplo flagrante da forma
como pensamos o nosso futuro.
O programa dos Patrulhas
esteve, e como é habitual, repleto de episódios de sucessivos
avanços e recuos acabando no
final por ser limitado o número
de navios encomendados em
relação ao inicialmente decidido. Em contraste, a Suécia, país
com menos de 10 milhões de
habitantes, e coberto de gelo
grande parte do ano, desenvolveu parcerias por forma a construir um dos mais avançados
navios da história. A Classe
Visby é caracterizada pela sua
invisibilidade aos radares, conferida pela utilização de materiais especiais e desenho revolucionário que reduzem a sua
“assinatura”. As corvetas desenvolvidas pela sueca Kockums e
construída nos seus estaleiros
conseguiram mesmo anteciparse aos esforços americanos que
planeiam o lançamento do seu
primeiro navio operacional do
tipo “stealth” em 2011. O custo
de cada corveta ronda os 184
milhões de dólares (em que
parte da verba ficará na própria
Suécia) mas coloca aquele país
escandinavo na primeira linha
da tecnologia naval, adequandose este tipo de navios à tipologia
acidentada e recortada da costa
daquele país e às missões que
são exigidas à Marinha Real
Sueca.
O futuro da indústria e tecnologia portuguesa deverá
passar obrigatoriamente pelo

desenvolvimento ou adaptação de sistemas com utilidade
prática em áreas estrategicamente relevantes para a nossa
economia e que nos concedam
a autonomia que inevitavelmente equilibra a balança de pagamentos e a pode mesmo fazer
pender para o lado positivo
através das exportações. A atribuição de apoios e estímulos à
investigação deveria passar, num
momento em que escasseiam os
fundos, ou talvez escasseie
essencialmente o bom senso na
sua aplicação, pela avaliação
dos benefícios reais para o país
que cada projecto oferece. Não
basta seguir as tendências do
estrangeiro, é necessário sim
perceber quais as mais valias
que podem ser aplicadas por
forma a gerar riqueza e bem-estar
aos portugueses, riqueza essa
que poderá então ser aplicada
para um crescimento sucessivamente maior e uma real consolidação da economia.
Talvez a abertura de uma
segunda Câmara na Assembleia
da República, com funções consultivas e destinada aos representantes dos diferentes sectores
da sociedade portuguesa incluindo patronato e trabalhadores, ordens profissionais, instituições como o Conselho de
Reitores ou as confederações
agrícolas e de pescas poderia, de
forma eficaz, promover a ligação entre todos aqueles que, por
um lado produzem o conhecimento e por outro aqueles que
dele necessitam e beneficiariam
para produzir riqueza e criar emprego. Tal estrutura teria ainda
outras importantes funções na
regulação democrática da Nação ao introduzir uma maior
proximidade entre os cidadãos,
os seus interesses e a chamada
classe política.
Perante a actual situação de
claro sub-aproveitamento das
capacidades nacionais, de uma
aplicação de recursos humanos
e financeiros de forma muitas
vezes atabalhoada fica a pergunta, será que os Suecos também
se queixam de viverem em “um
país pequeno”?
Como disse em entrevista D.
Duarte, duque de Bragança,
Temos de saber o que queremos, temos de trabalhar para
isso e exigir dos poderes públicos e da nossa democracia que
faça o que é útil para o País.
____
* Biólogo
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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.

Contas da SSVP
do ano de 2006

Despesas
Aux. domiciliário 2.178,96
Auxilio na doença 206,73
EDP
322,58
(pag.casas 10 e14)

Receitas
Colectas
Subscritores
Peditórios
Rifas
Donativos

839,97
1.764,40
728,03
150,00
15,00

Expediente
Diversos (bairro)
Seguro das casas
Reparações (casas)
Auxilio (donativo)
Contrib. Conselho

Total

3.497,40

Total

Saldo ano anterior 1.091,98
Total Geral

4.589,38

16,19
169,70
232,37
435,77
150,00
174,87
3.887,17

Saldo para o ano seguinte
702,21
Total Geral
4.589,38

Verbas para escolas
Cerca de sete mil euros, é o
valor que a autarquia de Coruche decidiu atribuir às escolas do concelho de Coruche,
numa segunda fase de apoio. A

maior fatia vai para o agrupamento escolar Educor, com
cerca de seis mil euros.
A escola do Couço recebe
cerca de 1800 euros.

CMC insiste
na remoção de bombas
A marca Galp, desta vez
através da Petrogal, foi de
novo notificada pela edilidade
coruchense para remover as
bombas de combustível que
se encontram na Rua 5 de Outubro e que estão ao abandono

há vários anos, mantendo os
tanques e o equipamento de
superfície na via pública,
obstruindo o passeio e alterando a configuração normal daquela artéria da vila.

RVS no mundo inteiro
No passado mês de Março, o
site da RVS, www.radiosorraia.com, registou um novo recorde , com 19.146 visitas.
O acréscimo foi superior ao
mês de Fevereiro, onde se registaram 14.892 visitas e a Janeiro
onde o site obteve 12.609 visitas. A meio deste mês de Abril,
o site regista quase 8.000 visitas. Portugal, Estados Unidos,
Alemanha, Suiça, Holanda, Es-

panha, Itália, Suécia, Luxemburgo, Inglaterra, França, Bélgica, Noruega, Brasil, Hungria,
Israel, Moçambique, Andorra,
Cabo Verde, Arábia Saudita,
Mali, Tunísia e Irão foram os
Países que visitaram o site da
rádio de Coruche.
A emissão da RVS pode ser
sintonizada na Internet, em todo
o mundo, no site www.radiosorraia.com.
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Corpo de Dadores Benévolos
de Sangue assinala 40 anos
No próximo dia 7 de Julho, o
Corpo de Dadores Benévolos de
Sangue do Concelho de Coruche, assinala o 40.º aniversário.
Segundo o presidente da
Associação, “existe falta de
apoios por parte de empresas e
entidades oficiais. Temos feito
um trabalho meritório e está a
ser difícil suportar os custos do
Corpo de Dadores. Somos uma
instituição de portas abertas à
comunidade e muitas vezes somos incompreendidos, o Corpo
de Dadores de Coruche é a
Associação que mais colheitas
de sangue faz a nível nacional”,
salientou Américo Ferreira.
O presidente do Corpo de
Dadores, não esquece a colheita
realizada este ano, nas instalações da Escola Profissional de
Coruche. Cerca de 70% dos alunos doaram sangue pela primeira vez e a actividade foi um
sucesso.
Para Américo Ferreira, “é
uma actividade a repetir em

parceria com a Escola, pois
houve uma forte adesão de
dadores de sangue e o objectivo
é sensibilizar os jovens para a
dádiva de sangue”, adiantou o
presidente do Corpo de Dadores
de Sangue do Concelho de
Coruche.
João Louro

Jornadas da Saúde de Coruche
O objectivo destas Jornadas
da Saúde, organizadas pela
Escola Secundária com o 3.º
CEB de Coruche e com a colaboração da Câmara Municipal,
é o de sensibilizar a população
para hábitos de vida saudáveis,
pelo que se pretende envolver
toda a comunidade escolar e não
escolar na realização de rastreios, actividades desportivas e
palestras.

Realizam-se nos dias 18 e 19
de Maio, no Pavilhão Desportivo Municipal, incluindo diversos colóquios, sessões de hiphop, jogos de hóquei em patins,
judo, patinagem artística, grupo
coral do Sporting Clube de Portugal.
Durante os dois dias das jornadas serão realizados rastreios
de Cardiopneumologia, Ortóptica, Antropometria, Tensão

18 DE MAIO
11h - Inauguração
11h30 - Colóquio "Saúde e Desporto" pela Escola Superior
de Enfermagem de Santarém.
12h30 - Colóquio "Protecção Solar" pelo 11º A e Farmácia
Higiene
15h - Colóquio "Alimentação e Saúde" pela Escola
Superior Agrária de Santarém.
15h30 - Workshop de Hip Hop.
16h - Colóquio "Toxicodependência" pelo CATR
17h - Workshop de Hip Hop.
19 DE MAIO
10h - Jogo de hóquei (Benjamins) Corujas - União de
Futebol do Entroncamento

11h - Jogo de hóquei (Infantis A) Corujas - Sporting Clube
de Tomar
14h - "Uma adolescência saudável" - Sessão dinamizada
pelo IDT
14h30 - Colóquio "Ciclismo em Segurança" pela APSI
15h - Judo pelo Judo Clube de Coruche
15h30 - Sessão de Educação Alimentar pelo Instituto
Superior de Saúde Egas Moniz
16h - Actuação do grupo de canto coral do Sporting Club
de Portugal
17h - Actuação de patinagem artística pelos seguintes
clubes: Sport Lisboa e Benfica
Corujas Ginásio Clube de Coruche, Clube de Natação de
Rio Maior

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA

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

Arterial e Colesterol. Os rastreios são da responsabilidade de
Escola Superior de Tecnologias
da Saúde, Instituto Superior de
Ciências da Saúde Egas Moniz,
Farmácia Almeida e Farmácia
Higiene.
Também terão lugar exposições e sessões de esclarecimento alusivas às áreas da
saúde e a cursos universitários.
Participe, cuide de si!

OFERECEMOS
A COMPOSIÇÃO
DO SEU

Rações • Adubos •Sementes • Produtos Fito-Farmacêuticos • Produtos e
Equipamentos para Agricultura e Jardim • Redes de Vedação Postes Tratados
Plásticos de Cobertura • Tubos e Acessórios para Sistemas de Rega e Canalizações
Equipamentos para Cozinhas e Casas de Banho • Motobombas, Máquinas
Agrícolas, Portáteis e de Jardim da prestigiada marca HONDA
Produtos e Equipamentos para Tratamento e Manutenção de Piscinas

ANÚNCIO

Telef/Fax 243 675 862 Móvel 962 939 710 E-mail agrigarden@sapo.pt

geral@ojornaldecoruche.com

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Tlm. 96 600 12 93

10

O Jornal de Coruche

•

Ano 2 - Número 13

• Maio

de 2007

POLÍTICA

Que é feito da Câmara
de Lisboa?
Quando vejo certos políticos
ou intelectuais portugueses
gritarem contra a vitória de
Salazar no concurso sobre o
melhor português de sempre,
que a RTP pôs em marcha, não
deixo de rir com gosto, porque
logo me ocorrem as mil e uma
indeterminações que nos são
apresentadas diariamente, mas
que assim como chegam, pouco
depois se vão desta para melhor,
tudo ficando sempre em nada: o
tudo em nada lusitano.
Uma dessas indeterminações
que nos chegou a dada altura foi
a que se prendeu com a Câmara
Municipal de Lisboa. Bom, perante o gigantesco quadro que se
percebeu ao tempo, seria natural
que o mecanismo democrático
levasse os lisboetas a votar em
eleições antecipadas. Em vão!
Num ápice, como o leitor
agora, ao ler estas linhas, poderá

já reconhecer, a coisa passou ao
esquecimento... E eu atrevo-me
a prever esta realidade que nos é
muito típica: tudo poderá
mesmo vir a terminar em nada,
seja porque há um diploma
inconstitucional, seja porque as
essenciais escutas telefónicas

não foram legalmente tratadas,
seja por uma qualquer outra
razão situada num dos infindos
alçapões dos nossos códigos, ou
nas tradições da nossa vida
judiciária.
Mas o leitor não deverá
admirar-se com um tal mui pro-

vável desfecho, para tal bastando recordar-se do caso Camarate, com quase todos a dizerem
não ser atentado, e que quando,
finalmente, já todos achavam
que tinha sido, o processo havia
prescrito!
Ou o caso FP 25, onde só
quem colaborou no desmantelamento da quadrilha foi condenado, mesmo ligeiramente, apesar
dos dezassete assassínios cometidos pelos criminosos!!
O estranho, neste caso da
Câmara Municipal de Lisboa,
foi nenhum dos partidos da
oposição ter continuado a exigir
o fim desta equipa dirigente...
Além do mais, notícias recentes, que até agora não foram
desmentidas, trouxeram alguns
fumos sobre supostas averiguações de financiamento partidário geral. A ser verdade, o
mesmo não terá sido, no míni-

Hélio Bernardo Lopes *

mo, o caso do Bloco de Esquerda, e a verdade é que, não fora
Sá Fernandes, e nada disto se
tinha dado.
Há aqui, pois, lugar a uma
das minhas apostinhas com o
meu caro leitor: tenho para mim
que tudo ficará em quase nada.
Que acha o leitor? Sim ou não?
Vai uma apostinha?
Sabe, meu caro leitor: naquela longínqua manhã de Abril
eu pude ouvir, num dos comunicados do posto de comando do
Movimento das Forças Armadas a frase de que o regime derrubado só exigia obrigações
sem a correspondente contrapartida em direitos. E então,
meu caro leitor, o que acha do
que vai hoje vendo a um ritmo
diário? Já percebeu, não já...?
____
* Analista Político

Uma realidade que se impôs ao FMI
Desde há já uns bons anos
que me venho batendo, através
deste meio ainda poderoso, que
é a intervenção jornalística, contra os nefandos resultados da
aplicação da organização neoliberal da sociedade.
Os resultados, como se vai
podendo constatar por toda a parte deste nosso decadente mundo,
acabaram por se impor, mesmo à
grande maioria de todos nós, e
muito para lá de um conhecimento mínimo da problemática da organização política do Estado, das
relações internacionais entre países, ou da vida económica das sociedades, sejam as nacionais ou a
internacional.
Esses nefandos resultados,
que estão a atingir dolorosamente quase todos por toda a parte,
foram depois muitíssimo hipertrofiados pelo fenómeno da globalização. De resto, desde que os
sinos tocaram a rebate para
anunciarem a chegada destas infelizes ideias, que pude sempre
mostrar o que seria evidente: o
nivelamento dar-se-ia sempre
pelos níveis mais baixos, atingindo quem já havia conquistado alguma dignidade de vida, e
provocaria, no mínimo, uma estagnação nos locais onde o que

se impunha era o desenvolvimento económico e social.
Tudo isto era evidente e facilmente conjecturável, mesmo
para lá da consideração dos mil
e um constrangimentos hoje já
universalmente reconhecidos
em torno das alterações climáticas ou do esgotamento de matérias primas essenciais.
Ninguém equacionou, mormente na área política, quais os
valores a cuja luz se deveria
operar o progresso social, acabando por acreditar nessas utopias do tudo eléctrico, do tudo
nuclear, do crescimento económico sem fim, ou da privatização a toda a prova.
Mas a realidade acabou por
impor-se, infelizmente na se-

quência do vasto sofrimento que
acabou por causar-se à grande
maioria dos povos que serviram
de autênticas cobaias de certos
criminosos experimentadores
sociais e políticos: o Fundo Monetário Internacional, pela primeira vez e para espanto generalizado, veio agora reconhecer
que a globalização está a travar
os salários nos países mais desenvolvidos, promovendo aqui
um aumento das desigualdades,
ao mesmo tempo que impede o
arranque das zonas subdesenvolvidas no caminho para um
progresso que lhes é essencial.
Espantoso! Em todo o caso, há
que reconhecer que esta tomada
de posição, sendo já importante
e significativa, acaba por não

tocar no pecado fundamental das
sociedades do nosso tempo, que
foi a cega, certamente interesseira e criminosa, adopção do
modelo neoliberal, na sequência
do fim do espaço comunista e do
aparecimento do tempo da Pax
Americana, modelo de pronto
adoptado onde não seria de esperar, como é o caso da União
Europeia. Uma lamentável aberração política, porque se a conjectura já nos permitia facilmente perceber aonde se iria chegar,
a amostragem já conseguida, e
um olhar realista e sério sobre a
estrutura da sociedade desumana
dos Estados Unidos, seriam suficientes para que se não prosseguisse com tal cantilena.
A questão que tem agora de
colocar-se é a de saber se os

políticos europeus terão a coragem e a seriedade de mudar de
rumo, e se serão capazes de reconhecer que o grande problema
da União Europeia de hoje assenta numa confrangedora falta
de valores, determinantes desta
incapacidade de definir uma
estratégia humanista e realista e
de implementar os passos essenciais a pô-la em prática.
Ou bem me engano, ou teremos ainda de passar por um sofrimento bem mais acrescido, seja por via de um qualquer Caos,
seja pelos efeitos imprevisíveis
de um eternamente indesejado
Califado. Mas tenho de confessar
que esperança é sentimento que
me não assiste.
____
* Analista Político

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escritório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, n.º 9 – 2100-144 CORUCHE
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Roteiro para a Inclusão

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVROS
Ser como o Rio que Flui de Paulo Coelho
“Somos todos protagonistas da
nossa existência e, muitas vezes,
são os heróis anónimos que deixam as marcas mais duradouras”.
Este e outros pensamentos,
contos e opiniões resultam numa
compilação que deu origem a este
livro.
As reflexões de Paulo Coelho
sobre o quotidiano, o ser humano,
numa escrita que nos toca e nos faz
Ser como o Rio que Flui...

CD/DVD
Paulo Gonzo: Ao Vivo no Coliseu
(Edição Especial CD+DVD)

O concerto ao vivo do cantor
foi realizado no final de 2006 no
Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e contou com várias participações especiais como Zé
Pedro (Xutos & Pontapés),
Vanda Stuart, o fadista Carlos
do Carmo, Olavo Bilac e Rui
Reininho (GNR).

Paulo Gonzo cantou e encantou a plateia, não só com as
novas canções e todos sabemos
de cor, com os velhos sucessos
que marcaram a sua história (e a
de muitos portugueses) como
Jardins Proibidos e So do I.
Poderá não só ouvir mas ver,
em DVD, esta noite memorável.

CINEMA
Piratas das Caraíbas 3 - Nos Confins do Mundo
de Gore Verbinski

O capitão Jack Sparrow
(Johnny Depp) está de regresso.
As aventuras de Piratas das
Caraíbas – Nos Confins do Mundo chegam já no dia 24 e, desta
vez, além dos já conhecidos
aventureiros, e de novos vilões,
Sparrow conta com a companhia

do seu pai Teague (personagem
interpretado pelo mítico guitarrista dos Rolling Stones, Keith
Richards).
A realização é de Gore
Verbinski e duração de 120 minutos. Sem dúvida um dos filmes
mais aguardados do ano.

Realizou-se no passado dia
14 de Abril, no CNEMA de Santarém, o Roteiro para a Inclusão
cujo tema era “Compromisso Cívico para a Inclusão”, promovido pela presidência da república. Efectuou-se o lançamento do
livro Roteiro para a Inclusão
2006, com 123 fotografias sobre
as quatro primeiras jornadas do
Roteiro, do fotógrafo oficial do
Presidente da República, Luís
Filipe Catarino, que deram origem à exposição, no local onde
se realizou a conferência.
Na conferência discutiu-se a
pobreza e a exclusão social em
várias perspectivas. Debateu-se
o tema numa vertente económica e de competitividade. Um
dos oradores, Carlos Rodrigues,
apresentou dados do Banco
Mundial cujos resultados não
são nada animadores. A taxa de
pobreza em Portugal é de
20% face aos 16% da Europa
(a 25 países). A diferença ainda
é mais visível no que toca à taxa
de pobreza persistente (em 2001)
em que Portugal tinha 15% enquanto que a Europa tinha 9%.
Qual a origem destas desigualdades? Daniel Bessa apontou como principais causas os
padrões educativos (a qualidade
do ensino), a linha de fronteira
entre as pessoas que só têm direitos e as que têm direitos e
obrigações, nomeadamente aqueles que fazem dos rendimentos
um modo de vida. E a enorme
pressão ao nível das pensões.
Como se pode contrariar esta
tendência? A chave está, sobretudo, na Educação e Formação
dos indivíduos para minorar as
desigualdades. Enquanto o nível
de escolaridade for baixo e a
formação for insuficiente e inadequada, o desenvolvimento e
competitividade estarão comprometidos. ACompetitividade
é fundamental para combater a
exclusão e contribuir para a inclusão. É preciso aprender bem
e depressa, ser melhor, mais rápido e (produzir) a baixo custo.
“Em Portugal, as grandes assimetrias regionais exprimem um
forte desequilíbrio na relação
entre a coesão (social) e a competitividade” referiu Augusto
Mateus na sua intervenção. “Temos de ter diferenciação e especialização. Temos de deixar de
ter e querer ter as regiões todas
iguais”, concluiu.
Sobre este tema, foi frisado
que no que toca ao papel do Estado nesta matéria, não se pode
continuar a esperar soluções vindas (somente) do Estado. Tem de
haver um esforço conjunto entre
o Estado e as empresas (e os
cidadãos). O segundo tema em
debate centrava-se nos cidadãos

e de que modo podem contribuir
para a inclusão. O papel do voluntariado, das organizações
não governamentais e das organizações empreendedoras, com
as intervenções de Isabel Jonet,
Pe. Lino Maia e Marques Leandro. De destacar o momento dos
discursos quando se referiram à
importância das IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) e das dificuldades
que estas enfrentam. Ainda, a
constatação de que o trabalho
dos voluntários além de importante e crucial implica sempre,
entre outros, gratuidade, solidariedade, participação e responsabilização. Ser voluntário é um
modo de vida, disse Jonet.
Como exemplo de sucesso
de uma organização empreende-

em Portugal. Seguiu-se o Presidente da Comissão Europeia,
Durão Barroso, que se referiu às
políticas de inclusão Social na
União Europeia.
Finalmente, o discurso de encerramento do Presidente da República, Cavaco Silva, que em
jeito de balanço do primeiro ano
do Roteiro, reforçou a proposta
feita aos portugueses, há anos
atrás, de um compromisso cívico para a inclusão social, “fi-lo,
diz, na consciência de um outro
Portugal que não beneficiava
da atenção e das prioridades da
agenda politica e mediática”.
Relembrou o discurso do dia 25
de Abril onde falou de um Portugal a duas velocidades, de contrastes sociais muito marcados, e
desresponsabilizou o Estado co-

dora, a ARCIL, Marques Leandro apresentou a instituição que
lidera e os projectos que possibilitam a integração/inclusão dos
muitos indivíduos (portadores
de algum tipo de deficiência)
que frequentam a ARCIL.
Seguiu-se o debate sobre o
contributo das organizações para a inclusão. João Rendeiro falou dos projectos dos Empresários para a Inclusão Social (EIS),
a que preside, em que a grande
aposta vai para os jovens do 3.º
ciclo que se encontram numa
idade limite de risco. A intervenção é feita ao nível da família, da escola e no aluno. Fernando Ruas reforçou o quão importantes são as autarquias na ligação e colaboração com as diversas IPSS e no planeamento e
organização. Como factor principal de exclusão social, Ruas
apontou a desertificação dos territórios do interior.
Por fim, Nazim Ahmad, representante da Rede Aga Khan
para o Desenvolvimento, deu a
conhecer o “mundo” desta organização, as áreas e locais de intervenção, e o projecto em Portugal, o K’cidade. Este dia terminou com o debate sobre políticas sociais. Os intervenientes
foram o Ministro do Trabalho e
Solidariedade Social, Vieira da
Silva, que se pronunciou sobre
as politicas de inclusão social

mo sendo o único responsável
pela situação actual. Por isso
mesmo, o seu desafio e compromisso foi para os portugueses.
Concluiu, dirigindo-se “a todos
aqueles que, dia após dia, concretizam essa esperança (de
menor desigualdade social e de
inclusão), quero também expressar o mais profundo reconhecimento pelo seu trabalho, pela dedicação e manifestar-lhes a confiança inabalável de que, com o
exemplo do seu empenhamento
cívico, vamos construir uma sociedade mais justa e um Portugal melhor”. Este dia foi, sem
dúvida, importante não só para
nós (os presentes na conferência
e que trabalhamos nesta área)
como para todos os cidadãos. A
mudança e progresso só acontecem com o contributo de todos.
A solução para melhorar o estado actual do país passa pela educação e formação. Sem isto não
há competitividade e desenvolvimento. O Estado tem, obviamente, um papel importante
pois, tem de dar mais e melhores condições sociais mas não se
pode esperar milagres. Recordo
a célebre frase do antigo presidente do EUA, Kennedy, “não
perguntem o que o vosso país
pode fazer por vós, mas sim, o
que vocês podem fazer pelo
vosso país”.
Telma Leal Caixeirinho
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Destaque

Tiago Pirralho

– Campeão Nacional de Acordeão pela sétima vez

Tiago Pirralho, de 19 anos, consagrou-se pela sétima vez Campeão
Nacional de Acordeão.
Foi no fim-de-semana de 13 a 15 de
Abril que o jovem acordeonista
coruchense trouxe para casa mais duas
vitórias do XII Troféu Nacional de
Acordeão “Alcobaça 2007” nas categorias Concerto e Variete Sénior.
Tiago Pirralho bem que se pode
orgulhar dos seus sete Troféus Nacionais, ganhos em Alcobaça, desde 1999,
logo aos onze anos de idade, e dois Primeiros Prémios Ibéricos.
O facto de ter nascido numa família

de músicos e o forte incentivo do seu
avô, Manuel Pirralho, foram mais do
que motivos para Tiago enveredar pelo
ensino de acordeão. Aos nove anos, o
seu avô matriculou-o no Instituto de
Música Vitorino Matono, em Lisboa,
onde esteve até há pouco tempo.
Instituto onde conheceu o seu professor Aníbal Freire, bi-campeão do Mundo de Acordeão e grande promotor dos
concursos de acordeão em Alcobaça.
Actualmente, Tiago desloca-se frequentemente a Alcobaça para ter aulas
bastante exigentes com o seu professor
e grande incentivador da sua participação nos concursos. “São precisas
muitas horas de prática para conseguir ganhar estes prémios todos”, refere Tiago.
O acordeonista possui uma vasta
colecção de molduras com diplomas e
fotografias preparadas por um grande
admirador seu, Carlos Manuel Silva da
Foto-Cine, quem, inclusivamente fez
um pequeno tributo a Tiago Pirralho na
montra da sua loja. “Um grande amigo
a quem eu gostaria de deixar aqui o
meu agradecimento”, acrescenta o
acordeonista.
Actualmente é membro da Orquestra Típica e Coral de Alcobaça e dá
aulas de acordeão em sua casa em
Coruche. “Embora não pareça, há
muita gente interessada em aprender a
tocar acordeão. É um instrumento com

uma sonoridade muito bonita que,
cada vez mais, se tem inserido em
vários estilos de música”.
Tiago Pirralho, o que pretende é
acabar o último ano do Instituto de
Música e ser professor de acordeão.
“Ajudar os meus alunos a serem melhores do que eu, tal como faz o meu
professor Aníbal Freire”, disse.
O “Jornal de Coruche” endereça os
mais sinceros parabéns por tão importante feito.
____
Entrevista de Edite Costa
Fotos de Carlos Silva – Foto Cíne

Santanense bem classificado
A equipa do Sporting Santanense terminou a época desportiva, em 6.º lugar, obtendo
30 pontos na tabela classificativa, no campeonato distrital da
2.ª divisão – série B.
Manuel Coelho foi convidado pela direcção do clube de
Santana do Mato, a comandar a
equipa após sete jornadas disputadas no campeonato. Em declarações ao Jornal de Coruche,

adiantou que, “foi uma óptima
classificação, tendo em conta o
que se passou com a equipa
antes da 7.ª jornada. Apanhei
uma fase algo atribulada, em
termos de equipa e de resultados. Tentei fazer um trabalho
para renascer na equipa o
espírito de grupo e amizade
entre os jogadores e acima de
tudo a disciplina. Em minha
opinião e em termos de disci-

plina, a equipa não era aquilo
que as pessoas diziam, uma
equipa de arruaceiros e uma
equipa fraca. Afinal de contas,
houve uma inversão, fomos os
primeiros na disciplina na série
e os terceiros na geral e os
resultados falam por si, só
perdemos com a AREPA, Pontével e Alcanenense”, salientou
Manuel Coelho.
João Louro
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“Águas do Sorraia”
Renascem através do Fado

Foi no passado dia 31 de
Março, pelas 16h30, no Auditório do Pavilhão Municipal
de Coruche, perante uma sala
cheia, que Cristina Tadeia viu
um dos seus sonhos tornar-se
realidade. Com a apresentação de um CD de fados, a
coruchense deu assim início a
uma reconhecida faceta no
mundo da música.
___
O disco “Águas do Sorraia”,
composto por oito fados e uma
guitarrada, contou com o apoio
da Câmara Municipal de Coruche, da Caixa de Crédito Agrícola e da Foto Cine, que cedeu as
fotografias para a capa do CD.
Na cerimónia estiveram
presentes o presidente da autarquia de Coruche, Dionísio
Mendes, bem como represen-

Carlos Silva, Diamantino Diogo, Dionísio Mendes e Cristina Tadeia

tantes das restantes entidades
que apoiaram a iniciativa.
Depois de uma conversa sobre os fados incluídos no CD,
que contou com a moderação de
Isabel Chaparro, fez-se silêncio
e cantou-se o fado. A fadista foi
acompanhada na guitarra por
Armandino Maia, na viola, por
José Maria Nóbrega e na viola-baixo por Pedro machado.

do Mestre David Ribeiro Telles.
Durante a apresentação do
trabalho, a fadista lembrou a autarquia de Coruche, que “faz falta na região uma Universidade

Cristina Tadeia já tinha adiantado ao “Jornal de Coruche” que
iria fazer algumas homenagens
durante o evento. Entre elas contou-se um fado inédito em honra

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

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

PEDRO MANUEL VILELAS

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

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

•

Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche

de Terceira Idade, como existe,
em Almeirim”.
Cristina Tadeia contou ainda
como surgiu a oportunidade de
lançar o CD e de como, ao longo
de ano e meio de trabalho, com
a ajuda do director artístico
Pedro Machado, viu o CD ficar
concluído.
Depois de uma pequena
brincadeira sobre a vontade da
coruchense em lançar um livro,
ficou a promessa de que as entidades que a apoiaram desta vez,
o farão numa próxima.
No final da cerimónia todos
aplaudiram a fadista, enquanto
esta questionava os amigos e familiares mais próximos: “Como
achas que correu?”. Ao olhar
aprovador, Cristina Tadeia foi,
ao longo da tarde, ganhando a
calma e a tranquilidade que tão
bem caracterizam as “Águas do
Sorraia”.
____

Patrícia Cruz
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Rancho dos Foros de Salvaterra
recebido de braços abertos
Depois de vários anos sem
actividade, o Rancho Folclórico
Regional de Foros de Salvaterra
está de volta com nova formação. A população da freguesia está bastante entusiasmada com o
regresso do tão desejado rancho.
O que ficou provado, sem dúvida, no dia 17 de Março aquando
da apresentação pública.
Centenas de populares da freguesia e de outras freguesias limítrofes acolheram com bastante
orgulho, os novos elementos do
rancho folclórico regional de Foros de Salvaterra; que a partir de
agora têm a responsabilidade de
representar da melhor forma e
em qualquer parte do país, os
usos, costumes e tradições da freguesia de Foros de Salvaterra.
Este espectáculo teve início
cerca das 21h30 e onde um
misto de nervosismo e felicidade invadiu o rosto de dirigentes
e dançarinos do novo rancho de
Foros de Salvaterra. Composto
por cerca de 40 elementos, o
grupo foi apadrinhado pelo rancho folclórico “Os Camponeses
do Sorraia” do Bairro da Areia,
em Coruche.
João Neves, vice-presidente
da mesa da assembleia, abriu a
festa homenageando com palavras de apreço e de reconhecimento o ex-presidente da junta
recentemente falecido Firmino
Casaca, fazendo em seguida um
pequeno discurso sobre os últimos meses de intensos preparativos e ensaios, chamando ao
palco os elementos representantes dos órgãos sociais: Na assembleia-geral – Mário Bom

Dia, Fernando Joaquim, Georgina Silva, João Tomás, e o próprio João Neves. No concelho
fiscal – José Marques, João Casaca, António Brás Arroteia,
Adelaide Oliveira, e Edmar
Moutinho. Na direcção – João
Lopes, José Silva, Regina Pires,
Florbela Cardoso, José Viana,
Marília Viana e Perpétua Costa.
Em seguida e com uma grande salva de palmas foi recebido
no palco António Neves. Um
homem com uma experiência de
42 anos ligada ao folclore, acumulando as funções de presidente e ensaiador do rancho padrinho. António Neves demonstrou que foi com grande orgulho
que aceitou o convite e acredita
que a garra e força demonstrada
vai trazer muito sucesso ao novo
rancho da freguesia de Foros de
Salvaterra.

De frisar também que a festa
foi animada pelo rancho convidado “Rancho Folclórico Os
Fazendeiros de Lagameças” que
se deslocou de Palmela. O seu
presidente desejou também as

maiores felicidades e referiu que
espera que esta tenha sido a primeira de muitas noites de folclore na freguesia Ribatejana.
A direcção do rancho partilhou também a sua felicidade ao
oferecer arranjos de flores a todos os representantes de grupos
folclóricos do concelho de Salvaterra de Magos, presentes no
evento. Rosa Neves, actual
presidente da Junta de Freguesia
sente-se orgulhosa e referiu
“que o rancho é uma mais valia
para a sua freguesia, a Junta
compromete-se também a prestar todo a apoio possível”.
Também presente a Presidente da Câmara Municipal,
Ana Cristina Ribeiro, saudou o
grupo de folclore assim como
todas as pessoas envolvidas no
renascimento do rancho. Agradecendo o convite para estar
presente, Ana Cristina Ribeiro,
demonstrou grande orgulho ao
frisar a existência de ranchos em
quase todas as freguesias (excepto a freguesia de Muge) do
concelho que preside. A Presi-

Pena suspensa para o Sargento
da GNR de Coruche
O sargento da GNR de Coruche acusado da morte de um
indivíduo de 24 anos foi condenado pelo Tribunal de Montemor-o-Novo a um ano de prisão com pena suspensa por três
anos, e ao pagamento de 15 mil
euros de indemnização à mãe da
vítima. A família da vítima
pedia uma indemnização de 25
mil euros pelos danos causados.
O Tribunal condenou o militar por homicídio por negligência, caso em que se aplica uma
pena máxima de três anos de
prisão. O Ministério Público
pedia a condenação por homicídio simples, cuja pena poderia ser
entre oito a 16 anos de prisão.

O caso remonta a Fevereiro
de 2005, quando o condutor não
obedeceu à ordem de paragem
numa operação Stop em Santarém. O indivíduo, de etnia cigana, seguia numa Ford Transit,
com uma mulher e uma criança a
bordo. Não tinha carta de condução, pelo que desobedeceu ao
sinal de paragem e fugiu a alta
velocidade, escapando assim às
barreiras policiais.
Abalroou ainda uma viatura
da GNR e andou em contra mão
na A13 até ao nó de Coruche.
Continuou até Montemor, onde
acabou por se despistar. A vítima
fugiu a pé em direcção a um
acampamento, onde foi atingido

por um tiro da arma do sargento
sem que ninguém se tivesse
apercebido. Foi detido e só mais
tarde começou a sentir-se mal.
Acabou por morrer no Centro de
Saúde de Vendas Novas.
Segundo João Nunes, o sargento que prestou serviço no
Iraque e em Timor, e os militares que estiveram envolvidos
na perseguição de cerca de 100
quilómetros desde Santarém até
Montemor, o disparo foi dado
em direcção ao ar, acabando por
acertar no fugitivo, devido ao
declive do terreno e ao facto de
o militar nunca ter disparado
com a arma que utilizava naquele serviço.

dente do município dirigiu também uma palavra de grande carinho a todos os populares presentes pelo apoio demonstrado
ao rancho na noite de apresentação ao público, e, prometeu
que a Câmara Municipal vai
continuar a apoiar as actividades
dos ranchos do concelho.
Um grande pilar de apoio
aos ranchos do concelho é o trabalho desenvolvido pela Dr.ª Rita Pote, da Federação de Folclore Português, que também esteve presente e que referiu que
desde o início acompanhou este
grupo e orientou na escolha de
padrões, qualidade de tecidos e
harmonia dos trajes. Frisou que
é com grande orgulho que vai
continuar a colaborar com todos
os ranchos que solicitem a sua
prestação.
Depois de todos os pares
apresentados com definição de
trajes ao pormenor, e onde é representada a vivência dos habitantes dos Foros de Salvaterra
há algumas décadas atrás, desde
o trabalho no campo, os trajes
de festa de casamento ou de Domingo, a dança invadiu o palco
e os aplausos serviram de troféu
aos dançarinos.

Depois das danças, alguns
dos elementos referiram o orgulho da estreia, nervosismo da
apresentação e as perspectivas
para um futuro de bastante sucesso. Numa faixa etária entre
os cinco e os cinquenta anos, alguns dos pares já têm alguma
experiência, outros enfrentam
um novo desafio.
Deolinda Rosa, natural de
Foros de Salvaterra vive há cerca de doze anos fora da freguesia, mas não podia perder a noite
mais importante para o rancho
da sua terra natal, e referiu que
“é bastante bom ver a freguesia
a evoluir, desejo os maiores êxitos ao rancho”. Também a D.ª
Maria Rosa de 62 anos reviveu
momentos da sua mocidade,
com as danças e os cantares do
“antigamente”. “Fiz parte do
outro rancho e agora, se fosse
mais nova não me escapava...
Sempre cantei muito bem.”
E depois da grande noite,
que se preparem os elementos
do rancho folclórico regional de
Foros de Salvaterra, porque os
objectivos traçados pelo seu ensaiador, Joaquim Carlos, são de
bastante ambição. Continuar a
bom ritmo, representar a freguesia por todo o país, recrutar mais
pares para dançar e o grande
objectivo que é sem dúvida colocar o rancho na Federação de
Folclore Português. Referiu ainda que não foi difícil organizar
os pares, uma vez que a população estava desejosa para este
grande regresso, e o desafio foi
muito bem aceite.
Parabéns ao Rancho Folclórico Regional de Foros de Salvaterra e bom trabalho, são os
votos do nosso Jornal.
Mafalda Fonseca

Rectif icação
Por lapso no número 11 do
nosso jornal, ilustramos com
uma foto do Rancho Folclórico
“Os Camponeses” de Santana
do Mato, uma notícia que dizia
respeito ao ressurgimento do

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

Rancho Folclórico dos Foros
de Salvaterra.
Por este lapso, pedimos desculpa a ambos os Ranchos, desejando-lhes os maiores sucessos.

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

Comida para fora e Frango no Churrasco
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Centro de Reabilitação e Integração de Coruche

A prática de natação adaptada a pessoas portadoras de deficiência tem sido uma aposta
do CRIC – Centro de Reabilitação e Integração de Coruche,
procurando dar continuidade a
um conjunto de actividades de
reabilitação psicomotora e ao
mesmo tempo de carácter lúdico, que promovam o bem estar
social, psicológico e relacional
dos utentes que frequentam a
instituição.
A natação adaptada a pessoas portadoras de deficiência é
uma actividade onde se aplicam
os fundamentos da psicomotricidade em meio aquático, com o

objectivo da reabilitação psicomotora, funcional e social dos
utentes. A natação para pessoas
portadoras de incapacidade é
compreendida como a capacidade do indivíduo para dominar
o elemento água, deslocando-se
de forma independente e segura
dentro da mesma utilizando,
para isto, toda a sua capacidade
funcional, residual e respeitando
as suas limitações.
A água apresenta propriedades que facilitam a locomoção do
indivíduo sem grande esforço,
pois a sua propriedade de sustentação e eliminação quase total
da força de gravidade permitem

Curso Nadador-Salvador
A Búzios – Associação de
Nadadores Salvadores de Coruche está a promover na vila,
durante o mês de Maio, um
curso de nadador-salvador.
A iniciativa conta com a
parceria do Instituto de Socorros a Náufragos da Marinha
Portuguesa. Para mais informações, tel. 919638575.

ASAE prende feirantes
A Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE),
deteve, no passado dia 31 de
Março, numa operação no mercado mensal de Coruche, quatro
feirantes por alegada usurpação

de direitos de autor. A fiscalização incidiu sobre os artigos expostos para venda, com particular
interesse nos Cd’s, Dvd’s, perfumes, malas e roupas.

EMPREGO
Empresa de Coruche procura: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
Função: - apoio administrativo no departamento de contabilidade
- gestão de tesouraria
- apoio na classificação, registo e arquivo de documentos
- reconciliação bancária
Pretende-se candidato/a: com sólida experiência na área, dinamismo,
iniciativa própria e vontade de aprender. Fundamental ter experiência na
utilização de software de contabilidade
Para inclusão em empresa em forte crescimento, solicitamos
envio de currículo para respectiva análise. Garantimos sigilo total.
Candidatura a enviar em resposta a este jornal.
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Natação Adaptada
uma maior facilidade de execução de movimentos que fora
dela seriam difíceis de realizar.
A actividade na água, ou o
movimento de nadar, significa
para o portador de deficiência,
muitas vezes, um movimento de
liberdade, momento este em que
se consegue movimentar livremente, sem o auxílio de bengala, muletas, pernas mecânicas
ou cadeiras de rodas.
O movimento livre propicia
a possibilidade de experimentar
e descobrir as suas potencialidades, independentemente das
suas limitações. Para além disso,
a água favorece um certo bemestar pois remete os indivíduos
para sensações ligadas à vida

intra uterina onde o meio aquático – líquido amniótico – desempenha um papel fundamental.
As actividades aquáticas devem proporcionar aos indivíduos situações de desenvolvimento de actividades em pequenos e grandes grupos, procurando estimular a integração e o
convívio social.
A água surge como um elemento capaz de esbater as diferenças e até tornar todos iguais,
no sentido em que dentro dela a
distinção entre pessoa portadora
de deficiência ou incapacidade e
pessoa não deficiente se torna
menos nítida. O contacto com o
elemento água e o desempenho
de actividades aquáticas são

fundamentais para um melhor
funcionamento do sistema circulatório (contribuindo para o
aumento do volume do coração
e para o fortalecimento dos
músculos cardíacos) e do sistema respiratório (permitindo o
aumento da elasticidade da
caixa torácica e o fortalecimento dos músculos respiratórios).
Para além disto, a frequência
deste tipo de actividades contribui para o fortalecimento dos
músculos, para o aumento do
equilíbrio, para o relaxamento
muscular e da coluna vertebral,
para a diminuição de espasmos,
para o aumento da amplitude
dos movimentos corporais, para
a melhoria da postura e para o
alívio das dores.
Os efeitos dos sucessos conseguidos no meio aquático, pelos praticantes desta actividade
terapêutica, em conjunto com a
sensação de “ser capaz de...”
melhoram a auto-imagem e as
capacidades físicas, levando ao
bem-estar e a uma maior auto-confiança nas suas próprias
capacidades.
Ricardo Jorge Silva
Director Técnico do CRIC

REFLEXÕES

Tertúlias
José Manuel Caeiro *

Palavra habitualmente considerada de origem castelhana,
tem, segundo Corominas, origens incertas, embora no século
XVII se chamasse assim aos
locais do teatro onde espectadores mais cultos citavam Tertuliano (escritor latino/cristão
que viveu em Cartago) e que
por isso eram conhecidos por
tertulianos.
Nos nossos dias continuam a
existir as tertúlias, que são
locais que agregam pessoas com
os mesmos interesses, quer de
índole cultural, quer de cariz
mais prático e popular, onde são
reunidas relíquias, objectos ligados ao tema, defesa da autenticidade e até fundos para a manutenção das mesmas.
São exemplo disso as tertúlias tauromáquicas, as desportivas (casas dos clubes mais
populares) e de algum modo as
confrarias, tais como a do vinho

do Porto, de vários queijos, do
bacalhau, das tripas à moda do
Porto, do azeite, e outras.
Na nossa terra há algumas
bem conhecidas, mas não quero
deixar de lembrar aqui uma que
consta de uma recolha de objectos, fotos e cartazes tauromáquicos de grande valor, que são
pertença do Sr. Jorge Júlio, aficionado bem conhecido.
Aproveito esta referência à
Festa Brava para dizer que ela é
uma manifestação cultural de
bastante interesse, que juntou
nobres e plebeus e que hoje em
dia consegue ter a pujança que
tem, porque é uma componente
da cultura portuguesa.
Lembrar e homenagear artistas que dedicaram grande parte
das suas vidas ao toureio, não é
mais que dizer-lhes obrigado
pelo que fizeram em prol da
nossa identidade e das nossas
tradições.

Mas também houve as célebres tertúlias culturais da Brasileira do Chiado e do Martinho
da Arcada, onde os grandes vultos das nossas letras, e não só,
porfiaram para que o intelectualismo português não fosse uma
miragem.
Também nós, no nosso dia a
dia, vamos construindo o nosso
grupo de amigos com os quais
trocamos impressões, num
convívio social saudável e útil,
que serve, pelo menos, para um
confronto de ideias e para
algum aconchego moral muito
positivo.
Continuam a ser os cafés, as
pastelarias e ainda algumas
tabernas (testemunhas de um
passado recente), os locais privilegiados para proporcionarem
estes momentos de rara utilidade e que nos fazem mais sociáveis e humanos.
* Tertuliano
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Criada a Rede Europeia
de Territórios Corticeiros
– Coruche preside à Assembleia-Geral
A Rede Europeia de Territórios Corticeiros (RETECORK)
foi formalmente constituída no
passado dia 20 de Abril, na primeira Assembleia-geral realizada em Cassá de la Selva, Girona, Catalunha, Espanha.
Os trabalhos preparatórios
para a criação desta Rede Territorial tiveram início em Outubro de 2006.
Nesse primeiro encontro
realizado em Palafrugell (Espanha) constituiu-se uma comissão instaladora composta por
vários municípios de Espanha,
França, Itália e Portugal.
Os municípios de Coruche,
Seixal e Vendas Novas, presentes desde o início dos trabalhos,
são membros fundadores desta
Rede Europeia de Territórios
Corticeiros que pretende, a partir da administração local, constituir uma plataforma para o
conhecimento, promoção e desenvolvimento da cultura do
sobreiro e da cortiça, composta
por representantes de comunidades tradicionalmente vinculadas à produção, transformação
e comercialização da cortiça.
Esta plataforma pretende
defender os territórios corticeiros de forma a contribuir para o
seu desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva
socioeconómica, cultural, urbana e ambiental. Pretende-se
também assegurar que as actividades desenvolvidas na fileira
da cortiça, que foram uma fonte
de riqueza dos nossos povos
durante mais de dois séculos,
continuem sendo um importante
recurso de desenvolvimento local. Por último, estabelecer
estratégias de trabalho conjunto
no âmbito da promoção econó-

é já hoje a capital mundial da
cortiça, somos o maior produtor, exportamos para todo o
mundo 5 milhões de rolhas por
dia e em breve teremos o
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, que nos irá colocar
como pontas-de-lança em matéria de inovação, investigação
e tecnologia”.
Os corpos sociais são constituídos pela Assembleia-geral,
pelo Conselho Fiscal e pela
Comissão Executiva. Os mandatos, que serão rotativos pelos
estados membros, têm a duração
de três anos e a sede da Rede
ficou em Palafrugell.
___

mica, o fomento do emprego e
da competitividade, a abertura
recíproca aos mercados internacionais e a cooperação ao desenvolvimento.
O número de membros aderentes à RETECORK passou dos
18 que estiveram presentes na
primeira reunião, em Palafrugell, para os 31 que formalizaram a sua adesão à Rede até à
primeira Assembleia Geral.
Destes membros, 13 são Espanhóis, 12 são Portugueses, quatro Franceses e dois Italianos.
O presidente do Município
de Coruche afirma “está dado
mais um passo na defesa e promoção da cortiça, uma matériaprima de altíssima qualidade
que tem a obrigação de se afirmar no competitivo mercado
global”.
O edil coruchense assume a
presidência da Assembleia Geral da RETECORK, uma posição de destaque para o maior
produtor mundial de cortiça a
nível concelhio. Dionísio Mendes acrescenta ainda “Coruche

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2007-2010
Assembleia Geral
Presidente: (PT) Município de Coruche – Dionísio Simão Mendes
Vice-presidente: (ES) Diputació de Girona – Manel Montalbán
Secretário: (IT) Comune de Calangianus – Franco Tamponi
Conselho Fiscal
Presidente: (PT) Município de Silves – Maria Isabel Soares
Comissão Executiva
Presidente: (ES) Município de Palafrugell – Lluis Medir Huerta
Vice-presidente: (ES) Município de los Barrios – Diego Manzano
Suplente do Vice-presidente: (ES) Município de Cassá de la Selva – Antoni Baulida
Vice-presidente: (PT) Município do Seixal – Alfredo Monteiro
Suplente do Vice-presidente: (PT) Município de Vendas Novas – José Maria Figueira
Vice-presidente: (IT) Comune di la Galura – António Scano
Vice-presidente: (FR) Comune de Vivés
Entidades aderentes à RETECORK
PORTUGAL
Municípios – Coruche, Vendas Novas, Seixal Silves, Portalegre, Mora, Avis, Benavente, Arraiolos
Outras entidades – União dos Sindicatos do Distrito de Évora, Associação Portuguesa de Cortiça (APOCOR)
ESPANHA
• Municípios – Palafrugell, Cassà de la Selva, Montras, Sant Feliu de Guixols, Calonge, Los Barrios, S. Vicente de
Alcântara
• Outras entidades – Consell Comarcal Baix Emporda, Diputació de Girona, Consorci Florestal de Catalunya,
GDR Los Alcornocales, ASECOR, AECORK
FRANÇA
• Municípios – Vives, Sorede, Argéles sur Mer
Outras entidades – Institut du Liége
ITÁLIA
• Municípios – Calangiamus, Comunitá Montana Gallura

FAJARDA

As vantagens Ernesto Fonseca é o filho que volta
A freguesia da Fajarda tem
cerca de dois mil habitantes,
estando a sete quilómetros da
sede de Concelho, Coruche, e
agora com acessos melhorados
a Santarém e Lisboa, onde a
recente abertura do nó das auto-estradas A13 que liga Almeirim à Marateca e da A10 que
liga Benavente ao Carregado,
teve um papel importante.

O fajardense Ernesto Fonseca, aqui nascido e criado, decidiu
aos 73 anos, depois de reformado, dedicar o seu tempo e vitalidade à terra que o viu nascer.
Este homem, com formação na
área da saúde, foi um dos fundadores da Escola de Enfermagem
de Santarém em 1973 e ocupou
o lugar de Presidente várias
vezes, sendo a última em 1988.

Foi membro da ARS de Santarém e director de enfermagem
do Hospital de Santarém até à
sua reforma em 1995. Hoje,
dedica-se de corpo e alma à obra
do Centro de Dia da Fajarda, que
está a ser construída pela Associação de solidariedade Social da
Fajarda, onde ocupa o cargo de
vice-presidente. Pelo meio escreve poesia e faz agricultura.

Escola Profissional
com “Festas em Abril”
A Escola Profissional do
Vale do Tejo de Santarém, assinalou de 23 a 26 de Abril as
“Festas em Abril”, onde se
desenvolveram várias actividades, entre colóquios, debates,
teatro, publicidade, dança, exposições e as tasquinhas.

O Jornal de Coruche

III Bienal de Coruche

A Câmara Municipal de Coruche e o Museu Municipal de
Coruche organizam a III Bienal
de Coruche entre os dias 4 e 21
de Outubro de 2007.
A Bienal é um Salão de Ar-

tes Plásticas na área da pintura,
desenho e técnicas mistas, que
aceita a concurso obras originais, recentes e não premiadas
anteriormente.
O júri atribuirá um prémio,
designado “Grande Prémio Bienal de Coruche”, o qual se consubstanciará na aquisição da obra
pelo valor de 3500 euros, sendo
atribuídas três Menções Honrosas, no valor de 250 euros cada.
Mais informações no Comissariado da Bienal de Coruche no
Museu Municipal de Coruche ou
pelo telefone 243 610 820, e email: museu.municipal@cm-coruche.pt.

SALVATERRA DE MAGOS

Amigos da Cabana

As conversas de 5.ª feira
regressam à Cabana dos Parodiantes, no dia 3 de Maio, com o
filme documentário “Logo Existo” de Graça Castanheira, sobejamente premiado com mênção
especial do júri para o melhor
documentário português 2006 e
prémio DOCLISBOA IPJ 2006.

A realizadora Graça Castanheira, debruçou-se sobre a mudança de personalidade que as
vítimas de AVC (acidente vascular cerebral ) sofrem.
Um retrato misterioso e interessante sobre uma das principais doenças que vitimam impiedosamente, milhares de portugueses, todos os anos.
Além de Graça, vai estar
presente José Manuel Marques,
a reforçar a conversa e servindo
de moderador. Definitavemente,
uma noite de tertúlia na Cabana
dos Parodiantes que promete.

Autosant chega ao fim
– Quatro dias dedicados
ao sector automóvel

Terminou a 1 de Abril mais
uma edição da Autosant – Salão
Automóvel da Região de Santarém. A 12ª edição do certame

contou com as presenças de marcas como a BMW, Fiat, Lancia,
Alfa Romeo, Renault, Nissan,
Maserati, Mercedes, Citroen,
Toyota, Daihatsu, Chevrolet,
Hyundai e Honda.
Ao longo de quatro dias, o
público pode ver algumas das
mais recentes novidades das
marcas presentes no certame, como X5 da BMW, o Qashqai da
Nissan e o Daihatsu Copen.
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Fábrica da DAI de Coruche
salva pela cana-de-açúcar
A fábrica da Sociedade de
Desenvolvimento Agro-Industrial (DAI), com capitais maioritariamente espanhóis, obteve autorização para a refinação de
açúcar de cana. A empresa está a
fabricar açúcar de cana com uma
quota máxima de 65 mil toneladas por ano.
A produção de beterraba na
região caiu para metade por
causa das reformas impostas ao
sector pela União Europeia, o
que contribuiu para a diminuição
dos preços de referência deste
produto.
José Cabrita, o presidente do
conselho de administração da
DAI referiu que alguns produtores de beterraba, em especial

os que tinham solos mais pobres
e com os terrenos mais afastados
da zona da fábrica, ficaram em
risco por causa da reforma do
sector do açúcar.

A fábrica procedeu à análise
da situação, constatando que a
produção de beterraba poderia
sofrer uma redução para cerca de
metade. No ano passado, a DAI
apenas produziu 35 mil toneladas
da quota total de 70 mil toneladas
que lhe tinha sido atribuída.
Refira-se que dos cerca de 700
produtores que produziam a beterraba, a empresa já só conta
com um máximo de 350 agricultores.
José Cabrita disse ainda que
se não tivessem obtido a autorização para fazerem a refinação
de cana, (através da importação
proveniente dos países africanos,
ex-colónias inglesas e Brasil) a
empresa não seria viável.

Aptidão Física dos
Jovens em colóquio
No passado dia 26 de Março
falou-se sobre “Aptidão Física
dos Jovens do Concelho de Coruche”, no auditório do Pavilhão
Desportivo Municipal.
A discutir o tema esteve presente Ricardo Raposo, promotor
do estudo Fitnessgram (um programa que avalia a condição e
aptidão fisica da população estudantil), Luís Guedes, Delegado Distrital do Instituto Desportivo de Portugal (IDP) e Henrique Arraioles como moderador.
Para Ricardo Raposo o ritmo
da vida moderna é propício ao
sedentarismo. Há uma diminuição da actividade física espontânea, facto que contribui para o
crescente desenvolvimento da
ditas doenças do século XXI:
obesidade, hipertensão, stress e
perturbação de comportamentos. Embora existam cada vez
mais espaços para a prática
desportiva, estes estão vazios.
O Fitnessgram foi levado a
cabo na Escola Secundária de
Coruche a um universo de 386
alunos. Concluiu-se que em
mais de metade dos casos existe
peso elevado, logo, a médio pra-

zo, irá notar-se uma população
obesa, que poderá causar um
problema de saúde pública.
Segundo o relatório, disponível no site da Câmara Municipal, os alunos que apresentavam
baixo nível de condição física,
não praticavam nenhum tipo de
actividade desportiva. “Os
resultados deste estudo fazem
vislumbrar elevados números de
sedentarismo, quando estes jovens atingirem a idade adulta”,
alerta Ricardo Raposo.
Face a estes dados importa,
segundo o promotor do estudo,
criar condições favoráveis a
novas práticas de actividade física; criar nas escolas conteúdos
programáticos sobre o tema
Estilos de Vida Saudáveis. “Há
que nos adaptar aos tempos
modernos, é fundamental uma
formação cultural e física do
desporto”, realça.
Luís Guedes, numa perspectiva de Delegado do Desporto,
alertou para o facto de, há uns
anos, pensar-se que a obesidade
seria somente um problema da
sociedade americana. “Recentemente deparámo-nos com uma

situação idêntica no nosso país.
A obesidade infantil importará
custos muito elevados para a
saúde pública.” E acrescenta:
“De certa forma, compete ao
IDP desformalizar a ideia de
desporto, não a levar para o
sentido de desporto federado e
profissional, mas sim dar-lhe
um carácter em que todos o podem praticar.”
O Delegado Distrital questiona-se sobre os valores culturais face o desporto que são incutidos no ensino. “Hoje é notório que existem imensas infra-estruturas desportivas, no entanto existe um défice claro de
uma cultura desportiva”.
No final do debate concluiu-se que as autarquias, as escolas
e a comunicação social são fundamentais na tomada de consciência para uma vida activa e
saudável. Serão os jovens da Escola Secundária de Coruche a
população activa dentro de poucos anos, logo prevê-se que
mais de metade desta população
seja sedentária e obesa.
____
Edite Costa

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

No passado dia 1 de Abril, realizou-se
mais um passeio Motard em Coruche,
promovido pelo Club Corujas do Asfalto
do Bairro da Areia, com uma volta ao
concelho de Coruche, em dia solarengo.
Cerca de 50 motos e seus condutores,

fizeram ouvir-se pelas 9 horas da manhã
no Parque do Sorraia, junto à praça de
toiros, para percorrerem o concelho, passando pela Erra e Lamarosa, parando
para almoçar na Branca onde executaram
algumas perícias e habilidades.
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A UNIÃO EUROPEIA

A Economia Portuguesa desde 1950
(parte I)
1. As décadas de 1950, 1960
e início da de 1970, da Economia em Portugal
Portugal atravessou, neste
período, um período de forte
crescimento económico, diversificando o seu tecido industrial
e expandindo o seu sector de
serviços com particular relevo
para o sector financeiro, tendo o
seu PIB (PIB – Produto Interno
Bruto – o produto total gerado
no interior de um país durante
um dado ano. Contrasta como o
PNB – Produto Nacional Bruto
– que é produto obtido com os
factores possuídos pelo país)
per capita (Por cabeça – por
habitante) crescido dos 1.787
USD (início dos anos 60), para
os 3.832 USD, (início dos anos
70), ou seja mais que duplicou.
No mesmo período o PIB
per capita médio Mundial
crescia dos 2.351.7 USD para
os 3.474.3 USD e na zona Europa/América passava dos
5.336.6 USD para os 7.935.3
USD. Em relação ao produto
médio da CEE, o nível do PIB
de Portugal era de 40% em
1960, para chegar em 1970 aos
50%. Fazendo outra comparação, agora entre o ano de 1950 e
o ano de 1973 teremos o seguinte (Quadro 1).
O que se verifica, através da
leitura deste quadro, é que Portugal teve a maior taxa de
crescimento do PIB por habitante da Zona EFTA, e mesmo
da Europa, e a sua distância em
relação à média mundial, que
era em 1950 de apenas mais 4%,
passou em 1973 para mais 84%.
Isto quer dizer que o PIB
per capita de Portugal era apenas superior, em 4%, à média
mundial em 1950, tendo passado a ser superior à média mundial em 84%, no fim do período
considerado. Em relação à Europa a sua distância diminuiu de
62,2% do PIB per capita médio
Europeu, para 90% do mesmo

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

em 1973. Ou seja aproximou-se
largamente da média europeia.
Durante, praticamente toda a
2ª República, prevaleceu uma
Política Monetária de «dinheiro barato». A estabilidade
dos preços era completada com
baixas taxas de juro, regulamentadas por lei. As taxas das operações activas (1) que os bancos
podiam praticar estavam limitadas por uma margem, acima
da taxa de desconto, de cerca de
1,5 pontos percentuais. Por outro lado, houve algumas melhorias, nomeadamente na diminuição da taxa de mortalidade
infantil, por mil habitantes, de
64.9 para 38.9, e na taxa de
analfabetismo que desceu dos
30.3% para os 25.6%, bem
como noutros indicadores de

se desenvolveu, se comparado
com as médias mundiais, mas
ainda a certa distância dos países mais ricos. Para isso muito
contribuiu a sua inserção em
blocos como a EFTA e a OECE,
bem como as políticas económicas da 2ª República, de que os
Planos de Fomento foram um
instrumento importante.
Neste período as exportações portuguesas totais cresceram cerca de 3 vezes, sendo que
25% das mesmas tiveram como
destino, (por exemplo em 1967),
os países da Comunidade Económica Europeia. É preciso distinguir e subdividir o processo de
crescimento económico de Portugal em duas fases, naquilo que se
refere ao seu processo de liberalização do comércio externo:

bem-estar e de desenvolvimento. No mesmo período, a taxa de
mortalidade infantil mundial
passou dos 101.2 para os 80.4 e
na zona Europa/América de
30.8 para 20.6. A taxa de analfabetismo mundial desceu dos
53.9% para os 42.4%, tendo na
zona Europa/América passado
dos 15.8% para os 14.3%.
Portugal, um dos países que
se começou a desenvolver mais
tarde, teve grande sucesso no
crescimento da sua economia e
conseguiu melhorar bastante os
outros indicadores, aproximando-se das taxas médias do
mundo desenvolvido. Revelouse como um dos países que mais

A 1.ª fase – 1958-1965 –
durante os anos cinquenta e os
primeiros anos da década de
sessenta, do século XX, em que
a atitude dominante era o proteccionismo, baseado no argumento de que se estava no princípio da industrialização, as
indústrias estavam no seu início
e que havia que proteger o seu
nascimento e proporcionar-lhes
condições de vingarem. Verificaram-se nesta fase crescimentos médios anuais do PIB acima
dos 6%.
A 2.ª fase – 1966-1973 –
nesta, meados dos anos sessenta
e início da década de setenta,
deu-se a liberalização da nossa

economia. Assistiu-se a crescimentos médios acima dos 7%.
A taxa de crescimento da
economia portuguesa, entre
1970 e 1973, foi de cerca de 9%
ao ano, tendo o desenvolvimento sido financiado pelo Estado e
por alguns bancos, detidos por
alguns grupos económicos.
A taxa de desemprego rondou os 2% na década de 1960 e
a emigração diminuiu, no referido período.
Os défices públicos andaram sempre abaixo do 1% do
PIB. No entanto houve duas
excepções: no período do pósguerra, 1947/1948, e nos anos
de 1961 a 1963 o deficit esteve
acima dos 3%. No começo da
década de sessenta, a dívida
pública cresceu dos 21,6% em
1960, para os 28,1% em 1964,
tendo a dívida externa crescido
de 2,5% em 1960, para 7,9% em
1964, tendo estes acréscimos
sido devidos ao começo da guerra no ultramar, verificado em
Angola, Moçambique e Guiné,
tendo estes eventos afectado
algo o prestígio do país que, no
entanto, nunca correu riscos
graves. Depois de 1966 houve
uma ligeira revalorização do
escudo, em termos reais, contra
a Libra e contra o Dólar, na ordem dos 4% ano, em termos reais.
A inflação foi sempre rigorosamente controlada tendo
apresentado valores médios de
2,3% ao ano durante o período
compreendido entre 1950 e
1970. No período seguinte subiu
para os 7%. A taxa de desconto
do Banco de Portugal era de 2%
em 1944, que se manteve até
1965, tendo subido a partir daí
para os 2,5%. O capital barato
foi determinante para a descolagem de Portugal, bem como a
estabilidade dos preços, o que
favoreceu a realização de investimentos de capital intensivo.
No entanto, foi claro que a
emigração e o envolvimento

militar de Portugal no ultramar,
foram dois factores determinantes para a manutenção da
taxa de desemprego aos níveis
verificados. Assim pode dizerse que Portugal, no pós-guerra,
teve um crescimento muito forte
e transformou a sua economia.
Da raiz eminentemente agrícola dos períodos anteriores,
passou para o estádio de uma
economia industrial moderna.
Foi mesmo considerado, pelas
Organizações Internacionais,
um dos exemplos da “idade de
ouro” do crescimento.
Em 1958 a Agricultura
contribuía com 34% para o PIB
e empregava cerca de 43% da
população. Em 1973 a agricultura descia drasticamente a sua
contribuição, para o Produto
Interno Bruto, para 16% e ocupava cerca de 34% da população. O Comércio externo –
Importações mais Exportações
– subiu de 37% para 64%, no
mesmo período. Caracterizando
o crescimento português do pósguerra o Prof. João César das
Neves dividiu, de uma outra
forma, o período entre 1946 e
1973. Fê-lo em três períodos: de
1946 a 1958, período no qual as
tarefas a que o governo dedicou
a sua maior atenção foram a
estabilização da economia, (depois dos choques da 2.ª guerra
mundial) e a preparação para a
industrialização do país.
De 1958 a 1965, o país
entrou na primeira parte da
idade de ouro da economia
portuguesa, implementando
fortes mudanças estruturais e
promovendo a internacionalização da economia.
De 1965 a 1973 a economia
portuguesa registou as maiores
taxas de crescimento, mas também conheceu algumas limitações, das instituições, para
apoiar este crescimento.

____
(1) Operações Activas – empréstimos a

terceiros – particulares, empresas etc.
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ORIENTE

O primeiro cerco de Diu
Foram dois os mais celebrados cercos sofridos pelos portugueses na Fortaleza da estratégica Ilha de Diu, de onde os Sultões de Cambaya anteriormente
controlavam o comércio do Mar
Arábico e norte do Índico.
A esses cercos se referem,
enaltecendo o heroísmo dos sitiados, quase todos os historiadores e cronistas da presença
portuguesa no Oriente.
Os seus relatos foram traduzidos em inúmeros países, tendo
impressionado todo o mundo civilizado de então. A tal ponto se
espalharam as vitórias dos portugueses em Diu que, após o Primeiro Cerco, o Rei de França
mandou pintar um quadro com o
Capitão de Diu e colocá-lo no
Palácio de Fontainebleau, como
mais tarde, após o segundo cerco, o fez o Imperador da Rússia,
mandando pintar quadros de
D. João de Castro e D. João de
Mascarenhas.
O Primeiro Cerco decorreu entre Julho e Novembro 1538, quando era Capitão de Diu António da
Silveira, um dos mais prestigiados Capitães da Índia, cunhado e
companheiro do grande Governador Nuno da Cunha. A mais
pormenorizada descrição deste
cerco devemo-la a Lopo de Sousa
Coutinho, que nele participou e
lutou, o qual logo em 1556 a publicou em livro.
O Segundo e mais longo Cerco, ocorreu em 1546, quando governava a Fortaleza, D. João de
Mascarenhas, a ela acorrendo
quantos portugueses andavam
pela Índia, do mais humilde soldado ao próprio Vice-Rei, o célebre D. João de Castro, que,
aliás, aí viu morrer o seu filho D.
Fernando de Castro. Tanto António da Silveira como D. João
de Mascarenhas tiveram a honra
de comandar nesses cercos dois
dos mais espantosos conjuntos
de homens e mulheres portuguesas que o nosso país viu

(Parte 1)
João Alarcão Carvalho Branco *

pegarem em armas, os quais iam
vendo cair a seu lado, feridos ou
mortos, os pais, maridos, filhos
ou irmãos.
Para compreendermos quanto importante era a Fortaleza de
Diu para os projectos portugueses no Índico, e como tal, os cercos e ataques de que os seus
inimigos lhes puseram, é necessário recuarmos aos primórdios
da nossa chegada ao Oriente. A
pequena, mas estrategicamente
importante Ilha de Diu, situa-se
no litoral do estado do Gujarate,
então englobado no Reino de
Cambaya. Dela se controlava a
navegação e portanto o comércio com o Golfo Pérsico, e, também, menos acentuadamente,
com a costa oriental de África.
Era, pois, uma das chaves, da

Mushrif que o Sultão do Cairo,
Qânsawh-al-Gawhri, mandou
com um enorme exército de
magrebinos, assírios e turcos, ou
Rumes, para auxiliar os Sultões
muçulmanos da Índia a derrotarem os portugueses a quem chamavam os farandjis ou franguis.
Mas apesar de Melik Yaz, então
governador de Diu, completamente derrotado, entregar a cidade a D. Francisco, este, porque
não cria ser possível defender
Diu em permanência, não deixou
ninguém a ocupar Diu, até porque, teria de regressar ao reino e
entregar o poder ao rival Albuquerque.
Seja como for, a Batalha de
Diu, pela dimensão do embate e
pela total destruição da maior
armada que o mundo muçulma-

res e Vice-Reis da Índia vai sendo tentado por via diplomática
ou pela força, sem sucesso que
só se atinge na década de 30
quando D. Nuno da Cunha vem
à Índia para a governar.

navegação no Mar Arábico e,
em maior escala, da navegação
no Índico.
Ambicionada, por essas razões, por nós e pelos muçulmanos aí nos enfrentámos com eles
logo em 1509 quando o nosso 1.º
Vice-Rei da Índia, D. Francisco
de Almeida, derrota nos mares de
Diu a armada comandada pelo
mameluco curdo Emir Hussein

no jamais reunira naquela área
do globo, foi a maior derrota naval que os portugueses, sozinhos, infringiram a tão diversificados inimigos de tal forma que
só décadas mais tarde o Sultão
do Cairo, e os Turcos, vão atrever-se a regressar em força ao
Índico.
Mas apesar da estratégia do
sucessor de Almeida, o grande
Afonso de Albuquerque, estabelecer outras prioridades como
Malaca, Mascate ou Ormuz, fazendo chegar os galeões portugueses às portas da Pérsia, Suez,
e à Arábia, nem os portugueses
abandonam a ideia de se fixar em
Diu, nem o Sultão de Cambaia,
deixa de nos impedir esse intento, nem a Sublime Porta e o Sultão do Cairo deixam de querer
voltar em grande aos mares e terra de Diu a vingar a enorme derrota que aí sofreram em 1509.
Esse firme desejo do rei de
Portugal, e dos seus Governado-

A principal razão desse êxito
foram as pressões que o Sultão
de Cambaia, vai passar a sofrer
a norte com a invasão dos seus
reinos pelos Mogóis, e que o levam a querer concentrar aí as
suas forças, procurando aliar-se
a sul aos portugueses. Mas as
notícias chegadas a Lisboa em
1526 de que o Sultão do Cairo
preparava nova e poderosíssima
armada para vir atacar os portugueses na Índia levam D. João
III a dar precisas instruções a D.
Nuno da Cunha para que tomasse Diu a todo o custo e aí levantasse uma nossa Fortaleza de
onde melhor impedíssemos a
entrada dos muçulmanos em
força no Índico.
Este tenta o ataque em 11 de
Fevereiro de 1531 mas o auxílio
trazido pelos galeões do renegado veneziano ou albanês Coge
Sofar e de Mustafá, Khan dos
Rumes, ou Rumecão, a Melik
Tocan, Governador de Diu pelo

Fortaleza de Diu

Rei de Cambaia, impediu o
êxito da iniciativa. Crescendo os
ataques mongóis a norte, o
Sultão Badhur, vai continuar a
procurar o auxílio dos portugueses, cedendo-lhes Baçaím, Damão, as Ilhas de Bombaim, Elefanta e Carandjá, mas não nos
entregando Diu onde se vai refugiar já em desespero, em 1535,
depois de ir recuando e recuando
perante os Mongóis.
Frustrada a sua intenção de
ver chegar a ajuda que pedira a
Constantinopla acaba, em Novembro desse ano, por assinar
um tratado com os portugueses
cujo primeiro capítulo dizia “O
Sultão Badur he contente de dar
a El-Rei de Portugal huma Fortaleza em Diu em qualquer lugar que o Governador Nuno da
Cunha quiser da banda do baluarte do mar e da terra, da
grandeza que lhe bem parecer, e
assim o baluarte do mar (o PaniKotha ou Fortim do Mar)...”.

É assim que, finalmente, se
formalizam os desejos dos portugueses e é assim que, concretizando-os, o Governador Nuno
da Cunha, em Novembro desse
ano, com festejos e trombetas,
lança solenemente a primeira
pedra da Fortaleza de Diu.
____
* Historiador
(Continua no próximo número)
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“A condição militar em Portugal”
– Conferência pelo General Rodolfo Begonha
Realizou-se no passado dia
14 de Abril, pelas 17 horas, no
Museu Municipal, mais uma
conferência promovida pelo
Jornal de Coruche, com o apoio
da Câmara e do Museu Municipais de Coruche.
O orador foi o Maj. General
Rodolfo Begonha, que nos fez
uma brilhante exposição sobre a
situação e as condições das forças armadas em Portugal, fazendo referência às ameaças a que
estamos expostos enquanto nação, bem como aos dispositivos
que devemos possuir para lhe
fazermos face. Referiu ainda
como se organiza a instituição
militar e os ataques que esta tem
vindo a sofrer por parte do pode

político ao longo dos anos, fazendo com que os militares tenham vindo a perder as suas
regalias, que não são mais do
que contrapartidas pelo risco da
própria vida que coloca ao dispor da nação e da disponibilidade total que tem de ter.

A próxima conferência realiza-se no próximo dia 18 de
Maio, pelas 21 horas, no Museu
de Coruche, com o tema “A
questão de Olivença”, tendo
como oradores o Procurador
António Marques e o Prof. Univ.
Carlos Consiglieri. Não perca!

COELHO – MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, LDA.
Telef. 243 617 167 • Fax. 243 660 468
E-mail: coelhoseguros@mail.telepac.pt

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

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

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

LEAL & CATITA, LDA.

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

2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

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

2004
2004
2004
2004
2004
2001
2001
2001
2001
1999

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

2006
2005
2001
2001

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

Créditos
de 24 a 84 Meses
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REFLEXÕES

Os políticos
de amanhã
O que será o futuro da política e dos políticos? É um exercício interessante, numa altura em
que se olha para as bancadas do
Parlamento e a maior parte das
caras são desconhecidas. Gente
que nasce nas juventudes partidárias, que nunca teve uma
profissão e estuda nos intervalos
da trica política. Gente que
ambiciona ocupar os gabinetes
dos ministros, em cargos de
assessoria. Na Câmara de Lisboa (só um dos exemplos) são
dezenas vindos da JSD.
Os outros, as pessoas mais
capazes, rejeitam a política ou
quando passam por lá descobrem cedo que aquele não é o
seu lugar. Uma das razões é
porque são mal pagos, outra é
porque os partidos vivem cada
vez mais em exclusivo para se
alimentarem a eles próprios,
outra é a sensação de que qualquer opinião não é minimamente aproveitada, em prol de
meia dúzia de pessoas que decidem tudo.
As relações entre os partidos
e algumas negociatas mal escla-

•

O ciclo infernal dos
incêndios florestais

recidas também não ajuda a
quem seja honesto ambicionar
uma vida partidária.
O resultado é que a nova
geração de políticos, que tem
entre vinte e trinta anos e, que
provavelmente serão os governantes de amanhã, é uma pobreza lamentável. Não têm uma
ideia sobre e para o país, são,
em geral, ignorantes e agem
numa lógica mesquinha de obediência aos chefes.
Basta olhar para as juventudes partidárias para perceber a
irrelevância do que dizem e de
quem é que estão ao serviço.
Por outras palavras, se as escolas continuarem a produzir
ignorantes, os partidos a construir profissionais da mesquinhez e as muitas universidades a
vender cursos como se vendem
enciclopédias estamos, certamente, muito mal no futuro.
Até lá, ainda se pode mudar
alguma coisa, nem que seja
porque já percebemos que
assim não vamos lá.
Luís Claro
Jornalista

Finda a “época” dos fogos
vêm de todo o lado relatórios,
estudos, teorias, estatísticas e
análises às causas e efeitos dos
incêndios.
A conclusão é sempre, ou
quase, a mesma: O descuido e o
estado caótico da floresta em
Portugal dão como resultado a
desgraça que é transformada em
“espectáculo televisivo” com o
chorrilho de repórteres histéricos, um sempre pior que o que o
antecede, respirando fumos e
debitando parvoíces que até fazem aflição.
É a hora de “glória televisiva” do Governador Civil, do Presidente de Câmara ou de Freguesia, do Senhor Comandante
de Bombeiros, dizendo banalidades e evidências como se se
tratassem de “descobertas da
pólvora”.
Lá mais para o fim vem o
(os) Ministro (os) fazer o balanço chegando invariavelmente à
conclusão que só a prevenção
pode obviar à calamidade.
A limpeza das matas, a vigilância e a primeira intervenção,

os caminhos florestais minimamente desimpedidos são factores, a par de uma coordenação
eficaz dos meios próprios, que
poderão minimizar muito os
incêndios e as suas consequências. Anuncia-se então que desta
é que é?
Vem aí o Inverno, altura
mais que propícia para uma
intervenção de fundo na floresta, sobretudo na limpeza de resíduos que serão, a manterem-se
no terreno, combustível ideal
para atear as chamas que não se
querem.
Passa o Inverno vem a pri-

João Costa Pereira

mavera e o discurso actualiza-se
de acordo com a temporada.
São mais milhões de euros
para aviões, equipes de sapadores, carros de bombeiros, vigilância e o que mais se aventa para que os incêndios sejam combatidos a preceito.
Da limpeza que não foi feita
ninguém mais fala até que o final da época dos fogos exija
novo ciclo de conversa de responsáveis e irresponsáveis.
Assim nunca mais lá vamos.
Ou tudo isto é para isso
mesmo?
____

• 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

A posição de Jerónimo
Portas vence
de Sousa é um Atentado
com larga expressão
à Democracia Portuguesa
Directas no CDS

No passado dia 21 de Abril,
o CDS realizou as suas segundas eleições directas, desta vez
entre Paulo Portas e José
Ribeiro e Castro.
Estas eleições fora de tempo,
foram iniciativa de Paulo Portas
que entendeu voltar de novo à
presidência do CDS-PP após ter
saído em 2005, depois de uma
derrota eleitoral.
A campanha eleitoral, que
decorreu com Ribeiro e Castro a
tentar explicar o que Portas fez e

não fez contra o seu mandato e
Paulo Portas a falar da necessidade de fazer oposição ao governo de Sócrates.
O resultado foi uma participação muito baixa de militantes
a votar, cerca de 22% que representam 7563 votantes, que deram a vitória a Portas com 5642
votos (74,6%) contra 1883 votos de Ribeiro e Castro (24,9%).
No distrito de Santarém, os
resultados foram de 24,63% (66
votos) para Castro e 75,37%
(202 votos) para Portas.
De salientar que só votaram
268 militantes neste distrito
(27,32%) para um universo
reduzido de 981 militantes em
Santarém.

É tempo de desmascarar
quem merece ser desmascarado!
O Líder do PCP teve o descaramento de dizer que não
fazia comentários sobre Boris
Yeltsin, deixando nas entrelinhas que o considerava um
“traidor” à causa Comunista.
Gostava de ver o Sr. Jerónimo de Sousa pronunciar-se
igualmente sobre Lenine e Estaline que foram os responsáveis
pela formação do Comunismo
Soviético e que, com a desculpa
de “bater os contra-revolucionários”, mataram, repito, mataram
cerca de 40 milhões de pessoas
indefesas, pelo simples facto de
serem partidários do Czar Nicolau, ou ainda pior, por serem
apenas discordantes da linha
política instalada à força na
Rússia e seus satélites, após a
revolução de 1917.

Quem defende essa linha de
actuação comunista, e o actual
líder do PCP defende-a, deveria
ser banido da convivência democrática, ou não?
Vejamos: Quando em Santa
Comba Dão a população, no
exercício pleno dos seus direitos
de cidadania, decidiu fundar um
museu em homenagem ao Dr.
Oliveira Salazar, o líder do PCP
apelidou-os de “fascistas”, “anti-democratas” e outros epítetos.
Será que o Sr. Jerónimo de
Sousa quer continuar a convencer os portugueses de que o anterior regime foi tão mau como
diz, apesar de já terem passado
33 anos?
Sendo coerente deveria também, (passe a comparação absurda) condenar veementemente
Lenine e Estaline, esses sim culpados do assassinato de mais de

40 milhões de pessoas (mais do
que os mortos nas duas guerras
mundiais), pelo simples delito
de terem uma opinião diferente.
Tenha vergonha Sr. Jerónimo de Sousa! Se quer negar ao
Sr. Boris Yeltsin o facto de ele
ter libertado a Rússia, e os restantes países satélites, da
brutalidade Sovieto-Comunista,
faça-o.
O regime democrático português, de que o Senhor não
gosta, apesar de dizer o contrário, não lho proíbe.
Como não proíbe nenhuma
pessoa de falar, mesmo que seja
para dizer asneiras.
Mas olhe que no mínimo é
ridículo!
____
Miguel Mattos Chaves
Membro da Comissão Política do
CDS-PP

Não pode ser vendido separadamente.
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De
Para Salamanca
as margens do
Sorraia – Ou a paixão feita poema

São muitas as abordagens ao
ser Forcado. Desde sempre, os
ângulos por onde se procura
olhar para uma actividade lúdica
ligada à Festa dos Toiros dão,
por norma, visões distintas e
díspares que levam a conclusões
que vão da paixão por uma arte
à sua abominação por se considerar actividade de doidos. Temos
lido e ouvido de tudo.

Grupo

Cabo

(Sensación)
La fuerza del cabo, el milagro
de su sabiduría reside en cómo
manejar la información sin tener datos. Trasmite lo que ignora y lo que sabe. Esa es su grandeza, lo que le hace ser un elegido. No hay persona más sola.
Antes de la corrida, durante la
corrida, después de la corrida.
La autoridad que ostenta es la
que le condena a la soledad. La
humildad es nuestra mejor
arma, en el cargador, la nobleza. En la intención, amor al toiro, a la tierra, a los amigos. Se
te creces ante el toro te cortan
las alas.
Para volar siendo forcado solo
precisas pies. Y orgullo. Sin el
orgullo de ganador no se va a
los toros, ni probablemente a
ninguna otra faceta de la vida.
Hay que creerse, no crecerse,
porque ante el toro somos todos
diminutos. No hay que imponerse, hay que adaptarse.
Contenerse. Encontrarse. La
biblia se resume en pocas palabras: una es COMPROMISO,
otra DISCIPLINA y ambas llevan a la CONFIANZA. Un toro
sabe cúando confiamos en él.

(Sentimiento)

Sagrada Nuestra divisa es la jaqueta, la bandera la
amistad. Representamos todo cuanto es coraje, pérdiLa pega no se logra con el Grupo sino mediante el da, pureza, altruismo y voluntad.
Grupo. Respiramos nuestra fiesta y la vivimos, somos Un Grupo de Forcados es como las cerezas, tiras de
algo orgánico, manifestación de vida colectiva.
una y salen todas engarzadas, salen al menos ocho.
Camadería no es amistad, no es amor, es una relacion Todo parece obvio y nada lo es. Denominación de
más intensa, más delicada, más fidalga.
origen: la tierra a la que pertenecemos.

Escreve-se e fala-se procurando a verdade histórica das
raízes, do entendimento que cada um tem onde cabe a pega e o
Forcado, se toureiro ou pegador,
se louco ou artista consciente
que tenta dominar o medo que é
muito, se complemento ou parte
importante do espectáculo, se
parente pobre ou se o último
romântico a pisar a arena.
Mas a grande realidade, por
muitos esquecida, é que um jovem, em plena pujança da sua
vida activa, que quer ser Forcado, tem um capital de dádiva,
de entrega, de amor às tradições
da sua terra, que fazem dele um
ser digno de ser visto com olhos
de olhar, com sentimentos de
sentir, com a procura das razões
profundas para a sua actividade.
O código de honra de um
Forcado é feito de valores que
vão muito para além do seu eu
como indivíduo. Começa por aí,
na sua maneira de estar e de ser,
passa pelo Grupo onde está
inserido, acaba nos restantes
componentes da Festa incluindo
um enorme respeito pelo público. Quando todo este “mundo”

Barrete

(Sentido)

El barrete es un mundo en sí.
Sentido. ¿Será un símbolo de
vida? ¿Será que organiza el pensamiento? ¿Qué contiene? ¿Entendimiento? El centro del ruedo
es mio. Nos ponemos el barrete
como condición del espíritu.
No para salvar un obstáculo,
para meternos en él, para abarcarlo, absorverlo, hacerlo desaparecer. Para ganar moral. El
barrete es la reunión, en la
reunión es el alma que habla.
Consumada ésta ya no hace falta
el barrete. El centro del ruedo
sigue siendo mio. Colocar se el
barrete es un ejercicio de pureza
y alegria que significa: ése soy
yo, aquí estoy yo, que es como
decir, soy feliz.

se abre a uma sensibilidade fora
do comum, que quer saber, por
dentro, para poder sentir com
paixão, que com um olhar atento e ouvidos de ouvir, absorve
tudo. Mas tudo mesmo, até para
além do que é esperado, nasce
uma visão sublime do Forcado.
Maria José Garcia, espanhola da região de Salamanca, também terra de toiros e toureiros,

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

João Costa Pereira

está em Portugal há uns anos
desenvolvendo a sua actividade
junto da Embaixada de Espanha, onde é Assessora Principal
da Conselharia Cultural.
Imaginem que se deixou
“agarrar” pelo mundo dos Forcados. Quis ir ver como eram as
coisas, quis “beber” tudo o que
fosse possível para que a sua
concepção do ser Forcado se
enriquecesse cada vez mais.
Obviamente que vibra com uma
pega, obviamente que se sente
bem nos jantares após as corridas, obviamente que a companhia simpática, educada, dos elementos do Grupo lhe dá prazer.
Mas, onde ela gosta mesmo
de ir é às razões profundas do
ser. Interiorizou como muito
poucos o sentimento, a arte e a
paixão, e descreve tudo isso,
com uma voz doce, timbrada,
calma, vinda de dentro. De
arrepiar… Foi no colóquio “Um
Olhar sobre os Forcados” que a
Câmara Municipal e o Grupo de
Forcados de Coruche levaram a
efeito no passado dia 24 no
auditório do Museu Municipal.
Escreveu e leu na língua de
Cervantes. A música das palavras soou como um clarim
anunciando a pega. Mas, na língua de Camões, resumiu assim
o seu sentir: “Me interessa a
festa e especialmente os Forcados porque é uma emoção muito
> continua na página III

CORUCHE
Cruzamento de Coruche
Tel. 243 618 319
Encerra à Segunda-feira
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S OBRE T OIR OS

Sevilha
Sevilha, que encanto!
Quiçá a deslocação a Sevilha
pela feira de Abril seja um dos
meus luxos anuais, objectivo
que há muitos anos tenho conseguido cumprir, mais ou menos
dias, mais ou menos corridas,
consoante o interesse que me
despertam os cartéis, e a favor
da verdade, a economia o consente.
A praça, que no exterior
somente apresenta de notável a
porta do Príncipe que Pedro
Roldán esgalhou sob a orientação do português Caetano Costa, autor do palco do príncipe
(1765) por incumbência de Juan
Talavera de la Vega, um dos
vários arquitectos que os maestrantes encarregaram da construção do formoso “coso del
baratillo” tem o mais belo dos
interiores que uma praça de
toiros pode ter. Tudo é graça e
beleza, as colunatas são esguias
e elegantes como as pernas de

uma vestal, as bancadas têm a
inclinação correcta para que
quem nelas se senta sinta o que
acontece ali ao lado, a arena tem
a cor do oiro que tem capacidade para emoldurar em grande
o que por lá fazem bem feito, e
os públicos sabem estar de tal
forma, que até quando silenciam
o silêncio é respeito.
Tocou-me ver este ano a corrida de Zalduendo (que me não
agradou, visto me parecer,
depois dos êxitos do ano passado, em perfeito declínio… Fernando Domecq que se cuide)
lidada por Morante de la Puebla,
“El Juli” e José Maria Manzanares (filho).
Morante esteve em toureiro,
e esgalhou com o capote em
dois quites de que pela noite se
falava (um por Chicuelinas, derramou perfume que olorou todo
o Guadalquivir…) e mais não
disse.

El Juli, perante o seu segundo reclamou o seu estatuto de
figura e tragando, após “espadazo” creditou-se com uma orelha,
e Manzanares, depois de faena

Porta do Príncipe, por onde saem
em ombros os que triunfam

asseada que não soube rematar
com o estoque, fechou praça
com toureio profundo, e, prodigalizando faena à base de muletazos extensos, intercalada com
coisas com sabor, receitou esto-

cada de entrega e foram muito
justas as duas orelhas que
passeou. Quem se entrega com
“empaque” parte a cintura, carrega com o peito como o de
Alicante fez, bem mereceu a
entrega da “Real Maestranza”.
Dia 21, Sábado, São Pedro
fez das suas e transformou em
lágrimas as mágoas do mundo.
Choveu todo o dia. Se por cá tal
acontecesse adeus corrida, sobretudo porque em simultâneo
ocorre chover na bilheteira.
Ora bem, malgrado a aguinha copiosa, a corrida deu-se
por expressa vontade dos toureiros, três “gallitos de pelea”,
que se chamam Sebastian Castella, Miguel Ángel Perera e
Alejandro Talavante, que lidaram uma corrida séria, mas desigual de Torrealta.
Castelha, com ganas, fez
soar a música após a primeira
série que iniciou com os seus

Dr. Domingos da Costa Xavier *

habituais cambiados e após
estocada desprendida creditou-se com a única orelha da tarde.
Face ao quarto da ordem, um
coiro, limitou-se a afirmar que
continua a querer ser figura.
Perera, malgrado de verde
vestido e verde é a esperança,
com pouca sorte no sorteio, não
acrescentou nada mais ao curriculum que uma passagem por
Sevilha. Talavante, que até ao
momento me não havia convencido (apesar das orelhas que
cortou, detestei vê-lo em Olivença…) revelou-se; valente no
seu primeiro, um fiero com
génio, meteu na canasta o que
fechou praça e aparte as coisitas
do costume, creditou-se com
dezasseis naturais que Viti não
desdenharia assinar. É obra.
Perdeu os troféus com a espada,
desacertado que estava, mas o
respeito do público não o perdeu
> continua na página seguinte
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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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Levem-nos aos toiros
Obriga a legislação em vigor, que se anunciem as corridas
de toiros em Portugal como
eventos a que se interdita a presença de crianças menores de
seis anos.
De facto tal atributo legal,
em que o Estado de forma tão
brutal interfere no direito das
famílias educarem os seus filhos segundo o seu critério, é
uma tonteria, que me parece
de todo descabida neste desgraçado Portugal, a que ao
que dizem, Abril abriu janelas. Quem se julgam, Estado e
Governos, para se imporem à
vontade das famílias?
Depois, é difícil tragar, que
os pais que legalmente não
podem levar os filhos aos toiros
(felizmente, a disposição legal é
tão espúria, que ninguém se
afadiga a cumpri-la…) os possam levar, por exemplo ao futebol, em que está provado, que
em termos de ausência de segurança tudo acontece.
Ainda recentemente, me
impressionaram as imagens
de pais em pânico que com fi-

lhotes ao colo abandonavam
as bancadas de um estádio
futeboleiro em que energúmenos de claques “desportivas” faziam chover cadeiras
e… petardos.
Sofremos na pele e na alma
doses maciças de aculturamento
que não pedimos, em nome de
interesses que infelizmente entendemos. Que se lixem os verdadeiros valores que o que parece interessar é o dinheiro, e o
futebol gera dinheiro.
É uma afronta a qualquer
homem de bem a divulgação
recente dos honorários que
um puto madeirense usufrui a
dar chutos numa bola, quando se assiste à debandada dos
médicos do sistema público
para o privado como forma
única de conseguirem ser retribuídos de maneira digna, e,
nem tão pouco se chegam a um
décimo dos valores auferidos
pelo futebolista.
Algo está de todo errado
neste mundo em que vivemos!!!
Desde sempre que detesto
os valores anglo-saxónicos,
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Sabores do Toiro Bravo
Exposição de Paulo Fatela

por julgar (e ter a certeza…)
que se não enquadram nos
nossos, bem mais ricos, e que
encarnam o melhor da mentalidade atlanto-mediterrânica.
E é por tudo isto, que aqui
apelo ao direito à revolta. Provado que está que o que nos impingem não serve, não se abstenham de cultivar os nossos
verdadeiros valores, eduquem
os filhos no culto do que é Português.
Sabido que é que , por exemplo, um grupo de forcados é
uma brilhante escola de Homens, em que se cultiva a honra,
a umbria e a coragem, e portanto tudo o que seja cultivar tal
matéria é importante para o
nosso tão fragilizado tecido
social.
O toiro, não sujeito a corrupções, sequer a influências, é
a demonstração plena do elogio
da verdade, dado que na arena
tudo põe em tempero.
Passe o que passe, a verdade
é estimável; Levem os filhos
aos toiros!!!

O coruchense Paulo Fatela,
artesão com um vasto currículo, apresenta nos dias 5 e 6 de
Maio, das 11 às 18 horas, na
esplanada do Café Del Rio no
Parque Sorraia em Coruche,
uma mostra de colecção de peças de artesanato em madeira,
cerâmica e têxtil, integrado no
evento “Sabores do Toiro
Bravo” que a autarquia organiza.
Na galeria Foto-Cine estará
exposto um registo fotográfico
das peças da autoria do
fotógrafo Carlos Silva, cujo
cenário foi um dos montes da
Herdade da Quinta Grande.
A não perder!

Domingos da Costa Xavier

> continuação da página I

De Salamanca . . .
difícil de exprimir com palavras, não se pode dizer de forma
superficial coisas que se sabe e
muito menos coisas que o próprio nem sabe. Se a emoção se
pudesse ‘dizer’ seria duvidosa”.
E prosseguiu: “Como Forcados, (Qué buscamos en los ruedos) algo que nos devora e inventa. El mapa de navegación
del mar de la vida.
Entrar en el hueco, entre los
pitones, en la esencia efímera,
momentánea, eternal, la pega,
la vida, eterna. No hay certezas,

sólo una clave: resistir, quise
decir, existir. Nunca digas no”.
“Ser Forcado no es una escuela de vida sino aprendizaje
debido. Este arte no se enseña,
se aprende. Ser Forcado es una
forma de aprender, de comprender.
Un forcado salta al ruedo no
a medirse con el toro sino con el
mundo, a la aventura de vivir lo
que ignora.
El aficionado se dispone a
ver una pega y un mundo no
basta, el espacio se multiplica,

el tiempo se reduce.
Es más fácil ser forcado que
dejar de serlo. Entrar en el Grupo es más fácil que salir. Se consigue hacer una pega porque no
se siente NADA.
En el redondel no se siente
nada, nada mismo. La nada es
la fuerza. (Dónde el dolor) Es
más difícil dejar de pegar que
dejar de respirar.
____
* Cabo fundador do Grupo de
Forcados de Coruche

Manuel Caetano
a alternativa…

> continuação da página anterior

Sevilha, que encanto!
e segunda-feira seguinte sentiu
isso mesmo.
Obrigou-me a vida a regressar após esta corrida, mas tive
oportunidade de ver pela televisão a corrida de 23. Para lidar
“Nunez del Covillo”, Morante,
Talavante e Jesulin de Ubrique
que se despedia e isso fez.
Não me é licito falar-vos de
corrida que não vi em directo,
que tudo é abissalmente diferente, mas sempre vos digo que
me emocionei de lágrimas ao

ver um “encastado” Morante a
receber o seu segundo à porta
gaiola, ministrando-lhe toureio
tão bom que o presidente face à
petição sacou os dois lenços
para as duas orelhas de lei que
cortou, premiando toda uma
lição de entrega e “toreo jondo”
tão bom que sem cair em lugares comuns não o consigo descrever.
E também que vos diga, que
rematando, em dois toiros o que
vi e vos contei, Talavante com

justiça almejou a sua primeira
Porta do Príncipe, o que não é de
somenos em tão curta carreira.
E por aqui me quedo, não
sem que vos diga que fruir a festa em Sevilha é diferente, razão
que me leva ano a ano a pedir
aos deuses que tal me proporcionem.
Sevilha é diferente porque é
um encanto, e os encantos não
se explicam.
____
*Médico Veterinário
e Escriba Taurino

Em dia, já de si notável,
dado que se inaugura em Vila
Franca de Xira um monumento
ao forcado (que desta vez parece que ninguém contesta…),
Manuel Caetano, jovem cavaleiro praticante que na presente
temporada tem atesourado êxitos, tomará na sua terra a alternativa.

Tudo acontecerá na “Palha
Blanco” a seis de Maio, sendo
os toiros de Herds. de José
Infante da Câmara, lidados por
João Salgueiro, que oficiará de
padrinho, em cerimónia em que
Rui Fernandes será testemunha.
As pegas estarão a cargo dos
forcados amadores da terra.
DCX
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S OBRE T OIR OS

Forcados de Coruche no Sobral de Monte Agraço

Já nas bancas

Iniciaram a temporada
com êxito!
O grupo de Forcados Amadores de
Coruche iniciou a temporada 2007 com
um êxito importante na novilhada da
Tertúlia Tauromáquica Sobralense.
Duas boas pegas à primeira através de
Ricardo Dias e Rui Carlota, bem ajudadas, marcaram pela positiva a actuação dos pupilos de Amorim Ribeiro
nesta excelente novilhada, daquelas que
fazem aficionados.
A prestação dos Forcados foi boa, a
dos cavaleiros, Manuel Caetano e
Marcos Tenório também foram bastante
agradáveis com destaque maior para o
segundo, com uma actuação bem concebida, valorizada pela sua entrega, sentido de lide e boa cravagem. Manuel
Caetano, recente triunfador de Atarfe e
em véspera de alternativa, a 6 de Maio
em Vila Franca de Xira, teve uma actuação agradável de se ver, abrindo com
uma sorte de gaiola. Com um toureio
popular, Caetano aqueceu as bancadas
mais na parte final da lide com um violino de boa nota.
Na arte de Montes destaque maior
para o madrileño José Manuel Más,
apoderado pelo também coruchense
José Alexandre. Más destacou-se principalmente pela excelente faena ao quinto
da tarde onde bordou toureio de fino
quilate. Com o capote esteve fino e
artístico, tanto nas esbeltas verónicas
como nas arrimadas chicuelinas. Com a
flanela rubra executou tandas templadas, ligando os muletazos com

Joaquim Mesquita *

Pega de Ricardo Dias, dos Forcados de Coruche

duende, rematando com valor e arte. No
primeiro havia deixado constância do
seu valor e disposição para triunfar.
O jovem Wilson Maçarico
“Chamaco”, não se entendeu com o
primeiro oponente, não se parou um
pouco que fosse para dar um passe correcto. A encerrar a tarde melhorou a sua
performance mas longe do que lhe
havíamos visto na tarde do seu triunfo
no Campo Pequeno. Demonstrou alguma falta de ofício, não conseguindo
impor o seu toureio e falta de conhecimento dos terrenos do toiro. Salvou-se
da sua actuação a destreza com que
executou o tércio de bandarilhas.
O curro de conde Cabral cumpriu
superiormente no geral servindo ao
êxito dos toureiros, proporcionando

uma excelente tarde e justificando a
merecida volta do ganadeiro no final,
também ele um dos triunfadores.
Prestou provas para bandarilheiro praticante o jovem Diogo Santos da Moita.
Dirigiu com competência António
dos Santos assessorado pela Dra.
Francisca Claudino.
O espectáculo foi superiormente
abrilhantando pela Banda da Sociedade
Instrução Coruchense, que mais um ano
marcou presença no Sobral no dia 25 de
Abril. O público marcou significativa
presença preenchendo três quartos das
bancadas da tauródromo, numa data que
a tertúlia local já consolidou como
importante no calendário taurino
nacional.
* Crítico taurino

Pedrito de Portugal
em duas nocturnas
no Campo Pequeno

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

O matador de toiros Pedrito de Portugal voltará
a pisar a arena da Monumental Praça de Toiros do
Campo Pequeno. Manuel Gonçalves e Rui Bento
Vásquez firmaram contrato para duas corridas na
Monumental Lisboeta.
Ainda com datas a definir, podemos adiantar
que a primeira será no mês de Julho e a outra em
Agosto ou Setembro.
Relembramos que Pedrito de Portugal arrancará, este ano, no próximo dia 20 de Maio na 1.ª
Corrida RTP Sul no Coliseu José Rondão de
Almeida, em Elvas. Compartirá cartel com os
cavaleiros João Moura e Joaquim Bastinhas.
(Foto Marques Valentim)
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Sem precisar de “palhinhas”
Ainda afirmam os de boa
memória que pela tarde do Domingo de Páscoa, era obrigatório assistir à inauguração oficial
da temporada taurina na praça
de toiros do Campo Pequeno.
Bons tempos em que as famílias se muniam de farnel e se
demandavam os toiros, com o
chefe da família encabeçando o
seu ser com o clássico chapéu
de palhinha, de aba direita e
copa rígida, quase elemento distintivo de plena condição aficionada do portador.
Este ano os “palhinhas” eram
dispensáveis, dado que no interior da praça se não via o sol,
coberta que estava a praça por
via de uns chuviscos acontecidos horas antes, o que sendo, é
óbvio, uma vantagem (já não
volta a haver em Lisboa corridas adiadas pelo mau tempo…!), se revelou algo esquisito, pois o metabolismo dos
viventes não se compadece com
mudanças bruscas, e, o passarmos de repente do dia para a
noite tem muito que se lhe diga.

No entanto, que não seja
pelo dito que se não louve a
empresa pelo restaurar da tradição.
Em verdade, a 8 de Abril
aconteceu em Lisboa uma corrida agradável, para o que muito
contribuíram os bons exemplares com ferro Brito Pães.
João Moura Caetano esteve
diligente e acertado, e mais
estaria não fora o baile de montadas (deixando expresso não
ter entendido o oponente o suficiente para buscar a montada
certa…), tendo contudo deixado
incólume o seu estatuto de promessa.
Manuel Telles Bastos, montando de maravilha, exibiu o seu
estar clássico e cumpriu, apesar
de não ter atingido o planto que
decerto teria gostado de alcançar.
“El Capea” convenceu-me
finalmente de que tem algo mais
a dizer que o apelido do pai (a
quem se tributou a maior ovação da tarde/noite quando os
forcados o brindaram!) e francamente gostei de ver o uso que

fez das distâncias e alturas,
sobrando vontade para o ver de
novo, o que em meu conceito
não é de somenos.
António João Ferreira, novilheiro em que Vila Franca aposta, esteve em toureiro, o que é
digno, perante o lote de menor
qualidade. Exibe valor, mas é
facto que tem que apurar um
pouco mais o seu toureio, que
valor também tinha Don Trancredo e nem por isso passou de
curiosidade.
De Vila Franca eram também os forcados, que coesos
souberam brilhar com Paulo
Conceição e Ricardo Castelo
como solistas, numa actuação
de facto muito digna dos setenta
e cinco anos que esta temporada
comemoram.
Cá esperamos agora pelos
três eventos do inicio de Maio, e
com esperança, lembrem-se que
também foi com três corridas
em Maio que Don Livinio
Stuiyk começou.
____
Domingos da Costa Xavier

António João Ferreira
O novilheiro António João
Ferreira, que domingo de Páscoa actuou no Campo Pequeno,
foi incluído na novilhada da feira da Comunidade Autónoma de
Madrid, que se realiza no dia 1
de Maio, em Las Ventas.
Ao começar a temporada,
António João Ferreira está
anunciado nas duas praças mais
importantes de Portugal e de Espanha, deixando antever uma
trajectória de grandes compromissos em arenas da Península
Ibérica e de França, à semelhança do que aconteceu na temporada de 2006. O triunfo na novilhada de 1 de Junho, no Campo
Pequeno, valeu-lhe a apresentação na Monumental de Madrid
(Las Ventas), no mês de Julho, e
voltou a estar anunciado em Outubro, em consequência do êxito
obtido, mas a novilhada foi cancelada devido ao mau tempo.
Surge em Maio a oportunidade
e de referendar o bom ambiente
deixado há cerca de um ano e
que lhe abriu as portas para vin-

te actuações entre Espanha e
França, cortando 16 orelhas e
um rabo.
Entretanto, a 8 de Abril toureia em Lisboa, alterna com o
espanhol Pedro Gutierrez Lorenzo “El Capea”, um jovem
matador em trajectória artística
ascendente, filho de um dos
nomes mais queridos de sempre
para os aficioandos lisboetas.
A corrida de domingo em
que a empresa do Campo Pequeno retomou a tradição de

inaugurar oficialmente a temporada na festividade da Páscoa,
despertou grande interesse entre
os aficionados e o público em
geral. Trata-se de um cartel de
novos valores, onde, além da inclusão de “El Capea” e de António João Ferreira, contou com
as presenças dos cavaleiros João
Moura Caetano e Manuel Ribeiro Telles Bastos, os dois cavaleiros que tomaram as primeiras alternativas após a recuperação do Campo Pequeno.
Pegaram os forcados Amadores de Vila Franca de Xira,
capitaneados por Vasco Dotti,
que este ano comemoram as
suas “Bodas de Diamante” e
serão lidados seis bonitos toiros
de Brito de Paes.
A corrida teve ainda outro
aliciante que residiu na homenagem nacional ao Campino, figura onde tradição, valentia, afición e dedicação se cruzam para
construírem uma das imagens
mais fortes e de maior aceitação
da cultura portuguesa.

Tendo ganho a oportunidade de se apresentar em Las Ventas por ser o “máximo” triunfador do
ciclo de novilhadas da temporada passada na praça de toiros do Campo Pequeno, coisa que se não
deve esquecer de agradecer duplamente a Rui Bento Vasques, o novilheiro português deixou ambiente em Madrid e repete a sua presença dia 1 de Maio, lidando novilhos de Martelilla y Casa de Los
Toreros, alternando com José Manuel Sandin e Javier Bernal.
Que Deus reparta sorte, e que alguma toque ao português, que bem carece o nosso meio de
toureiros com potencial para levar o público à praça, com base nos seus triunfos.
DCX
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Tomás Pinto
presta provas para
cavaleiro praticante

Tomás Pinto é natural de
Paço de Arcos, onde nasceu em
11 de Agosto de 1989, é neto do
internacional de hóquei patinado Emídio Pinto, sobrinho do
cavaleiro Emídio Pinto, é primo
do cavaleiro praticante Duarte

Pinto. Tomás Pinto apresentouse em público no dia 8 de Maio
de 2004 em Porto Salvo, num
festival em que tourearam seu
tio Emídio Pinto, Joaquim Bastinhas, Marcos Tenório e Duarte
Pinto, sendo os hastados da ganadaria de “Pégoras” e os forcados Juvenis de Montemor-o-Novo e Académico de Elvas.
Nos últimos três anos actuou
em diversos espectáculos, alternando em alguns dos quais, com
cavaleiros profissionais e praticantes.
Actualmente é apoderado
por Rafael Vilhais e vai prestar
prova para cavaleiro praticante
no próximo dia 1 de Maio, na
praça de toiros do Montijo.

2.º Jantar
da Tertúlia Tauromáquica
Em ambiente de fervor tauromáquico, realizou-se no passado dia 19 de Abril, na conhecida Pastelaria situada na Praça
de Londres, em Lisboa, o 2.º
Jantar da nóvel tertúlia, no qual
estiveram como convidados
especiais o critico Maurício do
Vale e o matador de toiros José
Luís Gonçalves. No evento foi
projectado um vídeo com as
duas faenas de José Luís Gonçalves, no Campo Pequeno, em
21 de Setembro, e que lhe haviam de dar o prémio de Triunfador da principal praça do país.
No decorrer da projecção
Maurício do Vale, acompanhando as imagens abordou o toureio
de arte em geral e, em particular,
a estética do matador português.
Com uma exposição muito clara
que prendeu os presentes, foi
ainda abordado pelo orador
alguns aspectos da sua própria
trajectória no mundo dos toiros,
quer na Rádio, Televisão e Imprensa, quer no Apoderamento.
Na ocasião dos debates, em que
foram levantadas questões mui-

to interessantes, o crítico e o
matador José Luís Gonçalves
tiveram oportunidade de dar
esclarecimentos muito pormenorizados que, obviamente, a
todos satisfez.
No decorrer da bem servida
refeição, ao som de bonitos
pasodobles e apropriadas sevillanas, Joaquim Tapada, almamater da curiosa tertúlia, entregou a cada um dos dois convidados especiais um bolo decorado. O de Maurício do Vale tinha
um bem desenhado emblema do
Sporting, dada a sua condição
de colaborador daquele clube,
enquanto o de José Luís Gonçalves a palavra “Triunfador”,
considerando o prémio obtido
na temporada transacta.
O 2.º Jantar da TTM decorreu com enorme animação e por
solicitação de muitos dos presentes, já se pensa na realização
do 3.º, na medida em que todos
estão de acordo que o repasto,
sendo um salutar convívio, é
uma forma muito prática de se
“falar” da Festa de Toiros.

V ila Fr anca de Xir a
apoia Tour eir o
O Clube Taurino Vilafranquense organizou no dia 1 de
Maio uma excursão a Madrid, de apoio ao novilheiro
Português António João Ferreira. Em causa estava o importantíssimo compromisso na praça de toiros de Las Ventas.
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Associação Nacional de Grupos de Forcados

Entrega de Prémios 2006
Os triunfadores da temporada de 2006, no Campo Pequeno em
Lisboa, foram anunciados no passado dia 13 de Abril. O anúncio
decorreu durante a estreia do espectáculo equestre “Apassionata”,
na Praça de Toiros do Campo Pequeno.

Os Galardoados foram
Cavaleiro: Luís Rouxinol
Matador de toiros: José Luís Gonçalves
Ganadaria: Herdade de Pégoras
Toiro: “Torrichado” (Manuel Assunção Coimbra)
Grupo de Forcados: Amadores de Santarém
Forcado: José Luís Gomes (Amadores de Lisboa)
Novilheiro: António João Ferreira
Cavaleiro- Praticante: Manuel Lupi
Peão de Brega: David Antunes
Bandarilheiro: João Santos
A empresa do Campo Pequeno atribuiu ainda um Galardão
de Prestígio, a título póstumo, ao matador de toiros e antigo
empresário do Campo Pequeno, Manuel dos Santos.

Ganadaria Inácio Ramos
em San Fernando

A ANGF, razão de ser
AANGF nasceu porque consideramos que existem valores,
interesses, direitos e deveres que
são comuns a todos os Grupos
de Forcados Amadores. Porque
consideramos, também, que a
festa dos toiros têm situações
pouco definidas ou claras, omissões e problemas, onde os forcados são implicados, que devem
ser resolvidos, e que só em conjunto podemos ter opinião e voz
activa.
Deste modo, a ANGF, que
tem como lema “Pela Festa de
Toiros em Portugal”, visa especificamente:
• A defesa da Festa de toiros
e do Forcado Amador como
manifestação cultural autêntica
do nosso povo.
• A divulgação, por todos os
meios ao seu alcance, de tudo o
que diga respeito ao espectáculo
tauromáquico e, em particular,
dos Grupos de Forcados.
• A dignificação do ambiente
taurino, em especial dos Grupos
de Forcados Amadores, fomentando o espírito de entreajuda
nas associações tauromáquicas
existentes, com vista ao seu
desenvolvimento e através delas,
à defesa e representação do público aficionado.
• A promoção do associativismo tauromáquico, ajudando
a criar novas associações, clubes
e tertúlias em círculos onde a
“aficcion” se manifeste, ainda
que de forma não organizada.
Para atingir estes objectivos
os Grupos associados formula-

ram e aprovaram os estatutos e o
regulamento interno da ANGF,
onde vincam especialmente os
deveres e direitos que consideram comuns para todo e qualquer
Grupo de Forcados Amadores.
Dentro destas preocupações
colocámos especial atenção em
alguns pontos que consideramos
chave:
– Respeito pelo público, empresário e Festa dos toiros em
geral, regulando o número de
elementos fardados por corrida,
o fardamento dos forcados, limitando as actuações do Grupo a
uma actuação por período do dia
e promovendo a existência de
um jogo de cabrestos em todas
as corridas de toiros.
• Segurança, promovendo a
utilização de bandarilhas à espanhola, a existência de ambulâncias medicalizadas e de enfermarias com condições.
• Regulamento, sugerindo as
alterações que julgamos essenciais no que diz respeito aos forcados, em especial no que diz
respeito aos pontos anteriores,
de forma a melhorar as condições existentes e a dignificar a
Festa, com um maior respeito
pelas autoridades, pelo público,
pelos empresários e pela condição do Forcado Amador.
• Despesas, em paralelo com
estas preocupações existe a
regulamentação da parte monetária, que tem gerado polémica e
mal entendidos.
O montante de despesas a
que cada Grupo de Forcados

associado tem direito pela sua
actuação é público e estipulado
tendo em conta os seguintes factores:
• O escalão a que o Grupo
pertence (2 escalões distinguidos pelo número médio de corridas efectuadas)
• A categoria da praça (estipulado pela lotação da mesma)
• O número de Grupos que
fazem parte do cartel (para evitar que apenas aconteçam corridas com um só Grupo)
Estas regras aplicam-se a
todas as corridas excepto àquelas que forem anunciadas,
reconhecidas e verdadeiramente
de beneficência.
Como conclusão, gostávamos de referir que a ANGF
nasceu depois de muitos meses
de reuniões entre os cabos de
todos os Grupos de Portugal e
com o comum acordo de todos
os que são seus membros.
____
José Fernando Potier
Presidente da ANGF

Moura Caetano na net
www. joaomouracaetano.no.sapo.pt
Inácio Ramos Jr. em ombros lado a lado com Benjamín Gomez
e José Caraballo em San Fernando.

A ganadaria Inácio Ramos,
com divisa branca, ocre e preta,
estará presente pela terceira vez
consecutiva na Bonita Praça de
Toiros de La Isla, de San Fernando (Cádiz), no dia 5 de Maio.
Depois dos últimos dois êxitos
da ganadaria lusa em San Fernando, o interesse do Alcaide do
Ayuntamiento foi grande, e em
conjunto com o empresário Gustavo Postigo decidiram repeti-la.
Também após o êxito do ano
passado, do mano-a-mano entre
os dois novilheiros da terra, a
história voltará a repetir-se. Assim, vão estar em praça Benja-

mín Gomez e José Caraballo.
Recordamos que os novilhos
da ganadaria Inácio Ramos, em
San Fernando, na novilhada de
15 de Abril do ano passado os
toureiros cortaram 10 orelhas e
2 rabos, e a 15 de Julho, também do ano passado deram a
cortar 8 orelhas.
Este ano já foi lidado um toiro da ganadaria de Inácio Ramos, este com 4 anos de idade,
que foi lidado por Isabel Ramos
em Arruda dos Vinhos. Saiu
muito bem sendo inclusive toureado no fim, à porta fechada,
por Nuno Casquinha.

Depois do importante êxito
que João Moura Caetano alcançou no passado dia 8 de
Abril na Praça de toiros do
Campo Pequeno, o jovem cavaleiro já tem online o seu sítio
na Internet.
Trata-se de um sítio, onde
todos os aficcionados vão poder encontrar a biografia do cavaleiro, os detalhes das últimas
e próximas actuações, bem
como a sua quadra e equipa,
entre muitos outros temas.
Para aceder ao sítio do jovem cavaleiro basta ir a www.
joaomouracaetano.no.sapo.pt.
Como assessor de imprensa o
cavaleiro de Monforte conta
com o jovem Hugo Calado.
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Campo Pequeno premiado por 6Toros6
A empresa do Campo Pequeno recebeu a 26 de Abril, em
Sevilha, o prémio “A la mejor
instuición taurina” referente à
temporada de 2006, com que foi
distinguida pela prestigiada
revista espanhola “6 Toros 6”.
A entrega de prémios decorreu durante um jantar de gala
realizado no Hotel Alfonso XIII,
que reuniu a direcção e adminis-

tração da revista com os premiados. A cerimónia de entrega
dos prémios foi apresentada pela
matadora de toiros espanhola
Cristina Sanchez e pala rejoneadora francesa Maria Sara.
Pela Sociedade de Renovação Urbana Campo Pequeno,
SA, estiveram presentes o Director de Actividades Tauromáquicas, Rui Bento e um dos Admi-

nistradores, Dr. Henrique Pina
Borges.
Ao receber o prémio, o Dr.
Henrique Pina Borges salientou
“o profundo significado que ele
tem para a empresa, como reconhecimento público e internacional pelo trabalho realizado
em 2006, bem como o desafio e
a responsabilidade que contém
quanto ao futuro”.

De 2 a 10 de Junho, no CNEMA, em Santarém

“MAIOR FEIRA TAURINA DE PORTUGAL”
Reúne os Melhores a nível Nacional

João Ribeiro Telles
com mais um triunfo

João Ribeiro Telles (filho)
actuou no dia 31 de Março, na
praça espanhola de Roquetas
de Mar (Almería), sagrando-se
triunfador absoluto da corrida
de rejoneo que ali se realizou
com o corte de 2 orelhas.
Dos seis alterantes da corrida, João, foi o único a cortar 2
orelhas aos toiros de Ramón
Sanchez. João alternou com

gal 100%”. O toiro é o centro
de todo o evento. Actualmente,
a criação da raça brava é encarada como um foco de atracção
turística e de lazer, que permite
aproximar as comunidades
urbanas da realidade rural, promovendo o conhecimento e o
contacto com a natureza.
A sua importância ganha
dimensão também no sector
económico, no qual envolve
diversas camadas do tecido empresarial, não só a nível interno,
mas também como produto de
exportação.
O toiro bravo é um tesouro
nacional que diferencia Portugal
dos restantes povos europeus,
não como um estigma, mas
como uma afirmação de reconhecimentos culturais que atravessaram muitas gerações, é
nossa obrigação, perpetuar essa
passagem de testemunho de
geração em geração.
Assim, ao longo de nove dias

serão apresentados cartéis fortes,
que contam com nomes como
João Moura, Joaquim Bastinhas, João Salgueiro, Rui Salvador, Luís Rouxinol e Vítor Ribeiro entre tantos outros, na lide
a cavalo.
Na lide apeada, um cartel de
luxo, com um trio de oiro que
seguramente irá fazer história
neste certame e no toureio nacional. Vítor Mendes, José Luís
estarão presentes as promessas
do futuro do toureio a pé.
A par com as corridas, novilhadas e demonstrações da arte
taurina, será possível assistir ao
espectáculo “Paixão e Morte na
Arena Ibérica”, a um desfile de
moda com trajes relacionados
com a tauromaquia e com o cavalo, onde se destaca a participação do conhecido estilista Augustus, e ainda a um espectáculo produzido por Luís Valença
Rodrigues, “As mil e uma noites
do Cavalo Lusitano”.

José Miguel Callejón, volta;
Raúl Martín Burgos, aplausos;
Tomás Soler, orelha; Manuel
Caetano, silêncio após aviso e
El Cartagenero, orelha.
Mais um importante triunfo
para o jovem João Ribeiro Telles depois de sucessivos triunfos importantes em Portugal e
Espanha neste início da temporada 2007.

Nuno Casquinha
em Badajoz

• Evento único de homenagem ao mundo do toiro e do cavalo
• Nove dias consecutivos de espectáculos e iniciativas culturais e artísticas
• Aposta na qualidade nacional com participações 100% portuguesas
Decorre de 2 a 10 de Junho
no CNEMA, em Santarém, a
Maior Feira Taurina de Portugal, um evento que reúne os
maiores nomes da tauromaquia
e as melhores ganadarias nacionais, a par com espectáculos
equestres, musicais, bailado,
teatro e moda, em nove dias
consecutivos com o melhor que
há em Portugal.
Inserido na 44.ª Feira Nacional de Agricultura e 54ª Feira
do Ribatejo, o certame tem
como intenção valorizar a arte e
tradição de um património cultural único do nosso país, numa
altura em que se começa a
impor a marca Portugal. Essa
intenção é revelada nos cartazes
compostos a 100% por espectáculos de qualidade e produção
nacionais, protagonizados por
toureiros portugueses, com toiros de ganadarias portuguesas.
A partir deste momento esta
será a palavra de ordem “Portu-

suplemento

Tauromaquia

O novilheiro Nuno Casquinha
toureará no próximo dia 12 de
Maio na Monumental Praça de
Toiros de Badajoz.
Compartirá cartel com Paco
Chavez e Julio Parejo.
(Foto Inácio Ramos Jr.)

Praça de Toiros do Montijo

Comemoração dos 50 anos

A Praça de Toiros Amadeu
Augusto dos Santos comemora
este ano a sua 50.ª temporada e
o primeiro meio século da sua
inauguração, cerimónia que teve lugar no dia 1 de Setembro
de 1957.

Sendo um edifício de crucial
importância para a Santa Casa
da Misericórdia do Montijo e
um pólo de desenvolvimento
sócio-cultural da cidade, a Santa
Casa constituiu uma Comissão
Executiva presidida pelo Sr.
António Vasco Lucas, que integra ainda os Senhores António
José Rita, Miguel Cardoso, José
Mata Cáceres, Joaquim José
Ferreira e Ernesto Gouveia, para assinalar a data.
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Conversas
para uma Cultura da Tradição
A apresentação de novo livro
de um jovem escritor, encerrara
com a música tradicional de um
grupo de tocadores de concertina. E a meu lado, extremamente
comovida, fazendo um enorme
esforço para evitar as lágrimas de
comoção, uma ainda jovem professora dizia-me “os meus alunos têm que ouvir isto. Esta música tocou-me profundamente,
nem sabe o enorme esforço que
fiz para não chorar”.
E tem razão, esta educadora,
pois é na Escola que a criança
deve começar a conhecer a “cultura tradicional”, pois só se pode
gostar daquilo que se conhece.
Mas a lamentável realidade é
que, entre nós, a mesma não é
devidamente considerada e respeitada; entre nós, onde figuras
gradas chegam a considerar o
“folclore” como uma coisa de
“somenos valor”. Isso não tem
importância, não passa de folclore. Comportamento que aliás
a “Sociedade de Língua Portuguesa” apenas acha possível da
parte de “um analfabeto ou de

uma pessoa com pouca cultura”.
Entretanto, papel muito importante, mesmo fundamental
para mudar este estado de coisas, para que não mais se ignore
a “Educação para uma Cultura
da Tradição”, cabe sem dúvida e
a todos os níveis à Comunicação
Social, mas onde, tenhamos a
humildade de o reconhecer, muito poucos jornalistas e colunistas
poderão dispensar a necessária
formação para o efeito.

Ainda recentemente uma jovem jornalista perguntava a um
director de um grupo de folclore
quem é que escrevia as músicas
para o seu rancho.
Afinal, dois maus exemplos
no nosso meio cultural, ambos
desconhecendo que um dos factores para que um facto seja de
folclore, é ser anónimo. Neste
caso da música, teve certamente
um autor cujo nome se perdeu na
memória dos tempos enquanto a

mesma, por efeito das migrações,
da deslocação de trabalhadores,
ia sendo moldada natural e involuntariamente, dando-se assim a
chamada aculturação.
Mas este desconhecimento
de certos “saberes” já o constatei também nalguns grandes nomes da nossa televisão.
Ao que parece, pois não assisti, aconteceu mais um momento desprestigiante para uma
“casa” (RTP 1) que se propõe
prestar um “serviço público”.
Terá sido no programa “Aqui há
talento”, onde de facto vi alguns
talentos mas que deixei de ver
dado o baixo nível do júri (em
minha opinião, claro).
Aconteceu que um par de
bailadores de folclore, devidamente trajado, se inscreveu e
participou (se me permitem dizê-lo, eu não o faria). O qual, no
entanto, terá sido logo despachado: “Folclore, vejam lá,
com toda aquela roupa, nem
umas perninhas ao léu”.
Para além de uma grande
ignorância, como nos diz Arlin-

Lino Mendes *

do dos Santos em carta enviada
ao Jornal “Folclore”, “é de uma
grande falta de respeito para os
milhares de pessoas que se entregam de alma e coração na representação de tão nobre causa
como é o nosso Folclore, e venham depois estes três ignorantes brincar com quem gosta,
pratica e defende esta vertente
da nossa Cultura”.
O Inspector Lopes Pires, explica de uma maneira interessante, que “qualquer facto para
ser folclórico tem que obedecer
a quatro aspectos fundamentais.
1 – Ser popular (ser do gosto
do povo… Ser da sua predilecção);
2 – Ter autor desconhecido;
3 – Ser tradicional (passar de
geração em geração por via oral);
4 – Ser universal (pertencer a
uma comunidade cultural significativa e não apenas a uma
família ou pessoa);
Em folclore, digamos, é
proibido inventar!
____
* Agente Cultural

Major Luís Alberto de Oliveira

PSD apoia a
reposição do busto
O Partido Social Democrata, veio através de comunicado
informar que “apoia incondicionalmente e de forma unânime a reposição do busto do
ilustre filho da terra, Sr. Major
Luís Alberto de Oliveira”.
Esta decisão foi tomada
depois de ouvir os militantes e
os órgãos dirigentes, tendo em
conta os documentos e os factos da história que existem,
alguns deles veiculados pelo
Jornal de Coruche.
Foi também tida em conta a
opinião dos historiadores Professores José Hermano Saraiva, José Mattoso e Veríssimo
Serrão, presente nas suas edições de História de Portugal,
onde não existem quaisquer
indícios de actos menos abonatórios, pelo contrário só o
reconhecimento pelas suas
qualidades.
O PSD refuta também todas
as acusações feitas pelo PCP à
figura deste ilustre coruchense,

Assine a Subscrição Pública

que segundo todas as fontes,
foi um declarado opositor ao
regime de então, apesar de nele
ter servido como Ministro da
Guerra.
O PSD questionou a CMC
sobre o paradeiro da estátua
arrancada em Março de 1975.
Refere ainda o PSD de
Coruche, que “o que é importante assinalar e ressaltar, foi
o Bem que o Major fez à nossa
terra, os melhoramentos que
introduziu e a forma correcta e
solidária como sempre actuou
com os coruchenses e com a
defesa dos interesses de Coruche e das suas gentes”.
Acrescentou ainda que “é
por isso que o busto lá deve ser
recolocado e de lá nunca deveria ter saído”.

Disponível nos locais assinalados e no site
www.ojornaldecoruche.com
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ALMEIRIM

BENAVENTE

Empresa Municipal irregular
Já no mandato passado, a
vereadora da CDU da Câmara
Municipal de Almeirim, dirigente de “Os Verdes” Manuela
Cunha, denunciou irregularidades na administração e na
gestão da piscina municipal e de
outros espaços desportivos pela
empresa municipal.
Durante o mandato, a vereadora levantava dúvidas sobre a
legitimidade de os elementos do
Conselho de Administração,
membros do executivo camarário, poderem votar as deliberações respeitantes à mesma
empresa, tal como acontecia.
Neste mandato, a vereadora,
eleita nas listas da CDU, apresentou um parecer da comissão

jurídica conjunta do IGAT, IGF
e DGAL, que considerava que
os elementos do executivo não
podiam votar nas deliberações
sobre matérias respeitantes à
empresa, tal como sempre lhe
pareceu lógico.
No entanto, sendo o parecer
referente a uma situação noutra
autarquia, foi deliberado há
quatro meses, por proposta da
vereadora, que a Câmara de Almeirim iria solicitar um parecer
específico a estas entidades.
O parecer ainda não foi apresentado. Na reunião de câmara
do dia 2 de Abril, a vereadora
apresentou novo parecer, desta
vez da Procuradoria-Geral da
República, que considera que os

de 2007

membros a tempo inteiro das
autarquias estão impedidos de
ser presidentes/gestores destas
empresas municipais.
Em Almeirim, o Conselho de
Administração é presidido pelo
presidente da Câmara Municipal, o que configura uma
irregularidade, porque, segundo
o parecer, há incompatibilidade.
Por outro lado, a vereadora
denunciou “a inexistência da
publicação do quadro de pessoal da empresa municipal em
Diário da República, a não publicação das contas do ano
anterior”. A empresa gere, além
de quase todos os espaços
desportivos municipais, também
os espaços culturais.

Autarquia reconhece
trabalho dos militares
António Ganhão, presidente da Câmara Municipal de
Benavente congratulou no
passado dia 16 de Abril, os militares dos postos territoriais
de Benavente e Samora Correia, bem como o Destacamento Territorial da GNR de
Coruche, pelo papel fundamental que tiveram na caça e
detenção dos três assaltantes
do posto de combustíveis de
Benavente, de que resultou no
assassinato da funcionária da
estação de serviço pelos criminosos. Ganhão ressaltou “o

espírito de missão e de sacrifício dos militares da GNR e o
seu empenho, apesar da
escassez de meios materiais
de que dispõem”.
Outro dos problemas prende-se com a falta de horários
fixos, o que impede muitas
vezes o gozo das respectivas
folgas, ou o facto de estarem
longe das famílias. Esta felicitação foi também alargada aos
restantes vereadores da edilidade. A Câmara vai dar conta
desta posição ao Comando
Geral da GNR.

CARTAXO

Apresentação do dispositivo
distrital de combate a incêndios II Passeio Equestre
A sessão de apresentação do
dispositivo operacional do Distrito de Santarém decorre no dia
1 de Maio, no Parque das Tílias
(junto à Praça de Touros), em
Almeirim.O Ministro de Estado
e da Administração Interna,
António Costa, vai estar presente à semelhança do que aconteceu no ano passado, percorrendo também todos os outros distritos do país em sessões de

apresentação do mecanismo de
protecção.
Aproximam-se as épocas de
maior risco de incêndio e aquelas que exigem um maior empenho de meios.
A Fase Bravo do dispositivo
nacional de combate estende-se
de 15 de Maio a 30 de Junho e a
Fase Charlie inicia-se a 1 de
Julho, prolongando-se até 30 de
Setembro.

Na Fase Charlie, entre todos
os agentes envolvidos no dispositivo operacional nacional, vão
estar perto de nove mil homens
e mulheres no terreno.
Desde muitos milhares de
bombeiros até militares da
GNR, sapadores das mais variadas origens, equipas profissionais de canarinhos helitransportadas, equipas do INEM.

SANTARÉM

Governo Civil volta a entregar
material ortopédico
O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, entregou material ortopédico, no âmbito do “Projecto
Tampinhas”, no dia 18 de Abril,
no Governo Civil. Em parceria
com a Resitejo e a Ortoribatejana, o Governo Civil entregou

três cadeiras de rodas, dois andarilhos e um assento de alimentação a uma instituição de
solidariedade social, o Centro
de Integração e Reabilitação de
Tomar, a um jovem dos Riachos, Torres Novas, e, a um
adulto do Cartaxo. Foi ainda

A jornada equestre teve início pelas 8h30 com os participantes a concentrarem-se no
Recinto da Festa do Vinho, para
depois darem inicio ao passeio
que estava marcado para as
9h30 horas. Terminado o passeio, foi tempo do almoço de
confraternização, onde foram
entregues lembranças aos par-

ticipantes, sendo também premiado o Melhor Traje à Portuguesa Feminino e Masculino,
com outra lembrança.

TORRES NOVAS

Secretário de Estado
esclarece empresários

oferecida a reparação de uma
cadeira de rodas eléctrica.
Esta nova entrega resulta da
recolha de 5,8 toneladas de tampas de plástico por diversas entidades e pessoas particulares do
distrito e representa um montante a rondar os 4.400 euros.

BENAVENTE

Assassinos capturados
Os três indivíduos, que a 6
de Abril assaltaram um posto de
combustível em Benavente e
mataram a funcionária de 43
anos, foram capturados pela
GNR cerca das 03h20 da ma-

drugada do dia 14 de Abril,
quando seguiam na mesma
viatura, na Estrada Nacional 10,
na zona do Porto Alto. Numa
operação Stop e de combate à
criminalidade, elementos dos

postos da GNR de Benavente e
Samora Correia, mandaram
parar a viatura em que seguiam
os assaltantes, que foram detidos, sem oferecerem resistência
e entregues à Polícia Judiciária.

A Nersant acolheu, no passado dia 11 de Abril, o seminário
“QREN e as Empresas – Sistemas de Incentivo ao Investimento – 2007/2013”.
O evento contou com as presenças de Rui Baleiras, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Duarte Rodri-

gues, adjunto do Secretário de
Estado, António Rodrigues, Presidente da Câmara de Torres
Novas, Paulo Fonseca, Governador Civil de Santarém e José
Eduardo Carvalho, Presidente
da Nersant.
Na plateia estiveram mais de
duas centenas de empresários.

O Jornal de Coruche

ABRANTES

mização do tecido empresarial
do Norte do Ribatejo. É uma
oportunidade única para as
empresas desta região se mostrarem a si e aos seus produtos
levando à criação de uma
dinâmica que permita um fluxo
de desenvolvimento para o
norte do Ribatejo”.
A XI Feira Empresarial do
Norte do Ribatejo decorre de 3 a
6 de Maio, no Fórum Empresarial, no Tecnopolo, em Abrantes. Além do espaço de exposição, o evento irá acolher diversos espectáculos.

Nersant com novo portal
Já está no ar o novo portal da
Nersant. Com uma imagem
renovada e uma reestruturação
de conteúdos, o novo site da
Nersant está agora mais funcional e apresenta novos serviços.
Em www.nersant.pt poderá
ficar a conhecer a Associação,
consultar notícias e a agenda,
além de poder aceder a todos os
conteúdos relacionados com

Ano 2 - Número 13
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áreas como a formação profissional, o apoio técnico ou a realização de eventos como feiras e
seminários.
Poderá ter acesso ao Programa Valtejo Finicia, em
www.nersant.pt/finicia, onde
está toda a informação sobre o
Programa, bem como a todos os
documentos necessários para a
candidatura.
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SANTARÉM

Feira Empresarial
do Norte do Ribatejo

Realizou-se, no dia 20 de
Abril, a apresentação da 11.ª
edição da Feira Empresarial do
Norte do Ribatejo. Trata-se de
uma organização do Núcleo
Nersant dos concelhos de
Abrantes, Constância, Mação e
Sardoal que tem como parceiros
a Tagus – Associação para o
Desenvolvimento do Ribatejo
Interior e a Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes.
Domingos Chambel, presidente do Núcleo Nersant de
Abrantes referiu que “este é um
evento importante para a dina-

•

Prevenção Rodoviária
– Governo Civil organiza campanha
O Governo Civil do Distrito
de Santarém, apresentou no passado dia 26 de Abril no Bar
Quimbys, em Santarém, a campanha de Prevenção Rodoviária
que irá realizar no distrito, iniciativa conjunta do Governo
Civil de Santarém, Unidade de
Prevenção do Instituto da Droga
e da Toxicodependência, Polícia
de Segurança Pública, Instituto
Politécnico de Santarém e Associação Conversas de Rua.
Esta iniciativa surge do facto
de o elevado consumo de álcool
ser uma das principais causas de
acidentes rodoviários, existindo,
no distrito de Santarém, uma
igualmente elevada taxa de consumo entre a população juvenil.
Importa, então, procurar uma
sensibilização focalizada nos
comportamentos de risco inerentes ao abuso do álcool, que,
neste caso, será efectuada junto
dos jovens frequentadores de

espaços de diversão nocturna.
Em suma, esta acção tem como
objectivo o incentivo ao consumo moderado e responsável de
bebidas alcoólicas de forma a
evitar comportamentos de risco,
comprometedores da integridade física e psicológica dos jovens.
Durante a noite de 26 de
Abril, foram distribuídos pan-

fletos sobre as consequências
associadas ao consumo de álcool em diversos estabelecimentos
nocturnos dos concelhos do
Cartaxo e de Santarém, onde foram igualmente efectuadas medições da taxa de alcoolémia.
A campanha será repetida
em todas as noites no recinto da
Semana Académica de Santarém.

Final de Futebol de Rua
Realizou-se a 1 de Maio, em
Ferreira do Zêzere, a final do
Campeonato Distrital de Futebol de Rua. Oito equipas irão
disputar um lugar na final
nacional, em Junho, na Lousã,
numa iniciativa que pretende
promover a inserção social dos
cidadãos.
Organizado pelo Governo
Civil de Santarém e pela Associação CAIS, o Campeonato
Distrital de Santarém teve início
no passado 14 de Abril, onde se
jogou a primeira fase de apuramento, tendo os jogos do segundo grupo decorrido no dia 21.

De um total de 16 equipas, as
quatro primeiras classificadas
de cada fase apuraram-se para a
final distrital do dia 1, junto ao
Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere.
A participação na competição a nível nacional será,
então, disputada pela Associação Pica-Pau (Santarém), Centro de Reabilitação e Integração
Torrejano (Torres Novas), Academia World Jeunesse/ Projecto
Rosto (Torres Novas), Comunidade Vida e Paz (Fátima,
Ourém), duas equipas do Projecto Homem (Abrantes) e outras

duas da Associação de Desenvolvimento Sócio-Cultural de
Santarém, todas divididas por
dois grupos.
“Vencer em todos os campos” é, mais uma vez, o lema
presente nesta edição do Futebol de Rua, que aposta na sua
expansão a nível nacional, como forma de promover a prática
desportiva como estratégia inovadora de intervenção social.
Esta é uma iniciativa na qual
participam homens e mulheres
que se encontram em risco de
exclusão social.

Supressão de Alfa-pendular gera polémica
A CP (Comboios de Portugal) anunciou a supressão, a partir de 22 de Abril, da paragem de
quase todos os comboios Alfa-Pendulares, Lisboa e Porto, na
linha do Norte nas estações de
Entroncamento e Santarém.
Para os Verdes, esta medida,
“representa um claro retrocesso
no leque de oferta do transporte
ferroviário, deixando a capital do
distrito e a estação de ligação à
linha da Beira Baixa (até à Covilhã e Castelo Branco), praticamente sem ligações à capital e ao
resto do país na sua modalidade

mais rápida, confortável e fiável
– as composições pendulares”.
Consideram esta decisão
“profundamente preocupante e
lesiva para as populações do
distrito de Santarém e para toda
a região, demonstrando uma
enorme falta de respeito e visão
face às necessidades e potencialidades económicas e turísticas aqui presentes”.
Para o grupo parlamentar: “O
comboio é um meio de transporte
público com inegáveis vantagens
económico-sociais e ambientais,
que contribui decisivamente para

a garantia da mobilidade das populações, para o desenvolvimento e afirmação das regiões que
serve para combater o aumento
de emissões de gases poluentes e
com efeito de estufa para a atmosfera, responsáveis pelo fenómeno das alterações climáticas”.
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Dia Mundial da Floresta na Serra D’Ossa
Escolas Secundárias de Estremoz e de Coruche, em intercâmbio, plantaram sobreiros
e visitaram alguns dos locais mais emblemáticos da Serra
O calendário assinala a 21 de
Março a chegada da Primavera,
tempo cíclico de regeneração da
natureza que é celebrado desde
a Pré-História. Data que foi escolhida pelas Nações Unidas
para se tornar no Dia Mundial
da Floresta e que cada vez mais
deve merecer a nossa atenção
face às ameaças crescentes ao
equilíbrio ecológico na única
casa em que sabemos que temos
condições para viver – o planeta
Terra.
Razões de sobra para aproximar alunos e professores de
duas escolas secundárias que
uniram esforços e afectos por
uma causa que, pelo menos neste dia, se tornou comum – a preservação da Serra d’Ossa. O que
acontece ao maior relevo do
Alentejo Central importa às
duas regiões, pois estas estão
irmanadas pelas águas do Rio
Sorraia, ex-libris natural da vila
de Coruche, que tem na Serra
d’Ossa algumas das suas nascentes.
O intercâmbio começou pela
manhã no novel auditório da Escola Secundária da Rainha Santa Isabel com uma sessão de
boas vindas, moderada pela actual coordenadora do Projecto
Serra d’Ossa: Por um amanhã
mais verde, a professora Maria
Antónia Aldeagas. Em nome da
escola anfitriã, o Presidente do
Conselho Executivo, professor
Moisés Pereira, manifestou o
desejo de que este intercâmbio

ta e escritor Sebastião da Gama,
aos pés da doce Arrábida nascido, a quem apelidou de Serra-Mãe, que impressionado com a
força dos aromas, de odor rijo,
primitivo e a vastidão de verde-esteva da Serra d’Ossa, a baptizou de Serra-Pai.
Guiados pela professora Marilisa Crespo, serrana de residência na pitoresca Fazenda,
muitos dos participantes puderam observar pela primeira vez
a planta insectívora, emblema
da serra, o orvalho-do-sol (Drosophyllum lusitanicum [L.]Link),
nas imediações da igrejinha do
Canal, que na sua solidão nos
interpela a refazer as celebrações de outrora. Com o entusiasmo em crescendo eis-nos no

não se perca no futuro, tendo sido secundado no uso da palavra
pelo Vereador do Ambiente da
Câmara Municipal de Estremoz,
Eng. Jorge Canhoto, que agra-

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS
Mercado Abastecedor de Lisboa
Tel. 219 929 029
MARL – PAVILHÃO A-06 N-119
Rua Riba Falcão
BAIRRO DA AREIA – 2100-018 CORUCHE
Resid.:

Tel. 243 617 249 – Tm.: 917 245 891

deceu o convite, destacou a relevância que este projecto tem assumido e lançou o repto para a
sua transformação numa entidade com personalidade jurídica, constituindo-se em associação de defesa do ambiente.
Foi a vez de usar da palavra
o fundador e antigo coordenador do projecto, professor António Gil Malta (actualmente
coordenador do Projecto Nichos
Pedagógicos da Escola Secundária de Coruche), que confessou a sua emoção pelo acolhimento prestado e que reconheceu ter ali passado (durante sete
anos) alguns dos melhores momentos da sua vida. Agradeceu
também o facto da sua mensagem de profundo amor pela Serra d’Ossa se ter conservado nesta instituição.
Num dia em que lançou novos desafios: para além de ter
assumido perante a comunicação social a responsabilidade do
Movimento Pró-Associação Projecto Serra d’Ossa, anunciado a
21 de Agosto último, tendo considerado este intercâmbio a actividade número um deste movimento cívico, aproveitou também para sugerir a criação a médio prazo na serra de um parque
biológico e cultural, abrangendo
a fauna, a flora, o património
histórico-arqueológico e etnográfico, com especial destaque
para a fauna ibérica, reintroduzindo-se, de forma controlada,
espécies que já tiveram ali o seu
habitat, como o urso, o lobo, o
lince ou o veado, um eco-parque
da Serra d’Ossa, que pudesse
ser um cartão de visita de Estremoz e da região e uma mais

valia para a sustentabilidade
deste espaço natural.
A sessão prosseguiu com a
estreia do filme em DVD “Serra
d’Ossa: A serra mística do Alentejo Central”, cuja beleza retida
pela câmara de Paulo Correia
deleitou a assistência, um documentário que contou também
com a realização e a apresentação do professor António Gil
Malta.
DE NOVO, A EMOÇÃO
DE ESTAR NA SERRA,
RECORDANDO
SEBASTIÃO DA GAMA
É no preciso momento em
que se começa a descer para o
vale apertado da Ribeira de Têra
que a nossa vista se deslumbra
com a imponência do cume
mais elevado da senhora das
serras que se erguem no centro
da mesopotâmia portuguesa, o
cabeço de S. Gens. E aí vem-nos
sempre à memória o ilustre poe-

paraíso botânico chamado Pinhal da Biodiversidade, reino da
rosa-albardeira (Paeonia broteroi Boiss. & Reuter) e de tão
grande companhia de numerosas espécies da flora mediterrânica, numa encosta úmbria que
a brisa marítima ameniza e ajuda a conservar viçosa todo o ano.
Logo a seguir, o momento
mais solene do dia – a plantação
de seis sobreiros (Quercus suber
L.) na área ainda calcinada pelo
negro do monstruoso incêndio
do passado mês de Agosto, um
gesto simbólico que quer chamar a atenção para o que deve
ser a correcta reflorestação da
serra, com espécies preferencialmente autóctones.
Na habitual subida para S.
Gens, quando nos preparávamos
para continuar a plantação, vimos, perplexos, uma monumental fogueira com a lenha da
(exagerada!) limpeza do mato
que deixou a nu a pele da terra.
> contina na página 35
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Roménia, Março de 2007

José M. Freire da Silva, Arq.

Bucar este cidade da União Europeia
Bucareste, capital da moderna Roménia do século XX
e sede do antigo principado
da Valáquia – Moldávia com
territórios disputados com a
Rússia dos czares e que foi
parte do Império Turco.
A queda do Império Austro Hungaro libertou de vez a
Transilvânia e parte da Bessarábia que se lhes juntaram
no que é hoje a Nação Romena.
___
Esta cidade, com o trânsito
permanentemente engarrafado,
desmoraliza e exaspera qualquer um que nela se queira deslocar, mesmo os locais. O tempo
de progressão de um lado para o
outro torna-se infinito. Uma manhã esgota-se nas paralisações
do tráfego.
O metro, recente de há 30
anos, mas com aspecto velho e
deteriorado, oferece mobilidade
mas apenas ao longo de dois ou
três eixos. A maior parte desta
cidade de 2 milhões de habitantes fica fora do seu alcance. A
principal linha do metro corre
sobre uma avenida imensa coroa-

da num topo pelo palácio do Parlamento, o segundo maior edifício do mundo a seguir ao Pentágono em Washington, mandado
fazer por Nicolae Ceausescu,
nome ainda fresco na memória de
muitos e que governou com mão
de ferro o país até à década de 80.
Tal como para a construção
deste palácio, ao mandar rasgar
avenidas e construir novos bairros residenciais, Ceausescu destruiu sectores da cidade antiga
que perdeu assim as suas características históricas anteriores ao
século XIX. Mantém por outro
lado, os sinais da grandeza que
viveu outrora, a imponência dos

grandes edifícios públicos e particulares, dos palácios e museus
do princípio daquele século feitos ao risco neoclássico, nas
proporções da grandeza então
vivida e reflexo do que se fazia
na Europa. Tudo e todos nos
lembram que Bucareste foi a pequena Paris dos princípios do
século passado.
Muitos destes edifícios mostram-se descuidados, manchados, deteriorados, mas outros estão recuperados e limpos, ocupados com novos usos e novas ins-

tituições e brilham na sua grandeza e no seu desenho.
Grandes moradias apalaçadas
estão por toda a parte na cidade,
umas deterioradas e sujas, decadentes, outras transformadas com
novos ocupantes recuperaram o
esplendor dos seus dourados, dos
mármores, das madeiras trabalhadas, dos tapetes e candelabros.
A cidade está pontuada com
inúmeras igrejas que denotam a
presença de séculos da dominação Bizantina e influência otomana com os dourados nas paredes e cúpulas brilhantes, no
colorido das madeiras e mosaicos, nas figuras dos santos da

igreja exibidas no alto das fachadas, na composição volumétrica típica das igrejas ortodoxas, nos telhados e elementos
decorativos de inspiração oriental. Muitos habitantes, homens
ou mulheres, ao passarem à sua
frente, benzem-se três vezes
num gesto apressado.
A arte nova deixou as suas
marcas na arquitectura de muitas destas casas mas o modernismo dos anos 40 e 50 encontrou
expressão em muitos edifícios
da cidade e marcou os programas de habitação colectiva e os
edifícios públicos da época.
Paredes meias com fachadas
degradadas, grandes marcas comerciais com as suas montras
bem desenhadas, coloridas e
profusamente iluminadas, anunciam a sua entrada nos hábitos
da cidade, desde o “fast food”
com os universais Macs, Pizza
Huts, Kentucky Fried Chiken
aos grandes nomes da moda e
do pronto a vestir de todas as capitais europeias.
Em Janeiro de 2007, este país
de língua e cultura marcadamente latinas, integrou de direito a
União Europeia e a cidade prepara-se agora para as grandes
transformações que a modernização do país e os fundos europeus vão trazer.
É já visível, por exemplo, em
város troços da ligação ao aeroporto internacional de Ortopen a
construção das obras de arte desniveladas duma futura auto-estrada com financiamentos externos e com intervenção de empreiteiros como a portuguesa
Lena – Construções, de Leiria.
No Parlamento e no Governo travam-se batalhas políticas
pelo equilíbrio da coligação no
poder entre os partidos Liberal e
Democrata e um grupo de representantes da população de origem húngara. Esta coligação é

precária e origina mudanças
constantes nas orientações e estruturas governamentais.
Os reflexos fazem sentir-se
na alteração frequente das agendas das reuniões, dos trabalhos e
compromissos e assomam na
discussão pública acalorada nos
grandes projectos de obras públicas como o das concessões da
construção das redes de auto-estradas como a da ligação de
Bucareste a Brasov.
Se bem que a Roménia tenha
uma cultura latina marcada, a
língua romena é para nós impenetrável na compreensão do dis-

cando coisas diferentes, a compreensão das expressões e sentido das frases torna-se um quebra-cabeças. Já a língua falada,
soa-nos familiarmente com entoação italiana, mas o sentido do
que é dito permanece ininteligível para nós. Assim, o conhecimento do que se está a passar
só é possível pela leitura dos jornais locais de língua inglesa.
E as notícias vão-nos dando
conta da entrada em força das
grandes empresas europeias e
mundiais na participação no surto de desenvolvimento económico e industrial do país e das

curso escrito e falado. Se bem
que muito da escrita seja identificável para nós portugueses nas
palavras iguais nas duas línguas,
por vezes com significados semelhantes, muitas vezes signifi-

grandes expectativas que estão
criadas com a entrada na União
Europeia e com os grandes programas de financiamento dos
projectos para a sua harmonização com o espaço europeu.

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 O ficial

Fornecemos tanques aéreos e subterrâneos para combustíveis
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Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt
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SALGARI, SANDOKAN, E A AVENTURA
PORTUGUESA DOS 7 MARES
> continuação do número anterior

(parte última )

ças de brocado e botas e polainas de pele com fivelas de ouro;
na cabeça, em vez de turbante,
trazia um chapéu de aba larga,
de Manila, com uma fita de seda
vermelha pendente.

centa ele alguns traços biográficos do português, dizendo que
passara vários anos da sua juventude em Goa.
Por outro lado, já na versão
original de “Os Tigres de Mompracem”, publicada em 1883 no
jornal de Verona, Nuova Arena,
e, como em muitos outros casos,
truncada pelos tradutores portugueses, adianta outros dados
do nosso compatriota, primeiro
físicos, depois biográficos:
Ágil como uma enguia, alegre como podia ser um marinheiro que navega no luxo,
atascado em ouro e com um
misto de altivez e cortesia que o
davam a conhecer à primeira
vista como um fidalgo.
E continua: De facto os
olhares sobre ele não enganavam. Yanez de Gomera era um
nobre português das Celébes,

Esta a descrição física que
faz do nosso Gastão de Sequeira, e a que mais deixa perceber o
êxito de casting que foi a escolha de Philippe Leroy para desempenhar no cinema o papel
do português. É que o actor, não
só é o retrato vivo desta descrição, como, tendo sido oficial
da legião estrangeira na Indochina e Argélia, representou o
personagem no ecrã como nenhum outro.
Voltando a Salgari, na mesma obra, mais adiante, acres-

um daqueles homens que emigrando haviam centuplicado o
património, e que depois de o
esbanjar em loucuras, tinha tido
a coragem de velejar num pequeno parau, comerciando entre as Ilhas da Malásia. Quando
se preparava para comprar umas
propriedades no Bornéu, acaba
por cair nas garras de Sandokan,
o filho do Rajá de um dos estados do Bornéu, que as traições
inglesas haviam convertido em
pirata acoitado na Ilha de Mompracem. Reconhecendo nele

DE YANES DE GOMERA
A GASTÃO DE SEQUEIRA
Mas o maior e mais célebre
dos aventureiros portugueses
que Emílio Salgari criou, foi
sem dúvida o grande amigo, o
eterno companheiro de Sandokan, o Tigre da Malásia. Aquele
que, ao lado deste mítico personagem, irá viver nas páginas
salgarianas uma sucessão de espantosas aventuras que se estendem por mais de uma dezena de
romances que constituem o Ciclo Malaio. O qual, em conjunto com os Ciclos das Bermudas
e do Corsário Negro, constituirão os mais lidos e traduzidos livros do autor veronês.
Este, quando concebeu o heróico aventureiro, que, sem margem para dúvidas, declara constantemente como português,
baptiza-o, contudo, com um dúbio nome peninsular: Yanes de
Gomera. Equívoco que não escapa a Júlio Gama que lhe aportuguesou o nome para Eanes Cameira. Mais tarde, o Editor João
Romano Torres ou os tradutores
que lhe vertem as obras do italiano para a nossa língua que resolvem melhorar a autenticidade
do personagem crismando-o
com o nome mais explicitamente
lusitano de Gastão de Sequeira.
E é com este, que o inseparável companheiro de Sandokan
vai permanecer na memória dos
portugueses, já que, à excepção
dos bibliófilos e estudiosos, a
maior parte dos leitores nacionais ignora que o nosso Gastão
de Sequeira foi dado à luz literária com o nome de Yanes de
Gomera.
Salgari, segundo estudiosos
da sua obra, revia-se nele, fazendo o personagem viver na literatura as aventuras que o autor, na curta vida de Capitano de
marinha, gostaria de ter vivido
nos mares do Oriente. Do mesmo modo, ou até mais declaramente, nele quase reincarnou
um dos grandes ilustradores dos
seus livros, o Marquês Alberto
della Valle, o qual, preparava
previamente os inspirados desenhos para as suas capas, com fotografias em que, com alguns
familiares vestidos com disfarces orientalizados, encenava as
descrições salgarianas. Nestas
capas, depois mil vezes copiadas, ou inspiradoras de posteriores ilustradores, são fáceis de

notar as semelhanças físicas entre o personagem português e o
desenhador italiano. Sobretudo,
para as obras em que Gastão, já
convertido em Rajá consorte do
Assam, apresenta um ar já mais
envelhecido.
Mas, aparte do nome, como
descreve Salgari o sempre risonho, sarcástico, e aguerrido aventureiro português, inveterado fumador, capaz de fumar cem cigarros entre cada duas das muitas
aventuras que o farão ganhar o
temível ápodo de “O Tigre Branco” descreve-o como: Magro,
aristocrático, valente, bebedor e
aventureiro!
No início de Il Due Tigri,
aqui traduzido para “Sandokan
vence o Tigre da Índia”, Salgari
descreve assim a verdadeira
arca de Noé que compunha a
equipagem dum belíssimo e
longo veleiro que em Abril de
1857 entrava no porto de Diamond Harbour : malaios de pele
cinzenta e olhar sombrío, bornéus, daiacos, os famosos caçadores de cabeças das florestas
do bornéu, negritos de Mindanau, ou até papuas de imensas
cabeleiras seguras por não menos gigantescos pentes.
A comandá-los distinguiam-se as figuras de dois homens
com vestimentas de uma riqueza
inaudita. O primeiro era Sandokan. Descreve depois o segundo,
era um europeu de estatura
igualmente alta, de feições correctas, aristocráticas, de olhos
azuis e doces, e um bigode negro
que começava já a branquear,
ainda que parecesse mais jovem
do que o outro: Vestia com muita
elegância mas não à oriental;
casaco de veludo castanho com
botões de ouro, apertado na cintura por uma faixa de seda, cal-

uma enorme coragem e um infindável espírito de aventura,
aquele príncipe malaio tornado
pirata convida-o a acompanhá-lo nas suas lutas, o que o português faz tornando-se seu inseparável companheiro.
É assim que Yanez de Gomera, um descendente dos antigos aventureiros de Portugal, se
vai tornar pirata como o seu
amigo.
Yanes, ou Gastão, depois de
mil aventuras casa com Surama,
Rani do Assam, tornando-se,
por isso, Rajá do Assam.
Um fim bem português, se
atendermos à quantidade de
portugueses e portuguesas que
realmente existiram e que, pela
sua vida aventurosa e pelos
laços matrimoniais que estabeleceram com potentados do
oriente se tornaram soberanos
ou consortes de reinos orientais.
Como sucedeu no século XVII
com Salvador Lopes Ribeiro,
natural de Guimarães, e Filipe
Brito de Nicote, que à vez, foram Reis do Pegu, na Birmânia,
com Dona Maria de Mascarenhas, que se tornou uma das
mais influentes mulheres do
Grão Mogol, ou com Juliana
Teixeira, sobrinha de um transmontano Capitão de Malaca,
que se torna Rainha do arquipélago das Maldivas.
Ou como outros portugueses
mais, dos sete mares andarilhos,
os quais, tal como sucedeu com
Emílio Salgari, foram fonte inspiradora de poetas, escritores e
cineastas de ontem. Que os de
hoje, infelizmente, ou soçobrando à máquina de propaganda holiwoodesca acreditam, como a
generalidade do infantil povo
americano, que os Rambos e
Rockys existem e são capazes de
vencer este mundo e o outro, ou,
dando asas às patologias que só
eles carregam, imaginam na
guerra de África paixões desiquilibradas e invertidas entre
soldados, capitães e terroristas.
Incapazes de imaginar e descrever cenários de grandeza afogam-se, à vez, ou no exagero da
infantilidade americana, ou na
mesquinhez do sórdido nacional.
E Salgari, e os seus livros,
aqui tão perto, a falar-nos de
Portugal e a lembrar-nos a
imensidão da Aventura Portuguesa dos 7 Mares.
João Alarcão de Carvalho Branco
Historiador
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ECONOMIA

A Região e o Território:
Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

O Projecto Político e o Projecto Cultural
O território deve ser tratado
de novos pontos de vista e entre
os quais a análise que toma
como referência a existência de
actores e de sujeitos. Pode começar-se com a ideia de Boisier,
de que a região passa a ser
sujeito de seu próprio desenvolvimento, deixando para segundo plano os limites e atributos geográficos e de tamanhos
que dominavam as teorias e
práticas relacionadas com a
regionalização.
O território organizado, que
pode ser uma região, província
ou município, deixou de ser o
simples produto das relações
sociais de produção para se
transformar, nos tempos de
hoje, em “agente” ou “sujeito”
do seu próprio desenvolvimento, o qual passa a ser mais
endógeno e equitativo, sem ser
autónomo, uma vez que plenamente inserido no mundo internacionalizado (Boisier, 2001).
Nesses termos, a região
deixa de ser definida prioritariamente pelos seus limites, tamanhos e outros atributos geográficos, para se converter numa
estrutura complexa e interactiva
e de múltiplos limites. Superada
a noção de contiguidade, uma
região concilia alianças tácticas
para atingir objectivos determinados e por prazos determinados com outras regiões, a fim de
se posicionar melhor no contexto internacional. A partir do
núcleo original, podem-se configurar múltiplas espirais associativas, que conformam novas
instâncias regionais, sem que a
unidade básica perca a sua
própria natureza (Boisier, 2001).
> continação da página 32

Não podemos esquecer que a
floresta é um espaço de biodiversidade e que os três estratos
vegetais, (arbóreo, arbustivo e
herbáceo), mesmo com o seu
porte reduzido, têm que estar representados.
Por precaução, a representante dos pais e dos encarregados de educação, a docente aposentada Georgina Ferro, alertou
os bombeiros estremocenses,
que prontamente apareceram.
Após o ritual da refeição no

Deve-se considerar, ainda,
que a formação de um território
dá às pessoas que nele habitam a
consciência da sua participação,
levando ao sentimento da territorialidade, responsável pelo
surgimento de uma consciência
de confraternização entre seus
habitantes. O termo territorialidade expressa, portanto, tanto o
que se encontra no território e
está sujeito à sua gestão, como o
processo subjectivo de consciencialização da população de
fazer parte de um território, de
integrar o território.
Na primeira acepção, o território vincula-se à geografia política e geopolítica e, na segunda, vincula-se a uma geografia
que privilegia os sentimentos e
simbolismos atribuídos aos lugares.
Na definição do meio regional inovador, que emerge da
globalização económica, o papel central pertence aos actores,
pois o meio é composto por

actores que têm uma representação e uma concepção convergente daquilo que a organização
regional traz quando integra as
capacidades dos sistemas locais,
valorizando a maior criatividade
sócio-económica daí resultante.
O meio inovador regional,
portanto, é o conjunto das habilidades colectivas oriundas das
práticas acumuladas nas Redes
e a sua mobilização nos procedimentos mais ou menos informais que fazem avançar as problemáticas económicas regionais, bem como suas soluções.
Assim, o meio regional inovador manifesta-se por meio da
cultura que assim se constitui
(Benko, 1998).
Em 1998 Dymski introduz a
ideia de fronteira nas suas análises de forma a definir uma economia de “boom”. Este autor
define um novo conceito para a
economia regional: a “economia
de alto crescimento”. Este conceito está associado à economia

de um determinado espaço geográfico que verifica um crescimento mais rápido do que as
economias nas regiões ou países
adjacentes, durante um período
sustentado. Dessa forma, o
autor sustenta que as economias
de alto crescimento têm fronteiras.
Uma economia de “boom”,
por sua vez, é a economia de
alto crescimento, na qual esse
alto crescimento é imputável
parcial ou integralmente aos
significativos e sustentados influxos de trabalho e riqueza.
Dymski define as fronteiras de
forma muito ampla, não se
referindo somente à imposição
de barreiras impeditivas à livre
entrada de cidadãos de outra
nação, nem também à divisão
ambígua entre o urbano e o rural, pois toda a área espacial
delimitada e contígua pode ser
tratada como uma economia
com fronteiras.
O inconveniente das fronteiras que existem na problemática
regional, ainda que não tenha
papel preponderante como no
passado recente, restringe-se à
existência de um “balanço”.
Quando se fala em regionalização, o primeiro problema que se
coloca é o facto de que quem recebe a denominação de regiões/territórios é quem na realidade não consubstancia valores
que lhe permita usufruir dessa
designação.
Assim, na maioria das vezes,
o desafio é transformar territórios semi-estruturados e semiorganizados mediante actos de
voluntarismo político. Esse voluntarismo, ainda que superfi-

* Economista

cial, é necessário para transformar essas não-regiões em regiões com existência real, tanto
do ponto de vista sociológico
como político. Configura-se
assim, o processo de construção
regional, que se apoia na colocação em prática de dois projectos: um projecto político regional, produtor da coesão e da
mobilização; e um projecto cultural regional, produtor da percepção colectiva de identidade.
O projecto político regional
supõe a definição de um futuro
regional, mediante a selecção de
um cenário possível dentro da
gama de cenários regionais desejáveis, o que pressupõe a especificação da ideologia do projecto, a sua condução política, o
seu apoio social e a sua base técnica.
O projecto cultural regional,
por sua vez, deve ser o resultado
de uma inteligente combinação
da apropriação regional das culturas locais vernaculares preexistentes e da apropriação regional da cultura universal.
Um projecto político só se
estrutura a partir de uma imagem futura da sociedade a que
se refere, pois é essa imagem
que vai assegurar a sua condução social, porque mostra aos
actores e agentes para onde se
quer ir.
Certamente, trata-se de uma
imagem que representa uma
construção voluntária do futuro,
sem, por isso, se converter numa
utopia, na medida em que tal
imagem representa o campo do
possível dentro do desejável.
____

Dia Mundial da Floresta na Serra D’Ossa
Alto de S. Gens, cuja vasta panorâmica sempre nos fascina e
transmite serenidade e com a
alegria da saúde que a caminhada e a pureza do ar nos oferecem, dando-nos mais alento para o futuro, descemos vertiginosamente até ao formoso pinhal
para tomarmos o autocarro para
o próximo ponto da visita – a
Anta da Candeeira, erguida há já
5000 anos por uma civilização
de agricultores e de pastores,
que assim quis dignificar os

seus mortos. Lá continua com a
sua singular janelinha que a torna única no país, com a sua
fronte a olhar, segundo as explicações mais recentes, a Lua
Cheia da Primavera. Porque
morrer era renascer para uma
nova vida.
No termo da visita, ainda sequiosos de emoções, deixámo-nos envolver pelo grande silêncio do claustro do Convento de
S. Paulo (Eremita), hoje superiormente restaurado em hotel

de quatro estrelas, a convidar ao
retempero do corpo e do espírito.
Neste dia 21 de Março de
2007, a senhora das serras do
centro transtagano mostrou alguns dos seus tesouros e acenou-nos com um pedido: Cuidem de mim, para que eu durante muito tempo possa cuidar de
vocês!
____
António Gil Malta

* economista
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PEQUENO REPÓRTER

Semana da Leitura na EB1 de 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 participaram as
editoras Caminho e Minutos de
Leitura.
Durante a semana várias

desafio: vir 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.

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 fantoches, o 4.º B e 4.º C fizeram
um musical. Na quinta-feira, dia
8 de Março, o Dr. Dionísio Mendes falou sobre o seu tempo de
aluno na 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

___

Os Repórteres
da E.B.1 de Coruche 1

50 anos de História

Escritora e ilustradora

Ex-aluno conta como era

visitou escolas de Coruche

Foi em ambiente descontraído e após
assistir à representação da peça “O
Principezinho”, pelos alunos do 4.º ano,
que o ex-aluno Dionísio Mendes falou
sobre o seu tempo na EB1 de Coruche 1.
Frequentou esta escola há cerca de 40
anos, no seu 1.º e 2.º anos de escolaridade pois o seu 3.º e 4.º anos foram
feitos na E.B.1 de Santo Antonino.
O ex-aluno recorda o uso de bata
branca, o seu Professor Alberto Ferreira
e a medalha de cortiça que o melhor

aluno, do ditado, usava ao pescoço durante o intervalo. Sente ainda o sabor do
óleo de fígado de bacalhau que era obrigado a tomar na fila da cantina antes do
almoço. Os alunos ouviram atentamente
e participaram com entusiasmo fazendo
perguntas sobre essa altura, salientamos
o facto de um aluno querer saber se o
aluno Dionísio Mendes “também usava
uma mochila com rodinhas”.
Dúvidas de gente pequena… destes
tempos!!

Helena Simas é autora e ilustradora
dos livros “O Piquenique do Tomás”,
“Pedro e a Lua” e “A Festa de anos do
Tomás”, colaborando também como
ilustradora em livros de outros autores.
No âmbito do Plano Nacional de

MÓVEIS SORRAIA
Assinatura ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

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

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

Leitura, a escritora deslocou-se a algumas escolas e Jardins de Infância do
Agrupamento Educor, Branca, Santana
do Mato e Coruche, para falar com os
alunos sobre os seus livros e desenhar ao
vivo as personagens dos mesmos.

Churrasqueira
Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

O Jornal de Coruche

Festival de
Acordeonistas
É já no próximo dia 5
de Maio, que a Praça da
Água, no Parque do Sorraia em Coruche acolhe a
primeira edição do “Festival de Acordeonistas
Vale do Sorraia.
O evento conta com
um desfile às 15h00, sendo que os espectáculos começam a partir das 16h30.
A iniciativa conta com
a organização da Câmara
Municipal de Coruche.

3. Corridas
de Coruche
as

No próximo dia 6 de Maio decorre a 3.ª Corrida da Família. Os concorrentes vão percorrer 2500 metros.
No mesmo dia, decorre também a 3.ª Corrida das
Pontes, com uma distância a percorrer de 10 mil metros.
Ambas as partidas estão marcadas para as 10h35, e os concorrentes devem encontrar-se junto ao Pavilhão Desportivo
Municipal de Coruche.
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ACTUALIDADE

Falar Abril no
Auditório do Museu
No passado dia 26, pelas 21
horas, o auditório José Labaredas do Museu Municipal de
Coruche foi, uma vez mais,
palco de um colóquio: “Falar
Abril”.
A mesa, moderada por
Dionísio Mendes, teve como
oradores Carlos Beato, militar
de Abril e Presidente da Câmara
Municipal de Grândola, bem
como Filipa Melo, jornalista e
escritora.
Uma sessão sobre “Abril”
onde se ouviu contar o 25 de
Abril pela voz de quem foi protagonista da madrugada do dia
da Revolução dos Cravos como
militar, Carlos Beato, em tempos conhecido pelo rapaz Beato.
Por outro lado, Filipa Melo
abordou a Revolução e o que é
viver nos anos pós 25 de Abril,
duma perspectiva de quem herdou a liberdade e a democracia
alcançada nessa data.
O Militar de Abril falou

sobre uma juventude do Estado
Novo maltrada e sem liberdade,
que tinha como líder Capitão
Salgueiro Maia, sobretudo os
que cumpriam serviço militar na
Escola Prática de Cavalaria de
Santarém: “O Capitão Salgueiro
Maia era o líder de uma massa
que se revia nos conceitos revolucionários. Era rigoroso, mas
tinha bons princípios e comovia-se com as músicas de Zeca
Afonso”.
É deste modo que o “rapaz
Beato” recorda o Capitão. Beato
terá sido, na altura, solicitado
pelo Capitão Maia para colaborar na revolução e após tantas reuniões clandestinas, o
grande impulsionador da Revolução, no dia 24 de Abril ter-lheá dito: “rapaz Beato, é logo à
noite!”.
E sem saber muito bem para
onde ir, assim como muitos dos
seus companheiros, rumaram
direcção a Lisboa nessa noite,

Edite Costa

chegando à Praça do Comércio,
munidos de canhões, deitaram
abaixo o regime.
Filipa Melo, enquanto filha
da geração da Revolução admitiu que “Somos invejosos de
histórias tão heróicas quanto
estas”. Atendendo ao panorama
social em que as novas gerações
estão inseridas será impossível
haver uma acção colectiva, um
sentimento de fraternidade tão
genuíno como o que se deixava
transparecer há 33 anos atrás.
Vivemos livremente, em estado
democrático e mesmo assim
ainda não percebemos qual o
nosso papel. Remata o seu discurso com a retórica “Para onde
vamos e ao que viemos”.
A finalizar a noite deu-se um
debate acesso na plateia entre os
que recordam os intensos
momentos revolucionários e os
que hoje andam à deriva pela
liberdade.
___

Açorda d e S ável
Ingredientes
1 sável de 1 kg, 6 dentes de alho, pimenta, coentros,
sumo de limão, fatias de pão duro, farinha e sal.

Preparação

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

• Amanha-se e corta-se o sável em postas muito finas,
deixando a posta da cabeça com dois dedos travessos
além dela e a posta do rabo, ambas para a confecção
da açorda. As postas finas do meio arrepiam-se com
sal, salpicam-se com sumo de limão e guardam-se.
• Cozem-se num tacho as postas da cabeça e do rabo, com algum sal (pouco) juntamente
com as ovas, se forem de sável. Se não as houver, podem utilizar-se também ovas de bacalhau, neste caso cozendo-se à parte. Depois de cozido o peixe, desfia-se com cuidado, por
forma a retirar-lhe todas as espinhas, guarda-se, retira-se o véu às ovas que, caso sejam de
bacalhau se esfarelam, se de sável partem-se aos bocadinhos pequenos juntando-as ao peixe.
Num tacho, deita-se um bom fundo de azeite e picam-se-lhe para dentro, finamente, os
dentes de alho.
• Entretanto, escaldaram-se com água da cozedura do peixe, a ferver, as fatias de pão caseiro
duro que se deixaram a escorrer do excesso de água. Quando o azeite começar a ferver com
os alhos, sem os deixar alourar, deita-se-lhe o pão para dentro e deixa-se ferver até o desfazer
completamente. Vai-se mexendo até obter uma massa homogénea e não muito líquida.
• Quando atingir a consistência desejada retira-se do lume e, nesse momento, juntam-se-lhe os coentros cortados miúdos e misturam-se muito bem na açorda. Sacodem-se as
postas para fritar do excesso de sal que, porventura, apresentem, envolvem-se em farinha e
fregem-se em bom azeite. A açorda, enfeitada por cima com um raminho de coentros picados. Serve-se em travessa, rodeada pelas postas fritas.
in “Coruche à Mesa e outros Manjares”, por José Labaredas

38

O Jornal de Coruche

•

Ano 2 - Número 13

• Maio

de 2007

Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

O divórcio é uma experiência pela qual passam muitas famílias actualmente. Se uma parte destas famílias supera esta
etapa com relativa facilidade, já
outras têm muita dificuldade em
fazê-lo.
Assim, pretendemos abordar
o impacto deste acontecimento
no desenvolvimento das crianças e jovens, e no modo como
estes e os pais podem viver esta
transição de um modo mais
saudável, e com as mínimas
consequências negativas no
futuro.
Neste sentido, torna-se necessário aliviar as consequências do divórcio, quer para as
crianças, quer para os pais. Muitas vezes, durante o divórcio, os
filhos são deixados de parte na
tomada de decisões, criando-lhes um vazio emocional.
Numa altura em que os pais
se sentem infelizes e revoltados,
estes acabam por procurar nas
crianças o seu refúgio emocional, acabando por consciente
ou inconscientemente forçá-las
a ter que escolher. Nestes casos,
a criança, sob pressão, para se
proteger pode “preferir” o pai
com quem vive, evitando estar
com ambos os pais ao mesmo
tempo.
IDEIAS ÚTEIS PARA
AJUDAR O SEU FILHO
• Esteja atento às conversas e a
mudanças de comportamento
que sugiram problemas (culpabilização, depressão persistente,
agressividade, e comportamento
anti-social);
• Arranje refúgios de privacidade para o seu filho, um local
para este expressar as emoções
ou simplesmente estar sozinho;
• Fale sobre os assuntos difíceis,
tais como a discórdia entre os
pais. Seja honesto com o seu

As Crianças e o Divórcio
CRIANÇAS
PRÉ-ADOLESCENTES
Na sua maioria, as crianças
pré-adolescentes, têm mais dificuldade em demonstrar a sua mágoa e aflição íntimas, no entanto
estes sentimentos existem. As
crianças encobrem este sofrimento com jogos ou outras actividades, podendo ser difícil falar
acerca deste assunto com eles.
Podem apoiar fortemente um dos
pais e até recusar-se a ver o outro.

filho, vai estar a esclarecê-lo impedindo que pense erradamente,
e a transmitir-lhe um valor fundamental;
• Se o seu filho se tem vindo a
isolar, envolva os amigos mais
próximos e especiais dele;
• Não se esqueça dos dias especiais para a criança.

quando passam por uma situação de adaptação como o divórcio, necessitam de viver uma fase de desequilíbrio em que os
sintomas abaixo descritos são os
esperados (podendo não ser tal e
qual como é apresentado). Esta
fase é o processo normal de lidar
com uma situação difícil:

O divórcio é interpretado pela maioria das crianças e jovens
como uma rejeição ou abandono
de si próprios. Estes geralmente
não compreendem, ou não querem compreender todas as implicações adultas de um casamento
infeliz. Muitas das reacções das
crianças que acontecem nestes
momentos são a expressão do
medo do abandono por parte de
um, ou ambos os pais. Contudo,
se as relações entre pais e filhos
se mantiverem sem alterações,
esclarecidas e de apoio, esses
medos são geralmente de curta
duração.
As crianças podem reagir a
esta incerteza de várias formas.
Importa referir que todas elas

CRIANÇAS EM IDADE
PRÉ-ESCOLAR
Estas ficam muito tristes e
assustadas quando os pais se separam de facto, tornando-se muito apegadas e exigentes. Frequentemente expressam agressão em
relação a outras crianças e brigam
com os irmãos.
CRIANÇAS EM IDADE
ESCOLAR
Sendo estas um pouco mais
velhas, a tristeza e o desgosto
continuam a existir, mas a cólera torna-se menos significativa,
sendo dirigida essencialmente
aos pais (especialmente ao com
quem a criança vive, enquanto o
que está fora é idealizado).

ADOLESCENTES
Neste caso, podem existir sintomas depressivos, e um “desligar” da vida familiar. O adolescente retira-se para relações fora
de casa, privilegia os amigos, e
podem surgir preocupações acerca das suas próprias relações, sexo e casamento.
PRECAUÇÕES
DO CASAL
Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença em processos de divórcio no que respeita a
tornar menor o sofrimento dos
filhos. Seguem-se algumas sugestões:
• Informar os filhos com algum
tempo de antecedência antes de
um dos pais sair de casa, para
que possam ter algum tempo
para se habituar à ideia e
preparar-se para a mudança.
• Dar a entender aos filhos que
têm um espaço à disposição na
casa do pai que sair. É muito
importante reforçar o lado positivo de passar a ter duas casas
para morar, através de pequenos
gestos como deixar a criança
decorar o novo quarto.
• Ser o mais neutro possível.
Separar o seu papel como cônjuge do seu papel como pai.
• Manter regras semelhantes nas
duas casas onde a criança passa
o seu tempo para não aumentar

Bloco de notas “Ser criança... não fique indiferente”
A Cáritas lançou o bloco
de notas “Ser Criança…
não fique indiferente”.
Elaborado com a ajuda
das crianças que participam
nos programas de competências pessoais e sociais,
dinamizados pelo projecto
“Educar para o Futuro”.
De acordo com a coordenadora do projecto, Isabel
Miranda, “este bloco pre-

tende ser um instrumento de
sensibilização a toda a comunidade de Coruche, para
as problemáticas das crianças e jovens em risco e para
o papel fundamental da rede
de apoio local na prevenção, detecção e encaminhamento de crianças e jovens
em perigo”.
Adquira-o na Cáritas!

a confusão ou dar hipótese à
manipulação dos filhos.
• Envolver a família alargada
no processo de separação, no
que toca à dispensa de atenção,
tempo e carinho às crianças, para que estas se sintam ainda
mais apoiadas.
• Tentar manter ao máximo as
rotinas dos filhos para que o sentimento de medo pela mudança
não seja mais acentuado.
É importante que as crianças
que atravessam esta crise tenham a noção de que:
• O divórcio não é culpa deles;
• É normal pensar e sentir algo a
respeito;
• O que pensam e sentem tem
importância;
• É natural que os pais chorem;
• Estes vão ser cuidados, mesmo
que os pais não estejam juntos;
• Outras crianças experimentaram a mesma situação e tudo
acabou bem;
• Há pessoas com quem eles podem conversar;
• Há coisas que as crianças podem fazer para se sentirem melhor e também os pais.
• Eles continuam a ser amados
depois do divórcio dos pais.

Não perca na próxima edição
O Papel do Psicólogo

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Cáritas Paroquial de Coruche
Apoiar – Gabinete de
Aconselhamento Parental
Travessa do Forno n.º 16-18,
2100-210 Coruche
Telefs: 243 679 387 / 934 010 534
O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

Equipa Técnica:
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)
Mauro Pereira
(Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta)
Nuno Figueiredo
(Psicólogo Clínico)
Gonçalo Arromba
(Técnico de Psicologia Clínica)
Noémia Campos
(Assistente Social)
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EDUCAR AGORA

As Birras
Isto, em principio, parece ser
uma verdade claríssima para
todos os educadores, mas nem
sempre é tão fácil de pôr em
prática.
Nós sabemos que a partir de
muito cedo a criança percebe
que pode fazer as suas escolhas:
Como a sopa ou não como?
Faço isto ou não faço? Vou para
a cama ou tento uma oportunidade de ficar mais algum
tempo no meio dos adultos?
…enfim, um não acabar de situações possíveis…
Um dos grandes estudiosos
deste tema, Berry Brazelton,
afirma que a criança testa os
limites da tolerância dos pais e
fica assustada.
A decisão, o desejo de conseguir o que quer, é tão grande
que se atira para o chão a berrar.
E aí temos a nossa “birrinha”.
A criança a testar os limites
da tolerância dos pais e a ficar
assustada.
Já o dissemos e não faz mal
repeti-lo. Isto é uma situação
que nós encontramos constantemente. E, de geração em geração, vamos assistindo às eternas
birras das crianças, pois fazem
parte do seu crescimento.
Isto quer dizer que, como
tem medo das novas “habilidades” que vai tentando, não lhe
basta saber que os pais o podem
ajudar a controlar-se.

A criança tem que aprender a controlar-se sozinha !

A criança deve aprender a
controlar-se sozinha, e embora
o facto dos pais estarem presentes possa fazer aumentar a
birra, também pode ajudar a
controlá-la.
Por exemplo, ao verem a
criança assim, dizer-lhe: “toma o
teu lencinho”, ou “toma o teu
cobertor”, ou “toma esta toalha
para te refrescares”, “respira
fundo”, “ouve esta música tão
bonita”. Mas o ideal é que a
criança conseguir controlar-se
sozinha.
O já mencionado Brazelton
dá um exemplo muito simples:
“toma o teu ursinho de peluche.
Ele quer ajudar-te, não quer
que estejas tão agitado. Precisa
que o abraces.” Este autor explica as duas hipóteses da forma
seguinte: No primeiro caso (toma lá o teu lencinho, o teu cobertor) é o pai ou a mãe que ajudam a criança a acalmar-se.
Mas com o ursinho (…ele
quer ajudar-te) estão a ensinar a
criança a acalmar-se sozinha.
E melhor acontece quando
os pais decidem não ficar por
perto enquanto dura a birra,
pois mantendo-se, estão sem
querer a dizer “não consegues
controlar-te”.
Ao contrário, se se afastarem, mantendo-se atentos, estão
a dizer-lhe: “tu és capaz de te
controlar sozinho”.

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Muitas vezes, porém, a agitação da criança é tão grande
que desaconselha que a deixem
ficar só, mas em muitos outros
casos é aconselhável fazê-lo.
Há ainda muitas outras “técnicas” para lidar com a criança
quando ela está agitada.
O chamado “abraço do cesto” que é sentá-la ao colo, abraçando-a de tal forma que, sem a
magoar, a mantemos com os
braços presos junto ao corpo.
Ou o “abraço de tesoura”, este
quando a criança chega a espernear dando pontapés para todos
os lados.
Neste caso abraçamo-la pondo uma perna por cima das dela,
com pressão suficiente para a
acalmar, mas também sem a
magoar.
Tudo isto podem ser técnicas muito conhecidas, mas convém relembrar sempre: uma
canção que a criança goste ou
umas palavras meigas ao ouvido são o melhor calmante. E,
nunca, prender uma criança enquanto está com uma birra.
Aliás, é engraçado que crianças a quem não é dado muito
colo enquanto estão calmas,
provocam algumas vezes birras
como forma de pedir um contacto físico.
Quando tal acontece o ideal
é manter a calma, cantar-lhe ou
embalá-la no seu colo, para que

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

Perigo quase à solta
Os condutores que circulam diariamente na estrada nacional 367 em Marinhais, perto da zona da passagem aérea da auto-estrada, estão todos os dias sujeitos a colher, com os seus veículos, um animal de
grande porte. Há já vários anos que existe, a escassos metros da estrada, uma vedação (bastante frágil)
onde pastam mais de uma dezena de vacas. Todos os cuidados são necessários e nunca se sabe qual o
momento em que um destes animais atravessa esta estrada de forma desordenada.

ela aprenda a acalmar. Neste caso, como noutras situações estamos a ajudar a criança a autodisciplinar-se.
E é ainda mais importante
que, depois de a criança sossegar, lhe ensinemos o que ela
deve fazer para se acalmar.
Perguntando-lhe “ouviste-me a cantar? respiraste fundo?
ficaste sossegada?”.
Fazendo a criança crer que é
ela que controla a situação, ela

sente-se protegida e pronta para
acabar com a birra.
Bom, queridos pais, não é a
maior parte das vezes fácil, depois de um dia de cansaço, aturar uma birra, mas é com muita
calma que se resolvem estas
situações.
Tentem e vão ver que dá resultado.
E até para o mês que vem.
Educadora de Infância *

Era uma vez. . .
PRIMAVERA E AS ABELHINHAS
Olá Queridos Meninos
Já pensaram que no que acontece quando chega a
Primavera? Foi no dia 21 de Março que começou a estação
mais florida do ano. Os passarinhos voltam porque começa a
estar mais quentinho. As flores crescem porque há mais sol e
mais calor. Tudo está mais verdinho. É ou não verdade?

Os jardins ficam cheios de flores, as árvores voltam a ter
folhas. As abelhinhas e as borboletas aparecem à procura do
seu “almoço”…
Ora eu queria tanto que os meninos de Coruche fizessem
um desenho para o nosso jornal, com muitas flores, muitas borboletas e muitas abelhinhas a voarem à roda do lindos jardins
da nossa terra. Sim ou não?
Eu vou-lhes dar uma ajuda. Vou-lhes ensinar um poema
duma linda abelhinha… que procurava… o seu “almoço”.
Zumb, zumb, zumb…
E pousa na flor.
Zumb, zumb, é a abelhinha,
faz o mel, é prá Rainha,
zumb, zumb, zumb,
e pousa na flor.
E vejam onde ela pousou. Num lindo jardim.
O sol ainda dormia, mas as abelhinhas já trabalhavam.

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

Estoril Open
Decorre de 28 de Abril a 6 de Maio a edição de 2007 do Estoril Open, organizada pela João Lagos Sport. A competição deste ano decorre no complexo
de ténis do Jamor e conta com prémios de jogo de monta. Para os homens
531,250 euros e para senhoras 120 mil euros. A final será no próximo
Domingo.

Nos jogos das meias-finais, a equipa
do Paço dos Negros perdeu em casa com
o Pego por 2-1 e a Azambujeira venceu o
Errense por 6-1. Na grande final da
prova, dia 1 de Maio, pelas 17 horas, no
Estádio Municipal Prof. José Peseiro em
Santo Antonino, Coruche, o Pego defronta a Azambujeira e o Errense defronta o
Paço dos Negros para apuramento do 3.º
e 4.º lugar, jogo que terá inicio às

Avé Maria

Pai Nosso

Informações da Paróquia de Coruche
Março de 2007
• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO

LEONOR CUSTÓDIA

Dia 10 - Martim Barrosa e Azevedo,
Miguel Alexandre Neves Charrua.
Dia 17 - Lara Almeida de Oliveira.

FALECEU
Nasceu em 14-03-1930 e faleceu em 31-03-2007
Seu marido António Vital, sua filha Guilhermina Vital, seu genro Custódio
Marques e seus netos Hélio Vital Marques e Edite Maria Ferreira, vêm por este
meio agradecer, reconhecidamente, a todas as pessoas que os acompanharam
na sua dor, durante o velório, no funeral, na missa do 7.º dia ou que por qualquer
outra forma manifestaram o seu pesar para com a família enlutada.
Para todos vai o nosso profundo e sincero agradecimento, extensivo ao Exmº.
Senhor Dr. SEBASTIÃO BARBAS, do hospital de Santarém, pelo apoio e
cuidados prestados, ao nosso ente querido, durante o seu internamento.

10h30m. A festa do futebol do Inatel,
tem inicio às 10h com a recepção às entidades oficiais, almoço às 13h, folclore às
14h30m e paraquedismo pelas 16h15m.
O Estádio Municipal Prof. José Peseiro,
vai ser o palco da festa e são esperados
milhares de adeptos do futebol. A organização é do Errense e o apoio da
Câmara Municipal de Coruche e Junta
de Freguesia da Erra.

• CASAMENTOS •
Dia 24 - Nélio Ferreira com Andreia
Folgado.
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Maria Escaninha, com 90 anos;
Isabel Custódia Paulos Ferreira, com 65
Dia 3 - Augusta Luzia, com 81 anos;
Joaquim José Vital, com 80 anos;
Rosinda Amélia, com 89 anos.
Dia 5 - Antónia Mariana, com 77 anos.
Dia 6 - Lurdes Maria Florinda, com 75
Dia 7 - António da Encarnação, com 85

Dia 8 - Madalena Rosa Guilherme
Manaia, com 89 anos.
Dia 9 - Henrique Gil, com 80 anos.
Dia 10 - Amadeu Alves, com 71 anos.
Dia 12 - Manuel de Oliveira Feijão, 68
Dia 14 - Maria Gracinda Domingos, 92
Dia 15 - Ana Feliciana, com 92 anos.
Dia 19 - Ernestina Figueiredo de
Oliveira, com 85 anos.
Dia 20 - José Cordeiro, com 82 anos.
Dia 21 - Custódia Serrão, com 87 anos.
Dia 24 - Joaquim Rodrigues, com 88
Dia 25 - Augusta Maria, com 80 anos.
Dia 30 - José António Alves, 96 anos;
Helena Duarte Tomás Fernandes, 77
anos; António Moreira da Silva, 91 anos.
Dia 31 - Leonor Custódia, com 77 anos;
Maria Teresa Ferreira, com 80 anos
Informação das agências funerárias de Coruche

Avé Maria

Pai Nosso

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

JOSÉ CORDEIRO (Acordeonista)

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

FALECEU

• Florista privada

Nasceu em 08-11-1924 e faleceu em 20-03-2007
Sua mulher, filho, nora e neto, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu ente querido, ocorrido em Coruche, no dia 20 de Março de 2007.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este meio
agradecer a todos os que a 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 e sincero agradecimento.

PARTICIPAÇÃO DE MISSA

Serviço 24 horas

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

A família participa que será celebrada uma missa, por sua intenção,
no próximo dia 2 de Junho, na Igreja do Campo Grande,
em Lisboa, pelas 19 horas.
Para todos os que participarem o nosso muito obrigado.

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

JOSÉ MAIA
1999 - 2007
OITO ANOS DE ETERNA SAUDADE

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

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

Residência

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

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

Quase tudo decidido!
Miccoli (o melhor jogador em
campo). A três jornadas do fim
e com o campeonato praticamente perdido e com a Champions League difícil de alcançar
parece ser tempo de reconhecer
que a época foi um fracasso e
que Fernando Santos tem a
vida complicada para os lados
da luz.
Nenhum dos objectivos foi
cumprido e não devemos esquecer que no início do campeonato o plantel do Benfica parecia
ser um dos melhores dos últimos anos. O Sporting com este

Depois de termos assistido
ao derby lisboeta entre o Benfica e o Sporting realizado no
Estádio da Luz, é fácil perceber
que o título está praticamente
decidido a favor do Futebol
Clube do Porto.
O empate verificado na luz
não ajudou a nenhuma das
equipas na tentativa de aproximação ao primeiro lugar e os
portistas com três pontos de
avanço sobre o Sporting e quatro sobre o Benfica, a três jornadas do fim do campeonato,
não deverá deixar de aproveitar
esta oportunidade para conquistar o bicampeonato.
O resultado do derby diga-se
foi justo. O Sporting marcou
logo de entrada e controlou o
jogo nos primeiros 25 minutos,
a partir de aí o Benfica e com o
jogo já empatado equilibrou a
partida.
Na segunda parte o Benfica
esteve melhor ao ponto de o
Sporting ter de deixar de arriscar e trabalhar mais para o
empate que servia mais as suas
pretensões de assegurar a
Champions.
A verdade é que o Benfica
apesar de ter carregado mais na
segunda parte raramente foi
capaz de criar verdadeiro perigo tirando numa ocasião de

empate fica em boa posição
para alcançar a Champions. Foi
uma recuperação notável dos
leoninos.
Estabilizaram o modelo de
jogo e também a equipa e com
isso nunca mais perderam, no
entanto, também não devemos
esquecer do aproveitamento que
o Sporting fez do abaixamento
de forma do Benfica que os possibilitou recuperar seis pontos
nas últimas jornadas.
A equipa tem futuro, resta
saber se o clube tem capacidade
financeira para manter as suas
melhores unidades, porque só
assim o clube terá condições
para ganhar títulos.
Entretanto, esta semana há
Liga dos Campeões e seria
bonito que tanto o Chelsea de
José Mourinho e o Manchester United de Cristiano Ronaldo pudessem passar à final.
Penso que iria ser a melhor
final possível tendo em conta
que estas duas equipas são as
melhores da actualidade e ainda
para mais contam com vários
portugueses nas suas fileiras.
Assim seja!
____
Comentador de Desporto

Casa do Benfica de Santarém

Judocas pontuam
no circuito Europeu
Os judocas da Casa do Benfica de
Santarém dos escalões Esperanças e
Júniores participaram em torneios do
circuito Europeu, com vista à participação no Campeonato da Europa.
Os atletas Esperanças participaram
no dia 31 de Março no Torneio Internacional de Fuengirola, em Espanha,
tendo obtido os seguintes resultados:
João Veloso (-50Kg), atleta ainda bastante jovem dentro deste escalão, realizou um bom combate inicial, embora
não tendo obtido classificação; Paulo
Brandão (-66Kg), classificou-se em 11º
lugar após 2 combates extremamente
disputados; Nuno Gaivoto (-50Kg),
classificou-se em 9º lugar com 1 vitória
perante um Judoca Espanhol, Duarte
Duarte (-60Kg), após uma prova bri-

João Sobral Barros *

lhante, classificou-se em 5.º lugar, vencendo 4 combates.
Quanto aos atletas Júniores, verificaram-se as seguintes classificações:
Diogo Gaivoto (-60Kg), classificou-se
em 11º lugar, com 1 vitória em combate,
Lasha Razmadze (-66Kg), venceu 3
combates, efectuando uma prova de elevada qualidade e classificando-se em 5º
lugar e Eduardo Leonardo (-81Kg),
venceu o atleta da selecção espanhola, o
Vice campeão Nacional Português e o
Atleta da selecção da Áustria, classificando-se também em 5º lugar.
Todos estes atletas vão continuar a
disputar o circuito Europeu, com vista a
conseguir o apuramento para o
campeonato da Europa de 2007.
___

CARTOON
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Em Santa Justa, Couço

II Torneio Internacional de Futebol de Formação

A equipa do Coruchense Sub 14

Realizou-se no passado fimde-semana de 7 e 8 de Abril, o II
Torneio Internacional da Páscoa
do Grupo Desportivo “O Coruchense” 2007.
Participaram as equipas do
Clube Desportivo de Badajoz,
Clube de Futebol “O Belenen-

ses”, Clube Futebol Estrela da
Amadora, Casa Pia Atlético
Clube, Estrela Futebol Clube
(Vendas Novas), e Grupo Desportivo “O Coruchense”.
O campo de jogos foi o da
Estalagem do Sorraia, em Santa
Justa no Couço, com parceria e

A equipa de Badajoz, a vencedora do torneio

apoios na organização, da Câmara Municipal de Coruche e Estalagem de Santa Justa, Junta
Freguesia de Coruche e Junta de
Freguesia do Couço.
Houve ainda apoios de empresas de Coruche dos mais
variados sectores.

A equipa de sub 14 do Grupo
Desportivo “O Coruchense”
conquistou o 4.º lugar no II Torneio Internacional de Futebol de
Formação. A equipa vencedora
foi a de Badajoz.
A Associação de Futebol de
Santarém e a Junta de Freguesia

do Couço dirigiram mensagens
de congratulação pelo evento,
mensagens que a organização
fez publicar no Boletim que editou para comemorar o Torneio.
____
João Costa Pereira
Texto e fotos

– A história de “Os Corujas”

A internacionalização
Alberto Paiva Ribeiro

Após o torneio de encerramento em que “OS CORUJAS”
se sagraram vencedores invictos
na categoria de Júniores deu-se
lugar ao defeso. O Desporto parou mas nós tínhamos de prosseguir a nossa caminhada para
tratar de tudo com vista à época
1988/89 e foi nesse e noutros
projectos que nos dedicámos,
até porque as festas do Castelo
estavam à porta e era preciso
organizar diversos eventos como forma de se angariar fundos.
É curioso como por vezes
ainda há pessoas que não dão
grande valor às amizades. Pois
bem, sempre dei uma vital
importância aos amigos e aos
que são mesmo nossos amigos,
nunca os esquecerei. Assim e
porque os tinha feito na devida
altura e estou a lembrar-me
neste caso especifico do Sr.
Padre Miguel da Juventude Salesiana, bem como do Sr. José
Neto, este último radicado em
França, mais propriamente em
Saint-Etienne, mas na altura de
férias em Portugal e então um
dos responsáveis por um enorme grupo de atletas de vários
clubes de diversos países Europeus de férias no centro de estágio da Cruz Quebrada. Veio
mesmo a calhar e com a boa

Agosto de 1987. Selecção de clubes da França, Bélgica, Suiça e Inglaterra

vontade destes dois amigos conseguimos trazer a Coruche várias dezenas destes atletas oriundos de diversos países nos vários escalões etários.
Propusemos este projecto à
Câmara Municipal de Coruche e
foi de tal forma aceite e benvindo que o mesmo constou do
próprio programa das Festas.
Daí a nossa grande dificuldade
na organização de tudo isto pelo
facto dos nossos atletas se
encontrarem de férias. Além do
mais era preciso até fazermos
uns treinos pois os nossos estavam parados e desactivados

ao contrário dos atletas dos outros países que estavam rodados
não só com os clubes de Lisboa
e da Linha como até com os Salesianos. Nós ao contrário, não
queríamos nem podíamos fazer
má figura na nossa terra.
Foi um sucesso, com a grande ajuda da Câmara Municipal
que também ela abraçou este
projecto, e a população ficou
deliciada com tantos atletas e
foram dezenas e dezenas de diversos países. Esses atletas e os
responsáveis também levaram
de Coruche uma óptima imagem e gratas recordações do

bom acolhimento que quem nos
visita e vier por bem recebe.
Não é nem foi possível contabilizar o número de pessoas que
assistiram a este grandioso
evento.
No final e já perto da hora da
queima do fogo de artifício as
pessoas dividiam-se entre ver o
fogo ou a Selecção do escalão
Júniores/Séniores dos países da
Europa e a nossa Selecção mista
de atletas do Ribatejo. Escusado
será dizer que a boa imagem que
levaram de Coruche e o do seu
povo foi de tal modo projectada
que a partir daqui choveram os

convites para que fossemos nós
a visitá-los nos seus países.
No final, a autarquia de Coruche presenteou todos os intervenientes com um faustoso e requintado repasto de diversas
iguarias, atendendo aos usos e
costumes gastronómicos desses
atletas, e que terminou com uma
óptima churrascada. Boas recordações que, sem dúvida, deram
prestígio a Coruche e a Portugal. A todos os que trabalharam
neste e noutros eventos dando
uma boa imagem da nossa terra,
um BEM HAJA.
Na próxima edição iremos
relatar um outro assunto ligado
ao desporto e dum interesse vital para Coruche.

CORRECÇÃO
Na legenda da fotografia
que saiu na edição número 11
do “Jornal de Coruche” devia
ler-se:
Cima – Renato, Rui Taborda, Paulo Brotas, Tó Zé Varela e
Miguel Paiva.
Baixo – Rui Brotas, João
António, Fernando Felismino,
Carlos Miranda, Luís Rafael
(Zica).
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42.ºs Campeonatos Internacionais de Portugal

Os Melhores Jogadores
do Mundo nas Caldas
A Federação Portuguesa de Badminton organizou entre 19 e 22 de
Abril a 42.ª edição dos Campeonatos Internacionais de Portugal, competição que terá como palco o Pavilhão Rainha D. Leonor, nas Caldas da
Raínha, e que reuniu cerca de 200 atletas oriundos de 31 países.
Os Internacionais de Portugal constituem umas das mais importantes
etapas do Circuito Europeu de Badminton, e por ser uma prova aberta nela
competem alguns dos melhores jogadores do Mundo. Em ano que antecede os Jogos Olímpicos – Pequim 2008 – o nível da prova voltou a atingir alto nível, com destaque para a estreia nesta prova de alguns países
africanos.
Com um prize-money de 2500 Euros a prova foi discutida nas variantes
de singulares Homens e Senhoras e Pares Homens, Senhoras e Mistos.

Vencedores
Homens Singles – Peter Mikkelsen (Dinamarca)
Senhoras Singles – Judith Meulendijks (Holanda)
Homens Duplos – Mikkel Delbo Larsen / Jacob Chemnitz (Dinamarca)
Senhoras Duplos – Jenny Wallwork / Suzanne Rayapan (Inglaterra)
Mistos Duplos – Rasmus Bonde / Christinna Pedersen (Dinamarca)
Peter Mikkelsen, Dinamarca

Judith Meulendijks, Holanda

Trio português lutou até ao limite

Conseguiu a melhor prestação de sempre no torneio
A prestação portuguesa na 42.ª edição
dos Campeonatos Internacionais de
Portugal, organizados pela Federação
Portuguesa de Badminton, com o apoio
do Instituto do Desporto de Portugal e da
Câmara Municipal das Caldas da Rainha,
terminou no dia 22 de Abril, com os três
atletas ainda em competição a serem
afastados das meias-finais. Esta foi, no
entanto, a melhor presença nacional de
sempre no torneio, que nesta edição contou com os melhores atletas do Top Europeu e Mundial.
O jovem Pedro Martins que conseguiu a proeza de afastar o N.º 1 do Torneio na ronda inaugural, Joachim Persson e derrotar o sueco Henri Hurskainen,
teve como adversário nos quartos-definal o dinamarquês Michael Christensen.
24.º europeu, 93.º do mundo e campeão
em título destes Campeonatos Internacionais. O júnior de 17 anos uma vez
mais ofereceu resistência, fechou o
primeiro set com 20-22 e no segundo
cedeu por 11-21. Christensen joga o acesso à final com o espanhol Kusuma.
Para Pedro Martins este foi um duelo
“cansativo e desgastante psicologicamente”. “Estava a jogar com o campeão
em título e ele tinha a obrigação de ganha. Eu fiz o meu melhor e 2 para o ano…
há mais. Vou continuar a trabalhar para
consegui mais e melhores resultados.
Tenho os Internacionais de Espanha a
seguir e o Mundial de Equipas e é nesse
sentido que continuarei a treinar”.

Pedro Martins

Telma Santos

Alexandre Paixão

Também nos quartos de final de singulares homens Alexandre Paixão provou que é, de facto, um dos melhores
portugueses da actualidade. Paixão obrigou o dinamarquês Peter Mikkelsen, 12.º
melhor europeu e do ranking mundial a
três competitivos sets, com os parciais de
15-21, 22-20 e 21-13. No final do encontro o português analisou: “Foi um jogo
taco a taco, comecei por conseguir estar
ao mesmo nível nos dois primeiros sets,
mas no terceiro acabei por acusar muito
o cansaço. Estava sempre a pensar que

ele não apanhava as jogadas que eu
fazia, mas afinal era eu quem não conseguia responder e jogar ao ataque. De
qualquer forma atingi os meus objectivos
neste torneio”.
Finalmente, em singulares senhoras
Telma Santos perdeu nos quartos-definal com a inglesa Jill Pittard, sexta cabeça-de-série, 3.ª melhor da Europa e
45.ª do mundo. Os parciais foram de 2111 e 21-6, mas não deixam transparecer a
luta em campo. “Foi muito disputado. O
meu objectivo era passar as duas rondas,

sabia que era difícil, mas o trabalho tem
corrido bem e alcancei os quartos-de-final. Sabia à partida que esta fase seria
muito complicada, a Jill é uma atleta
muito bem classificada e procurei dar o
máximo.
O meu balanço é positivo e agora
estou a pensar nos Internacionais de
Espanha. Neste momento sou a 74.ª do
Ranking mundial mas penso que com este
resultado subi para o Top 60”, afirmou
Telma.
___
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