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Não sei o que vos diga…
Vencemos! Foi a nossa terra!

esde cedo que sempre
me foi sendo dito que a
verdade, o rigor e a
competência são três alicerces
fundamentais para se ter sucesso,
e, acima de tudo para sermos
respeitados e mantermos a dignidade.
Nos dias que correm, em que
tais valores são preteridos em
favor de outros, como o cinismo
e a mentira, onde manter a coluna vertebral direita se torna difícil e se serpenteia para ir agradando a gregos e a troianos, pervertendo-se os valores elevados
de uma sociedade e de uma

D

nação, o sentimento que me
invade pelo facto de o Jornal de
Coruche ter vencido um dos
mais importantes prémios de
imprensa do país, ao fim de um
ano de existência, retempera as
forças e a vontade para continuar
a manter-me direito e a defender
os valores das minhas gentes,
que são as de Coruche e as da
alma lusa.
No plano local – Isto remete
para a subscrição pública de
reposição do busto do Major
Luiz Alberto de Oliveira, que já
terminou recolhendo-se mais de
1100 assinaturas, que serão
entregues em Junho ao Sr. Presidente da Câmara de Coruche
em recepção oficial, para que
finalmente a justiça e reposição
da verdade possam ser feitas.

Como há sempre quem “serpenteia”, remeto para as páginas 16 a
21, onde se pode ver que para
alguns faltar à verdade não custa,
com a esperança de que se “uma
mentira for dita muitas vezes,
passa a ser verdade”. Mas, também há quem não tenha medo da
verdade e ela lá está também,
para que nenhum cidadão coruchense possa ter dúvidas sobre
este tema, que entendo fundamental para se poder criar uma
sociedade justa, forte, coesa e
solidária.
No Plano Nacional – Surgeme de imediato a polémica da
OTA, e as tristes declarações do
ministro das obras públicas, Mário Lino e do presidente do PS,
Almeida Santos. O primeiro
disse que “Não é num deserto

que se faz um aeroporto” referindo-se ao sul do pais, ao Alentejo,
de uma forma absolutamente
inqualificável. O segundo que
“um aeroporto na margem sul
tem um defeito: precisa de pontes. Suponham que uma ponte é
dinamitada? Quem quiser criar
um grande problema em Portugal, em termos de aviação internacional, desliga o Norte do Sul
do País”. Quaisquer destas infelizes declarações, ofendem e
chamam estúpidos aos portugueses, quando já toda a gente percebeu, quer através de estudos quer
pelo bom senso, que o novo aeroporto não deve ser construído na
OTA. É também a opinião do
Prof. César das Neves, que poderá ler em exclusivo neste jornal, entrevistado por Edite Costa.
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Mas esta edição tem muito
que ler, destacando a excelente
crónica da viagem que o nosso
colaborador e amigo Luís António Martins fez à Índia, bem
como o texto do Dr. Jorge Rangel
sobre Portugal, memória e futuro, passando pela entrevista a um
homem da cultura tradicional,
António Neves do Rancho Regional do Sorraia. Temos também uma notável análise do Dr.
Osvaldo Ferreira sobre como o
município aplicou os seus recursos e executou obras no ano de
2006. Nesta linha, salientar a
inauguração de uma creche e jardim de infância na Azervadinha,
equipamentos fundamentais para
combater o esvaziamento populacional das pequenas localidades e fixar população. Um exemplo que deve ser seguido.
Faço o convite a uma leitura
agradável do nosso jornal, fazendo um apelo a todos para ajudarem na campanha de solidariedade, desenvolvida por Mafalda Fonseca, a favor de Vânia
Correia, que um trágico acidente
deixou presa a uma cadeira de
rodas.
Um abraço amigo do
Abel Matos Santos
Director

Rua Gago Coutinho, 35 • 2100-335 COUÇO

Autoria de fotos no JC 13:

Por lapso, não colocamos a autoria das fotos relativas à capa e à
notícia sobre a inauguração do estádio Prof. José Peseiro, em Coruche. Para que conste, e com o pedido
de desculpas deste jornal, o seu autor é o nosso estimado colaborador e amigo João Costa Pereira.
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Em Coruche – Operação Coruja no Bairro da Desgraça

Apreensão de droga e armas de guerra
A Polícia Judiciária através
da Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes (DCITE), no âmbito do
combate ao tráfico interno de
estupefacientes e no termo de
uma investigação que decorria
há vários meses, desenvolveu na
segunda semana de Maio, com a
colaboração da GNR local, uma
operação policial no denominado “Bairro da Desgraça” em
Coruche.
O referido bairro, com uma
localização que dificulta o controlo por parte das autoridades
locais, formado por cerca de 50
habitações abarracadas e habitado por aproximadamente, 200
indivíduos, constitui há vários
anos, um foco de insegurança e
delinquência na região, sendo
diariamente visitado por centena e meia de toxicodependentes
que ali adquirem drogas a traficantes, muitas vezes em troca de
bens furtados.
A operação, teve por objectivo central desmantelar uma
estrutura local que se dedicava
ao tráfico de droga e outros ilícitos criminais, proceder à detenção dos seus principais elemen-

tos e à apreensão de bens provenientes de actividades ilícitas.
Foram efectuadas várias buscas domiciliárias e detidos 9
indivíduos (5 homens e 4 mulheres) com idades compreendidas
entre os 25 e os 43 anos, por
suspeitas de tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas. Procedeu-se à apreensão
de pequenas quantidades de cocaína e heroína, alguma dela já
embalada em doses individuais.
Procedeu-se também à apreensão do seguinte armamento: 1
pistola de guerra 9mm, 2 pistolas
6.35, 1 revolver 3.57 Magnum, 2
caçadeiras, 1 pistola de gás e

elevado número de munições.
Foi ainda apreendida elevada quantidade de dinheiro em
notas de euro, elevada quanti-

dade de artefactos e peças de
ouro bem como 5 viaturas automóveis e 1 motociclo de alta cilindrada.

Os detidos foram presentes à
autoridade judiciária competente, tendo sido aplicada a
medida de prisão preventiva a 6,
ficando os restantes 3, sujeitos a
apresentações periódicas à polícia local.
Com esta operação e com o
posterior patrulhamento e vigilância que as autoridades locais
irão desenvolver no referido
bairro, a Polícia Judiciária considera ter sido neutralizado o
foco de insegurança e de alarde
social que as actividades ilícitas
ali desenvolvidas induziam na
população em geral.
PJ

Coruche ganha Prémio “Escola Alerta 2007”
O Governo Civil de Santarém entregou no dia 25 de
Maio o prémio distrital “Escola Alerta 2007” a uma turma
da Escola Básica 2/3 Dr.
Armando Lizardo de Coruche.
O trabalho incidiu sobre pessoas invisuais e a turma recebeu um cheque no valor de
seiscentos euros, com o patrocínio do Grupo Auchan, proprietário da cadeia alimentar
Jumbo. Os alunos vão agora
representar o distrito de Santarém na final nacional, no dia 5
de Junho, em Matosinhos.
A identificação das barreiras existentes naquele estabelecimento de ensino para pessoas invisuais e a apresentação
de soluções foi o tema do trabalho vencedor, que incluiu
ainda uma entrevista ao atleta
paraolímpico Carlos Lopes.
A turma do 7.º ano deparou-se com a inexistência de
esquinas arredondadas, de
informação escrita em Braille e
de barras anti-derrapantes nas
escadas, entre outras, concluindo que a escola não possui as
condições necessárias para
pessoas invisuais.

Também a Câmara de Coruche decidiu apoiar a continuidade deste projecto, através
da cedência do transporte dos
jovens até Matosinhos e da
publicação do trabalho no boletim municipal.
O presidente Dionísio Mendes aproveitou para falar de
algumas iniciativas desenvolvidas nesta área, nomeadamente a celebração de um protocolo com a Associação de
Planeadores do Território, com
vista à eliminação de barreiras
na vila coruchense.
Para além disso, o pavilhão
desportivo municipal dispõe,
desde há seis meses, de uma
Os alunos fizeram um apelo para uma maior aposta nesta
área e para um maior respeito
por estes cidadãos. Serviram
de critérios de avaliação “a
estruturação do trabalho em
função dos objectivos, a perspectiva equilibrada da realidade e o grau de exequibilidade das soluções apresentadas”, explicou o representante do júri, Eduardo Oliveira,
Coordenador da Área Educativa da Lezíria do Tejo.

Respondendo ao repto
lançado, o Adjunto do Governador Civil anunciou que
o mesmo irá comparticipar na
aquisição das barras antiderrapantes.
Luís Ferreira mencionou a
necessidade de colmatar as
falhas identificadas pelos
alunos, não só na escola como nos espaços públicos em
geral, e a importância do envolvimento do corpo docente
na iniciativa.

plataforma elevatória para o
primeiro andar, destacou o
autarca.
As escolas devem servir
como observatório local destes
problemas, salientou a responsável do Secretariado Nacional
para a Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência (SNRIPC). Luísa Portugal,
oriunda de Coruche, confessou
a sua emoção ao verificar que
os objectivos da iniciativa foram entendidos e cumpridos e
lembrou que a eliminação das
barreiras numa escola não servem apenas as comunidades
escolares, mas também a população em geral.
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Entrevista a César das Neves

O Jornal de Coruche entrevistou o Professor Doutor João César das Neves, economista de relevo no panorama nacional. Fomos à
Universidade Católica de Lisboa, onde dá aulas e questionámo-lo sobre o Estado da Nação, o que aconteceu, como nos encontramos e o
que a economia portuguesa nos reserva a curto e médio prazo.
João César das Neves é Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade
Católica Portuguesa, onde é Catedrático. Na década de 90 foi assessor económico do Ex-Primeiro Ministro Cavaco Silva.
Jornal de Coruche – Conte-nos um pouco como foi o seu
percurso de vida até chegar a
Professor?
João César das Neves –
Nasci e vivi em Lisboa todo o
tempo. A escolha da minha
licenciatura não foi fácil. Acabei
o liceu em cima do período do
25 de Abril, portanto era um
clima um tanto confuso. Na
altura em que o Técnico estava a
“fero e fogo” ainda pensei estudar aí engenharia, mas como a
única Universidade que funcionava era a Universidade Católica Portuguesa (UCP), optei
por Economia neste estabelecimento. Adorava engenharia e
passei a adorar economia, tal
como adoro tudo o que faço.
Antes de acabar o curso já
estava a dar aulas, uma vez que
naquela altura a universidade
era “jovenzinha” e os alunos
mais avançados ajudavam os
professores e foi aí que percebi
que dar aulas era o que eu gostava. Fiz toda a minha carreira
académica aqui em Lisboa.
Tirei mestrado de Investigação Operacional e de Engenharia de Sistemas no Técnico,
Mestrado de Economia na Universidade Nova e por fim doutorei-me aqui na UCP. Neste
momento sou Professor Catedrático, Presidente do Conselho
Científico. Estamos a remodelar
os cursos devido ao Tratado de
Bolonha e parece que estamos a
conseguir sobreviver e a afirmar
uma qualidade que não é fácil.
Somos uma escola que não tem
apoio do Estado, temos que concorrer com preços muito mais
elevados, mas ao mesmo tempo
procuramos ter a mesma qualidade do que as do Estado.
JC – O que pode esta geração que está prestes a entrar no
mundo do trabalho esperar de
um país como o nosso?
JCN – A economia portuguesa é umas das economias
que mais cresceu desde que
começou o seu processo de
desenvolvimento, nos anos 50.
Foi uma economia que começou a sua transformação a sério a seguir à II Guerra Mundial, o período onde mais
economias fizeram isso, e Portugal foi uma das que teve o
maior sucesso. Tivemos um
grande crescimento, com algumas paragens pelo caminho.

O 25 de Abril e o período de
1974/75, com o choque petrolífero, resultou num período difícil para todos e também para
Portugal. No entanto, a entrada
para a Comunidade Europeia
lançou-nos uma nova linha de
desenvolvimento que ainda está
longe de estar acabada. Eu
penso que neste momento estamos diante de um problema
conjuntural. Acontece que nos
encontramos numa crise, que já
dura desde 2002, e numa fase de
perplexidade. No entanto, é
importante dizer que Portugal é
um país rico e vivemos a
primeira crise enquanto pais
rico, sendo talvez por isso que
nos parece tão dolorosa.
A sociedade portuguesa convenceu-se de que o desenvolvimento já poderia ser feito sem
qualquer obstrução e que já não
seriam necessárias mais exigências. No entanto houve um bloqueio. Os salários desceram
muito, ouve um défice orçamental, uma perda de competitividade, etc. São tudo sinais de
uma certa acomodação na segunda metade da década de noventa. Estávamos num período

onde tudo nos corria bem, de
crescimento, onde alguns dos
nossos parceiros aproveitaram a
maré para reformarem a sua
economia e nós, pelo contrário,
fomos viver dos rendimentos,
“dormir a sesta” e depois quando acordámos a coisa estava
complicada.
Precisamente porque já somos ricos, não há aquela urgência, aquele sofrimento mais
agudo que tivemos em crises
anteriores, daí estar a demorar
mais tempo a recuperar. As
medidas são claras em relação
ao que se há de fazer, mas há
muitos grupos instalados que
podem defender os seus interesses e adiar as reformas, e é
isso o que tem vindo a acontecer. O próprio governo, que já
percebeu isto e tem falado sobre
o assunto, no entanto tem feito
muito menos do que fala.
E quando estas coisas começam a “morder” nos grupos que
têm maior interesse que esta
situação se mantenha, vão sendo
adiadas, daí esta crise estar a
demorar e ainda demorará até
recuperarmos. Quando ela acabar iremos lançar um novo

processo de desenvolvimento,
porque a economia portuguesa
tem dinamismo, tem capacidade
e estrutura saudável e não se
sente que venha algo que possa
arrasar a nossa economia para
sempre ou que se gere uma cidade fantasma do Faroeste.
Aliás, sentem-se muitos sintomas de transformação da economia portuguesa e preparação
desse tal surto de desenvolvimento, mas ele ainda tarda a
acontecer.
JC – Quais as principais
medidas, em termos económicos, que deverão ser tomadas
para a retoma da economia?
JCN – Há várias medidas e
em vários campos. Uma delas
compete ao Governo, que é a de
tomar providências de modo a
reduzir este bloqueio em que
estamos. Não é a reduzir o
défice, mas sim o de reduzir a
despesa pública. O Governo
está a ser neste momento um
atraso importante, porque o
Estado consome muitos recursos e não dá em troca o correspondente. O problema é que
para o peso desta despesa
pública, nós não recebemos os
serviços com a qualidade que
deveríamos, como na educação, saúde, justiça
Há aqui uma ineficiência do
Governo e um peso elevado
sobre a economia. É aquele
problema do orçamento que
todos nós conhecemos, mas que
é um bocado mais subtil do que
simplesmente cortar nas despesas, é preciso melhorar a qualidade dos serviços, reformar o
Estado. Enfim, tudo isto não é
uma coisa nova, há anos que
andamos a falar disto. Já crescemos muito bem com um Estado
mau. Mas quando a economia
está em transformação, quando
a mudança internacional é muito
forte, sente-se mais isto tudo.
Depois há também um outro
aspecto que é o peso regulamentar do Estado. O Estado não é
apenas pesado em termos de
despesa, é também pesado em
bloqueios que dificultam o funcionamento da economia da
sociedade. Se formos a ver, por
exemplo, a lei laboral, que dificulta o funcionamento das empresas numa economia pequena
e frágil como a nossa, faz com
que as empresas percam capacidades de se adaptarem a novas

oportunidades. Um aspecto mais
evidente é o facto de os custos
de trabalho terem subido muito
mais do que a produtividade e
isso ter levado a um aumento
dos custos de produção, que
torna insustentável a concorrência com o estrangeiro.
A grande maioria dos nossos
parceiros, nos últimos anos, têm
descido os custos de trabalho,
ou seja, têm aumentado os salários mais devagar do que a produtividade. Mas Portugal tem
aumentado mais os salários,
logo está a perder pontos. Isso
começa agora a ser corrigido,
mas ainda recentemente o Banco de Portugal chamou a atenção para isso. Não é possível
numa economia como a nossa
dar-se ao luxo de ter custos de
trabalho deste nível quando não
é visível que venha aí um surto
de produtividade que os sustente. Estas coisas não são fáceis
de conseguir. Para planear e
preparar a curto prazo implica
mexer mais nos salários. Não
digo baixar os ordenados e levar
as pessoas à miséria, mas sim
controlar o nível dos salários.
JC – Existe a ideia de que a
grande parte do crescimento de
Portugal é sustentado por
apoios vindo do exterior. A
Europa tem sido um grande
impulsionador desse crescimento. Afinal, será o nosso
país auto-suficiente?
JCN – Portugal tem vivido à
custa de recursos do estrangeiro.
Tivemos muitos emigrantes que
nos enviavam muito dinheiro e
agora temos a UE. Isso conduz à
opinião de que Portugal vive à
custa do estrangeiro. Temos que
arranjar sempre um “estúpido”
qualquer lá fora que nos pague o
nosso nível de vida. De facto, o
jogo não é bem assim. Durante a
maior parte do tempo que estivemos dentro da UE recebemos
fundos líquidos da Europa inferiores a 3% do PIB e, obviamente, tivemos que contribuir
também para a Comunidade. Na
verdade este impacto foi bastante positivo, soubemos usar os
fundos, se bem que na verdade
este tipo de fundos são altamente perigosos para uma economia, pois podem financiar
corrupções, desperdícios, podem destruir muitas empresas
que deixam de ser produtivas
precisamente porque vivem à
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custa de fundos. Portanto, está
longe de ser garantido que o
dinheiro vindo de fora nos
facilite a vida, pelo contrário.
Ao que nós estamos a assistir
desde a adesão é a um benefício
económico que não foi feito
sobretudo com fundos, mas sim
com produção, com trabalho,
com inovação e com tecnologia.
Evidentemente que os fundos estruturais foram bem aplicados, sobretudo em estradas,
hospitais, escolas e de facto tudo
melhorou muito. Sem a Europa
não seria possível ter um desenvolvimento económico como
Portugal teve, que era um país
que estava a meio da tabela da
situação económica mundial há
50 anos atrás e neste momento
está a mais de dois terços da
tabela. Mas por outro lado, isto
não seria possível só com fundos comunitários. De facto já
antes, graças aos emigrantes,
nos anos 50 e 60, tivemos um
desenvolvimento que exportou muito trabalho e importou
muito capital, logo aí o nosso
desenvolvimento foi distorcido
a favor do capital e contra o trabalho. Isso aconteceu por causa
dessa maciça emigração de pessoas que enviavam para cá muitas remessas e isso influenciou o
nosso desenvolvimento.
A situação actual particular
da economia portuguesa é influenciada por toda essa realidade.
Agora daí a dizer que foram os
apoios externos que nos desenvolveram penso que não é verdade. Muito mais importante do
que isso foi o facto de Portugal
se ter tornado membro da EFTA
e depois da CEE e com isso ter
tido sempre um desafio externo
em termos comerciais que
obrigou as nossas empresas a
subir, a concorrer e a melhorar.
E essa foi a melhor coisa para as
empresas. As empresas precisam muito mais de estímulos
de concorrência do que apoio
monetário.
JC – Se olharmos para o
período logo a seguir à II
Guerra Mundial, não havia
fundos económicos para o país.
Como é que nessa altura, numa fase de Guerra Fria, pós II
Guerra, Portugal cresceu e se
tornou no país que é hoje?
JCN – Também nessa época
havia fundos, embora poucos. É
preciso dizer que o Plano
Marshall, criado após a II GM,
foi importante para lançar todo
o processo comercial de uma
Europa destruída. Portugal também recebeu fundos desse plano. Mas o que esse episódio
mostra é essencialmente como
as boas condições económicas
internacionais e uma integração
de uma economia nessas boas
condições económicas internacionais são a principal forma de
um país se desenvolver.
A seguir à II Guerra o que

aconteceu foi que houve paz,
estabilidade cambial e comercial e isso gerou o período
mais fecundo da história do
mundo. Quando um país tem a
sua infra-estrutura física destruída, mas a sua infra-estrutura
pessoal ainda activa, é quando
se proporciona mais crescimento. Rapidamente se começa a
reconstruir tudo, e a reconstrução da Europa a seguir à II Guerra foi um sucesso extraordinário. Ora, Portugal era das poucas
economias da Europa que não
estava destruída. Mais do que
isso, estávamos na altura com
uma grande actividade pois vendíamos para todo o lado. Em
termos produtivos, embora fossemos atrasados, estávamos incólumes e soubemos aproveitar, não só a recuperação, mas
também a abertura comercial
que a época viria a trazer, e,
daí a nossa economia ter sido
um dos grandes sucessos.
Tínhamos uma economia
pequena, ágil com uma grande
diversidade interna. Embora sejamos um país pequeno temos
muita diversidade de matéria-prima, e isso tudo fez com que
Portugal soubesse aproveitar
extraordinariamente.
A primeira interrupção de
desenvolvimento que Portugal
teve foi quando houve uma
travagem a nível internacional, o choque de petróleo em
73. Para mais, estando nós
num período pós revolução,
havia muita reviravolta, sentiu-se aqui um choque económico muito mais forte do que qualquer outro país teve. Mas depois
com a integração na CEE, Portugal sentiu uma grande retoma,
da mesma forma ágil.
Agora já estamos a “jogar
noutro campeonato”, temos “às
nossas canelas” os países do
Leste, a China, a Índia e outros,
e estamos numa situação como
estava a Holanda e a Bélgica há
20 anos atrás. Quanto à dependência do petrólelo, é importante dizer que, precisamente por
causa do choque do petróleo, o
conteúdo na produção foi diminuindo e as economias foram-se
ajustando de modo a debelar
essa dependência. Nós, tal como
os outros, tentámos lidar com
essa questão, nem sempre bem.
É preciso dizer que os problemas complicados que a generalidade dos países europeus tiveram, nós também tivemos e tal
como eles, também não conseguimos travar as questões da
energia a grandes monopólios
estatais, como é o caso da Galp
e isso é um disparate. Não há
grande concorrência e ficamos
presos a contratos estabelecidos
entre políticos que misturam interesses e nada tem a ver com o mercado do petróleo. Mas enfim esse
é o mesmo erro que fez a Itália,
França, Alemanha, e Bélgica.
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JC – Estamos numa sociedade de monopólios e sentimos
cada vez mais discrepâncias
sociais. O que é que poderá
inverter esta disparidade?
JCN – No caso da Galp,
estamos perante uma decisão
política e era quase inevitável o
resultado, porque não estamos a
falar somente dos preços da
gasolina, mas também de uma
questão de impostos. Mas aí a
questão mais grave, a distribuição de rendimentos, de
facto há trinta anos para cá
que tem vindo a piorar sistematicamente, excepto na década
de 80, onde houve uma melhoria na distribuição de rendimentos. Não foi uma pioria dramática, mas Portugal que tradicionalmente não tinha graves
problemas de distribuição de
rendimentos, começa a estar

os portugueses, mas situa-se nas
margens da sociedade. Se virmos os arredores de Lisboa, os
bairros de lata onde a disparidade em relação ao centro de
Lisboa já começa a ser muito
grande, levantam-se problemas
de crime e de marginalidade.
Em parte este é um fenómeno
normal do processo de desenvolvimento, mas por outro lado
é muito sério e há uma enorme
falta de atenção por parte das
autoridades.
JC – O facto de hoje um
governo fazer planos de desenvolvimento a quatro anos,
poderá contribuir para a demora da retoma económica?
JCN – Sou muito céptico em
relação a esses planos. O Governo não tem de planear a quatro ou a dez anos, porque ele não
sabe o que acontecerá durante

entre os mais díspares dos países da OCDE e isso começa a ser
preocupante. Não tanto entre os
portugueses, mas sim entre os
imigrantes que vão entrando no
nosso país.
O problema é que agora
temos 400 mil imigrantes que
entraram nos últimos anos e
entraram porque os portugueses já não querem fazer certos
trabalhos, e aí levanta também
um problema de desemprego. É
um fenómeno novo, típico de
um país rico, haver um grande
desemprego mas estarem a ser
criados ao mesmo tempo muitos
empregos. Desde de 2000 que
temos mais de 240 mil desempregados mas temos também
mais 160 mil novos empregos e
isto é possível porque entretanto
entraram muitos imigrantes para
os realizar. Ou seja, a economia portuguesa está a criar
empregos, mas que os portugueses não querem e são os
imigrantes que os vão tomar.
Isto era o que acontecia em
França há 50 anos atrás, quando
fomos nós para lá. Agora está a
inverter-se a situação. Portanto,
a desigualdade não é tanto entre

esse tempo, e quando tenta impor uma ideia é quando faz os
maiores disparates. O Governo,
o que tem de dar é estabilidade, segurança e fazer cumprir as regras.
Infelizmente, Portugal tem
um Governo que está sempre
a mexer em normas, rever leis
fiscais, enfim a gerar um excesso de manipulação. Se o governo criasse regras claras, simples
e ágeis e as mantivesse como
tal, a economia faria o resto.
De facto existem planos de
desenvolvimento fixos, pressionados pela União Europeia,
tal como as estruturas de redes
viárias que verão a sua conclusão daqui a dez anos, ou mais,
fenómenos que foram bem estruturados dentro dos ministérios,
são programas concretos onde o
governo tem uma intervenção
clara. Agora, planos gerais para
o desenvolvimento de Portugal?
Isso é muito discutível.
Não é o Governo que terá
ditar o que Portugal deverá produzir, exportar ou importar.
Quando o Governo pretende
subsidiar determinados projectos, nada lhe garante que não se
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trate de um grande buraco.
Houve casos de sucesso, mas
em outros casos houve claros
desperdícios de dinheiros públicos.
JC – Será que o TGV, tal
como a OTA, serão um desses
casos de desperdício?
JCN – Relativamente à
OTA, acho um disparate enorme deitar fora um aeroporto e
fazer um novo a 60 km daqui.
Vejo que há muita gente a ganhar dinheiro com este negócio. Temos na Portela uma
estrutura de grande qualidade,
perto de Lisboa, tal como grandes capitais mundiais têm aeroportos nos centros das cidades,
o que é muito útil. Qualquer
coisa que seja feita deverá ser
com este aeroporto. O aeroporto
da Portela existe, tem boas
estruturas, logo há que investir
nele, perceber quais são o problemas e solucioná-los, mas
nunca fingir que este não existe
e ir fazer um novo já ali ao lado.
Além do mais os especialistas
apontam outras opções como
mais favoráveis do que a OTA.
Relativamente ao TGV,
este é muito mais caro que a
OTA. E o TGV é ainda mais
estúpido do que o aeroporto
da OTA porque é uma coisa
feita essencialmente por orgulho, porque a todo o custo
queremos estar dentro da Rede de Alta Velocidade da Europa. A verdade é que há anos que
temos estado fora dessa rede e
não nos temos dado mal com
isso. Nós temos outras alternativas, como os aviões. Aliás o
TGV e a OTA matam-se mutuamente, porque se o TGV substitui os aviões, até a Portela
começará a ser demais.
A única linha de TGV que
poderá fazer sentido económico
será a linha Lisboa/Porto, embora já estejamos com os «dedos
queimados» pelo Alfa Pendular,
uma despesa enorme que tirou
dez minutos à viagem Lisboa /
Porto. Mas agora se o TGV, que
alcança altas velocidades a
grandes distâncias, for parar nos
locais previstos, não valerá a
pena. O TGV é um projecto
megalómano, é um disparate
económico e não tem a mais pequena seriedade enquanto alternativa de transporte. Não estamos mais longe da Europa por
não termos TGV. Cada vez
estou mais convencido de que a
sua construção é inevitável, por
razões políticas, mas enfim, não
será o fim do mundo. Já nos
metemos em sarilhos parecidos
como o complexo de Sines ou o
Alqueva. Vamos conseguir crescer, apesar destes disparates. É
uma questão de teimosia política.
JC – Em relação ao endividamento familiar, os pequenos
empréstimos bancários e as
elevados taxas de juro, como é
continua na página seguinte >
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que as famílias portuguesas
poderão sobreviver com esses
encargos tão elevados?
JCN – Acho que é preciso
separar duas coisas. O aspecto
básico do sobre-endividamento
é uma coisa boa. Portugal só
começou a ter crédito ao consumo nos finais da década de
90, mas endividamento das
famílias é uma coisa normal dos
países desenvolvidos, desde que
o empréstimo seja sustentável.
Por azar nosso, essa novidade
financeira aconteceu na altura
em que se deu um desequilíbrio
económico que gerou taxas de
juro muito baixas sem reacção
por parte das autoridades. As
taxas de juro estavam tão
atraentes que as pessoas, com
a novidade, se endividaram de
forma irresponsável. Agora
com a subida das taxas de
juro, as famílias começaram a
sentir-se apertadas em termos
financeiros. A sorte é que, num
ambiente de política monetária estável da zona Euro, as
taxas de juro não poderão
subir muito mais. Mas como
tivemos um período anormal de
taxas muito baixas e agora,
como era suposto e como é normal, começaram a subir, isso
criou num país como o nosso,
tão endividado, uma situação
desagradável. Podemos vir a
começar a ter famílias falidas,
facto que é recorrente nos países
desenvolvidos. No entanto, e numa forma geral, a situação financeira das famílias portuguesas
ainda me parece saudável.
JC – A agricultura tem
futuro em Portugal?
JCN – A agricultura tem o
azar de ser o sector mais espartilhado por regulamentos, mais
perturbado por subsídios, mais
determinado por regras ministeriais do que qualquer outro sector. Porque o objectivo de proteger a agricultura fê-la tornar-se
num monstro e pô-la numa
situação bastante delicada.
Além disso, as regras comunitárias foram pensadas para a
agricultura francesa e não portuguesa. A agricultura portuguesa faz sentido, mas não a
que temos hoje. Há a possibilidade de arranjar uma agricultura rentável para Portugal,
temos excelentes condições
para isso. Mas hoje o que vale
a pena produzir é para o
subsídio e isso não é o que se
vende nem é rentável. A maior
parte do lucro na agricultura é o
subsídio e destruímos assim a
agricultura portuguesa.
JC – Os jovens licenciados
têm algum futuro?
JCN – As universidades em
Portugal são um drama grave. A
primeira questão é que os jovens
licenciados não sabem o suficiente. Há uns 20 anos atrás
qualquer doutor, mesmo burro, tinha emprego, porque
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havia falta de licenciados e
havia muita procura. Desde
então aumentou-se substancialmente o número de universidades. Há muitos mais licenciados e infelizmente grande
parte deles não presta. Estamos a assistir ao grande descalabro das universidades privadas, mas também das públicas, que embora estejam por
detrás subsídios do Estado,
também saem de lá maus
licenciados. Claro que há certos
cursos que não têm qualquer
problema de colocação e há outros em que o aluno está sem nada
para fazer. Criaram-se expectativas nos alunos, que gastaram dinheiro e tempo, e, quando saem
deparam-se com uma realidade
bastante diferente do que lhes foi
dito. Os jovens são vítimas, mas
não são assim tão inocentes,
porque há estudos que mostram
quais os cursos que têm mais saídas, e onde as empresas que
procuram os licenciados estão.
No fundo o que mais me preocupa são os bons alunos nas
más escolas. Há alunos que são
realmente capazes, mas como

saem de uma escola que os mancha, têm um problema complicado. Há no entanto uma boa
notícia neste panorama que é
Bolonha, com a flexibilização
do processo de ensino. O melhor
seria aumentar a qualidade das
nossas universidades. Mas um
professor universitário é uma
das coisas que demora muito
tempo a ser produzida, não é de
um dia para o outro. Daí se ter
permitido criar muitas escolas
sem qualidade e que andasse por
aí uma enorme quantidade de
mixórdia académica.
JC – Estará o professor a
referir-se à Universidade Independente?
JCN – Estou a referir-me à
Independente e a muitas outras.
De facto a UI teve a infelicidade
de saltar logo para as capas de
jornais. Se bem que toda essa
questão foi um bocado hipócrita, mas compreensível, porque é
o Primeiro-ministro e logo aí dá
mais impacto. Estão a fazer
uma indignação com uma coisa que toda a gente sabe há
muito tempo que acontece. É
mais do que sabido que temos
cursos de aviário. O Eng.º
Sócrates é um político e não é
o facto de ser ou não ser engenheiro que faz dele melhor ou
pior político. Mas é uma coisa
que está a manchar a figura do
Eng.º Sócrates para o resto da
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vida. Ele teve azar em ter finalizado a sua licenciatura numa
universidade que entrou em descalabro quando ele era importante.
JC – Previsões para o futuro de Portugal?
JCN – Não sou de fazer previsões. Mas o certo é que iremos
andar aqui empatados por mais
uns tempos. Tudo indica que
não iremos ser capazes de lançar
um grande crescimento nos
próximos tempos. É importante
dizer que a economia Portuguesa não está a cair, está empatada!
Em todas as crises anteriores,
nós ao fim de quatro anos estávamos a crescer a uma taxa de 3
ou 4%. O problema é que agora
estamos a crescer a uma taxa
muito anémica. Mas após este
período de adaptação espera-se
que Portugal recupere e venha a
fazer parte do grupo das pequenas economias europeias, lado a
lado com a Áustria e Bélgica.
Prevê-se que seja o próximo
episódio, mas não lhe sei dizer
se irá demorar muito ou pouco.
JC – Em relação aos últimos acontecimentos políticos,
vitória de Alberto João Jardim
na Madeira, as eleições francesas que deram vitória à direita
de Sarkozy, acha que poderão
influenciar o estado da economia portuguesa?
JCN – Estamos perante duas
coisas substancialmente diferentes. Em relação à vitória de
João Jardim, o que eu acho é
que o governo fez o erro grave
de se meter com quem não
devia. Foi provocar uma batalha que só poderia perder.
Alberto João Jardim é o político português mais bem sucedido, está há mais de 20 anos
no poder e tem uma capacidade de controlo extraordinária. Realmente não percebi
porque é que alguém quis criar
um problema destes. O Governo
não precisava de uma derrota
nesta altura. Se calhar o mais
grave será o que se passa na
Câmara de Lisboa, que tem um
impacto muito superior à Madeira e é um combate eleitoral
que não estava previsto e onde
há problemas políticos complicados de resolver.
Quanto às eleições em França, o resultado também não é de
surpreender. Com a vitória de
Sarkozy começa-se a definir
uma nova fase da Europa. Está a
emergir uma nova classe política, que irá determinar a situação
da Europa nos próximos anos. A
Europa está muito parada, fez
muitos disparates, como a tentativa de fazer a Constituição, as
relações com os novos membros
que entraram, enfim há aqui
vários erros que têm sido cometidos e vamos ver o que é que
esta nova geração vai fazer. Não
espero nada de extraordinariamente positivo, mas há coisas
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que parecem ser alternativas.
JC – Gostaria de um dia vir
a ser Ministro da Economia?
JCN – Não. Eu tive a sorte
de observar de perto o processo
político, sem estar envolvido
nele e percebi que aquilo não é
para mim. A principal característica de ser político não é ser-se competente e conhecedor.
Mas é preciso ser-se político. E
isso é uma coisa que nasce connosco. Já fui sondado para alguns cargos desses e disse que
não. Não sinto a mais pequena
vontade e o mais pequeno jeito
para vir a ser ministro. Pelo contrário, sei que daria um péssimo
ministro. E já vi excelentes professores serem péssimos ministros e eu não quero cair na mesma asneira. Se não houvesse
mais ninguém, e se tivesse mesmo de ser eu, talvez fosse. Mas
isso nunca acontecerá, pois há
muitos candidatos a tal. Sou professor e assim o espero ser até ao
fim da minha vida. Fui professor
mesmo quando estava como
assessor político. Fui sempre
professor, é isso que sei fazer.

JC – Tem consciência que é
uma das poucas pessoas em
Portugal com maior notoriedade na área económica e em
quem mais as pessoas acreditam?
JCN – Isso não sei. Sou cientista e é por isso que uma frase
como essa terá de ser comprovada. Nunca vi um estudo que me
permita concordar com uma
coisa dessas. Agora se isso é
verdade, e tenho dúvidas, isso
confirma que não deverei sair
daqui. Se estou aqui na Universidade a fazer uma coisa bem
feita, não vou estragar e ir fazer
um trabalho mal feito. Um exemplo que eu escrevi numa dada
altura “Uma das coisas piores
que há em Portugal é um tipo
que é bom a primeiro violino e
depois põem-no a reger a
orquestra. Deixa de tocar violino, que realmente é a melhor
coisa que sabe fazer, e faz péssima figura a reger a orquestra.”
____
Entrevista de Edite Costa
e Abel Matos Santos

Dário de Jesus Ferreira
Solicitador de Execução
Cédula 2236

EDITAL DE VENDA
Tribunal Judicial de Avis
Execução Comum
Processo: 196/03.0TBAVS
Secção Única
Nos autos acima identificados, encontra-se designado
para venda por negociação particular, pelos interessados o
seguinte bem:
1 – 1 Máquina de Apanha de Tomate Guarese.
As propostas pelos interessados devem ser entregues no
escritório do Solicitador de Execução, Dário de Jesus Ferreira,
sito no Parque Miguel Bombarda, 6 em Portalegre, e poderá
ser contactado pelo telefone 245 330 714 a fim de mostrar o
bem aos eventuais interessados.
O Agente de Execução,
Dário de Jesus Ferreira
Parque Miguel Bombarda, 6 – 7300-107 Portalegre
Telf.: 245 330 714 • Fax: 245 207 188 • e.mail: 2236@solicitador.net

Horário de atendimento: 9h–12h30; 14h–17h30

OPORTUNIDADES
ANDARES – CORUCHE/COUÇO
Andares de 3 e 4 assoalhadas, garagem, novos,
a partir de € 77.500,00

TERRENO – CORUCHE/COUÇO
Terreno rústico (2800m2) com árvores,
local tranquilo, possibilidade de construção de
casas, próximo de Montargil (12Km), € 49.000,00

TERRENO – CORUCHE
Óptimo terreno (456m2) podendo construir moradia
(292m2) excelente localização e vista, € 49.000,00

Telf: 914 162 332
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ECONOMIA

O Relatório de Gestão
do Município de Coruche
Os dias que correm impõem
uma dinâmica de rigor e transparência na gestão dos dinheiros
dos contribuintes. Estes estão
cada vez mais atentos à forma
como os seus impostos são utilizados nas atribuições que são
cometidas aos organismos públicos.
As Autarquias vêem, de ano
para ano, aumentadas as suas
competências sem que para tal
haja uma proporcional transferência de recursos financeiros
para atender a esses compromissos transferidos da administração central para a administração
local.
Nesse sentido, a tarefa que
as autarquias têm pela frente
não é fácil de cumprir. Por um
lado, têm cada vez mais competências, por outro lado, o orçamento não verifica grandes alte-

rações que permitam compensar
esse acréscimo de competências.
Acresce ainda o facto dos cidadãos e restantes Stakeholders exigirem cada vez mais do poder
local. Afinal, o poder local é o
rosto mais visível de uma administração pública que ser quer
modernizada, mais eficiente e
eficaz.
O Relatório de Gestão é, de
acordo com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, um documento de prestação de contas
que, à semelhança das demonstrações financeiras, tem por objectivo disponibilizar informação
de carácter económico, financeiro e social sobre a entidade a
que respeita a um conjunto
alargado de destinatários e utilizadores dessa informação.
Antes de iniciar a análise do
relatório de gestão importa re-

Principais Componentes do Investimento Realizadas em 2006

Investimento Per Capita

ferir que existem dois documentos distintos, embora relacionados. Um dos documentos é o orçamento. Este documento comporta todas as despesas realizadas e receitas cobradas durante
o exercício económico. Com
base neste orçamento há um
outro documento que se denomina de Grandes Opções do
Plano (GOP) e que contempla
as principais actividades e investimentos do Município de
Coruche.
No exercício económico em
análise (2006) o Município de
Coruche conseguiu uma taxa de
realização orçamental na ordem
dos 79% a que corresponde uma
despesa realizada de 20,2 milhões de euros. A taxa de execução das Grandes Opções do Plano (GOP) foi superior a 70%,
correspondendo a uma despesa
na ordem dos 10,8 milhões de
euros. Esta taxa de execução das
GOP coloca o Município de Coruche entre os municípios com a
melhor taxa de execução de um
plano previsional desta natureza. Os níveis de execução, tanto
do orçamento, como das GOP,
são demonstrativos de um bom
controlo e gestão do planeamento financeiro, assim como das
estratégias delineadas para o desenvolvimento sustentado e sustentável do território.
As Grandes Opções do Plano (GOP) são constituídas por
dois outros documentos previsionais. O Plano Plurianual de
Investimentos (PPI) que diz respeito ao investimento em equipamentos e infra-estruturas (estradas, arruamentos, escolas, saneamento, abastecimento de água,

ordem dos 7,5 Milhões de euros.
Entre as várias acções desenvolvidas que compõem o PPI destacam-se, pelos montantes envolvidos, obras como a Requalificação da Entrada Norte da Vila
de Coruche; a Infra-estruturação
da Zona Industrial do Couço; o
Estádio Municipal “Professor
José Peseiro”; o Novo Espaço
de Mercados e Feiras e um elevado número de estradas e arruamentos que foram intervencionados por todo o Concelho,
tanto ao nível da pavimentação
como da sua infra-estruturação
com rede de saneamento e rede
de abastecimento de água.
No que respeita à evolução
do investimento realizado são
notórios dois aspectos: Por um
lado, a taxa de realização tem
crescido significativamente, por
outro lado, o investimento em
valor absoluto tem-se mantido
com valores satisfatoriamente
muito elevados. Apesar de tudo,
por comparação com 2005 houve um decréscimo na ordem dos
21% que se ficou a dever ao fim
do ciclo de fundos comunitários
do III Quadro Comunitário de
Apoio (2000-2006).
Em relação às Actividades
Mais Relevantes (AMR) a sua
execução foi bastante elevada,
na ordem dos 84%. Entre as
rúbricas que mais contribuíram
para este nível de execução encontram-se as transferências para as Juntas de Freguesia (15%);
o ensino (10%); os transportes
escolares (15%); os subsídios a
colectividades (11%) e a cultura
(10%).
Para concluir a análise das
Grandes Opções do Plano (GOP)

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

Para finalizar esta análise
importa salientar que da execução orçamental do exercício
económico resulta um saldo
para a gerência seguinte na ordem dos 1,2 milhões de euros. A
receita arrecadada ascende a
18,9 milhões de euros que com
o saldo da gerência anterior
ronda os 21,4 milhões de euros.
A despesa total paga no exercício cifra-se nos 20,2 milhões de
euros, dos quais 44% correspondem a despesa de capital (investimento). Da análise efectuada
ao Balanço e a outros indicadores do relatório de gestão destaca-se o seguinte: o Imobilizado
líquido é aproximadamente 51
milhões de euros, registando um
aumento, face a 2005, de 13,6%;
o endividamento é relativamente reduzido representando apenas 17% do activo; na estrutura
de endividamento (curto/médio
prazo) verifica-se um baixo peso
da dívida de curto prazo que
ronda os 5% do activo; a liquidez geral é de 67% e a autonomia financeira, que é representada pelo rácio Fundos Próprios
/Activo Total, é de 54%.
Em conclusão, tendo em conta os resultados apresentados
pelo relatório de gestão do Município de Coruche, que é possível aceder a partir do site:
http://www.cmcoruche.pt/coruche/Noti
ciasEventos/Noticias/relatorio_gestao_2006.htm

constata-se que o Município
possui uma inegável robustez
financeira.
As linhas estratégicas seguidas pelo executivo coadjuvadas
por um bom controlo e gestão
do planeamento financeiro per-

Investimentos PPI

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

etc). As Actividades Mais Relevantes (AMR) que contemplam
as actividades mais representativas da actividade municipal
(transportes escolares, serviços
auxiliares de ensino, acção social, cultura, desporto, etc.)
O Plano Plurianual de Investimentos registou uma execução
global superior a 65% da dotação definida correspondendo a
investimentos em equipamentos
e infra-estruturas colectivas na

é importante ter uma noção do
investimento per capita, isto é,
o valor da despesa realizada
pelo Município de Coruche por
habitante no Concelho. De salientar que este indicador, por se
tratar de investimento em equipamentos e outras infra-estruturas como escolas, estradas,
arruamentos, depósitos de água,
entre outros, será tanto melhor
quanto maior o valor por habitante.

mitem um equilíbrio das contas
do Município, tanto na perspectiva de curto-prazo como na
perspectiva de médio e longo
prazo.
Daqui sobressai que as questões de ordem económica e financeira não comprometem a
actividade futura. Actividade
esta que se deseja, no mínimo,
tão eficiente e eficaz como até
aqui.
____
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PALAVRA

Portugal, Memória e Futuro
Palestra
proferida a 3 de
Março de 2007
em Coruche pelo
Dr. Jorge Rangel,
Presidente da
Sociedade Histórica
da Independência
de Portugal
e Presidente do
Instituto
Internacional de
Macau.

Minhas Senhoras e Meus
Senhores
É um prazer e um privilégio
estar hoje aqui, nesta bela vila
ribatejana meridional, para partilhar, com todos quantos quiseram associar-se a esta iniciativa
de “O Jornal de Coruche”, algumas reflexões sobre Portugal, os
seus valores, a memória, o legado e ainda – e porque não? – os
propósitos, as angústias e os
anseios legítimos que projectam
o nosso pensamento e a nossa
vontade para o futuro que a todos
compete continuar a construir.
Sei bem que nem o tempo
nem a vossa paciência permitirão
que me detenha em mais pormenores no vasto tema que me
foi proposto. Farei, pois, apenas
uma brevíssima súmula do que
foi o percurso multissecular de
Portugal e do que são os grandes
desafios que se nos colocam
nestes anos de viragem do século
e no limiar do novo milénio.
Coube ao historiador João
Alarcão falar do papel de Coruche e dos Coruchences na História de Portugal. É, para mim,
uma honra complementar a sua
comunicação, discorrendo um
pouco sobre os caminhos e as
opções da Pátria Lusa e das suas
gentes.

Português do Oriente, nascido em Macau, pude ver e constantemente rever o País com um
necessário e útil distanciamento.
Uma vivência de décadas em
Portugal permitiu-me reforçar
raízes e convicções. E as muitas
ausências, por razões académicas e profissionais, por períodos
bastantes vezes dilatados, proporcionaram-me o ensejo de estudar, conhecer e compreender
experiências diferentes e outros
valores, percursos e maneiras de
viver. Tenho podido, assim,
comparar e avaliar melhor as
nossas potencialidades e também as nossas fragilidades. É
neste contexto que peço que
aceitem esta comunicação e esta
visão de Portugal que humildemente vos transmito, sem a preocupação de pautar as minhas
observações e posições pelos
parâmetros do que é considerado politicamente correcto. Sem
filiação partidária, mas não
abdicando das convicções pessoais, desejarei sempre poder

expressar opiniões livres e com
a independência que um académico deve permanentemente
assumir. Ouvi atentamente as
palavras do meu querido Amigo
João Alarcão que, com objectividade, autenticidade e justificado orgulho, recordou o contributo relevante de ilustres filhos
desta terra para as grandes causas da Pátria ou no serviço
prestado à comunidade. É um
dever indeclinável fazê-lo. E
não era fácil fazê-lo melhor.
Como presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, quero expressar
o nosso apreço a quantos estiveram envolvidos na realização
deste acto de justiça, que dignifica Coruche e honra Portugal,
sendo oportuno saudar esta parceria útil entre o Jornal e a Câmara Municipal, parceria que
poderá proporcionar a organização de mais e sempre melhores
actividades que correspondam
aos desejos dos Coruchenses e
estimulem uma promoção eficaz de Coruche dentro e fora do
País. No seu curto período de
existência e sabendo afirmar-se
pela qualidade e pela diversidade do seu conteúdo, o Jornal já
mostrou que tem essa capacidade e merece, por isso, ser adequadamente apoiado.
Por outro lado, este sério e
bem elaborado trabalho do investigador João Alarcão pode muito
bem ser aproveitado para uma
publicação que irá ampliar a
divulgação da vida e da obra daqueles que, sendo de Coruche,
foram os melhores de entre os
melhores, ganhando projecção
nacional.
Sensibilizaram-me particularmente as referências feitas ao
Major Luís Alberto de Oliveira,
valoroso militar, alto dirigente
de organismos da sociedade
civil e galardoado desportista
que, em Paris, venceu brilhantemente o campeonato mundial de
espada, em 1919. Distinguiu-se
também como dedicado e competente vice-presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, associação

patriótica de cultura e educação
que visa a defesa da identidade e
da independência nacional, sendo os seus grandes objectivos a
promoção do culto do amor pela
Pátria, a defesa da integridade
do património, em especial a língua portuguesa, e a comemoração de grandes datas nacionais,
cabendo-lhe realizar em cada
ano um vastíssimo programa de
actividades em correspondência
com aqueles objectivos.
Pois, foi em Coruche que o
Major Luís Alberto de Oliveira
nasceu, em 1880, e aqui viveu,
deixando meritória obra feita.
Na sua edição de Fevereiro, o
Jornal de Coruche divulgou
uma separata reproduzida da
revista “Independência”, de Dezembro de 1957, que contém
uma homenagem à memória
daquele insigne português que,
em tempos conturbados da vida
da Pátria, assistindo à queda de
dois regimes políticos e a uma
guerra terrível que dilacerou a
Europa, soube, com nobreza de
alma e exemplar sentido de
dever, continuar, como soldado,
a responder “Presente”! Foi ele
próprio, aliás, que disse, conforme relatou o Pe. Angelino Barreto no panegírico que lhe dedicou: “Sou duplamente soldado,
soldado que se habituou a obedecer desde a juventude à voz
do dever. Soldado que se habituou em África e em França a
fazer prevalecer os direitos de
soberania e independência do
povo português. Soldado nas
fileiras que tiveram, têm e terão
sempre por ideologia o maior
bem dos homens e por único
lema esta palavra: Pátria”.
Tenho acompanhado os esforços de “O Jornal de Coruche” para que seja honrada a sua
memória. Mal de nós se, por
faccionismo político, ignorância, despeito ou má fé, não soubermos entender no seu tempo o
mérito daqueles que nos precederam e se notabilizaram, pela
acção, pela dádiva e pela palavra.
Foi, afinal, do esforço conjugado e persistente de muitos, ao
longo de nove séculos de Histó-
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ria, que se foi fazendo Portugal.
Daqueles cujos nomes são mais
lembrados, como agora se procedeu, mas também de todos os
outros que, no campo, na fábrica, no mar, na empresa, na guerra, nas academias e nos centros
de decisão cívica e política
puderam contribuir, anonimamente, para a edificação e para o
prestígio de Portugal.
Sobretudo em tempos de
maior pessimismo e descrença,
de crise de identidade e de negação ou inversão de valores, de
insegurança nas opções, provocando, inevitavelmente tibiezas
e tergiversações, nunca será
demais recordar que foi por um
acto de vontade e de fé que Portugal se fez. Somos povo, país e
nação porque quisemos e conseguimos, no nosso percurso
multisecular, ser nós próprios.
Do rei fundador, no século XII
(também foi no século XII que
Coruche obteve o seu foral, em
1182), à integração na Comunidade Europeia e à subsequente adopção da moeda única
europeia, em 2002, foi um longo e imensamente acidentado
percurso, muitas vezes desviado, mas de novo retomado e
continuado noutros moldes.
Antes de haver Portugal, um
passado de milénios já deixara
marcas profundas no nosso território, datando as mais antigas
do período do Jurássico Superior, como são as pégadas de
dinossauros. O homem deixou
igualmente vestígios da sua presença: em menires, dólmens,
cromeleques, pinturas rupestres
e depois nos castros, antigas aldeias fortificadas. Lusitanos,
romanos, suevos, visigodos e
árabes estiveram no espaço
territorial que é agora Portugal.
Para sermos Portugal, suportámos batalhas e enfrentámos
ataques e ameaças, com a determinação reforçada quando posta
à prova a nossa capacidade de
resistir. Virados para o mar – e
correspondendo ao seu forte
apelo – levámos o abraço armilar a outros mundos e a outros
povos. Fundámos vilas e cida-
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des, ligámos continentes, encurtámos distâncias e arredondámos o mundo. Como diria o
poeta, um “vento lusitano, sopro
humano, universal, enfunou a
inquietação de Portugal”.
Sobrevivemos a invasões,
traições e a drásticas mudanças
de regime. Perdemos e recuperámos a independência. Por
imposição das circunstâncias e
na hora julgada correcta, integrámo-nos na grande e velha
Europa. Desenhámos o mapa do
mundo e regressámos ao ponto
de partida, para refazermos a
soberania num contexto e forma
diferentes. Suturámos rasgos
feitos no corpo e na alma e aceitámos novos desafios. Fomos,
apesar de todas as contingências
e adversidades, prosseguindo o
nosso devir histórico e acreditámos, como povo, que era necessário continuar a cumprir Portugal, no território, na diáspora,
na língua, sempre inspirados na
mensagem de antanho, que
Vieira, Pessoa, Torga, Agostinho da Silva e tantos outros, de
entre os melhores de todos nós,
tão bem souberam identificar,
para que “outra vez conquistássemos a distância – do mar
ou outra, mas que fosse nossa”.
Como disse um grande pensador Português, somos “um
povo cujo papel histórico foi o
de ser por essência o navegador,
e que, oriundo de uma faina cosmopolita, teve por missão abraçar a terra e pôr-se em contacto
com todas as raças” e “fadados à
sina de transpor limites, tivemos
um carácter universalista pela
nossa acção no mundo físico:
está na índole da nossa história
que o tenhamos também no
mundo moral”. Asseverou-nos
ainda que “só se é verdadeiramente português o que for como
tal cidadão do mundo”.
Convém, contudo, lembrar
que foi com o preço do sangue e
da vida que tudo se fez. Com
lágrimas, dor e saudade, mas
também com afecto, audácia e
sonho. E, nas horas mais difíceis, as vitórias alcançaram-se
com renovada e redobrada confiança. A esperança foi sempre a
grande arma do nosso arsenal, a
fé e o querer moveram montanhas e a língua permitiu e consolidou o convívio com outros
povos e outras gentes.
Parafraseando Pessoa, não
nos cansamos de dizer:

“.......
Tanta foi a tormenta e a vontade!
restam-nos hoje, no silêncio hostil,
o mar universal e a saudade.
Mas a chama, que a vida em nós criou,
se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
mas a mão do vento pode erguê-la
ainda”.

Ergâmo-la, então, Minhas
Senhoras e Meus Senhores e
Caros Amigos! Ninguém ignora
as dificuldades da hora presente.
Num mundo cada vez mais
globalizado não são muitas as
nossas opções próprias. Mas,
entre um neoliberalismo centrado em preocupações economicistas, comandadas pelo
lucro, e marxismos serôdios
ainda defendidos por quem
julga estar na vanguarda da
modernidade, ignorando ou fingindo ignorar que a sua é ainda
uma mensagem romântica do
século XIX, há certamente
caminhos seguros que é preciso
trilhar com lucidez, coragem e
determinação, libertos de constrangimentos ideológicos partidários, para garantirmos um
futuro para Portugal. Há que
identificar com frontalidade os
problemas que afectam o nosso
presente, lavar os olhos para ver
e pôr fim a um país tolhido pela
descrença, pela manipulação,
pelo oportunismo, pela corrupção e pela demagogia, porque tudo isto destrói as perspectivas de felicidade.
De entre os males que mais
nos afectam hoje, posso resumidamente referir:
1. O crescente desemprego,
que pode ter atingido já os dois
dígitos, dependendo da forma
de compilar e interpretar os dados estatísticos, situando-se
numericamente entre os 450 mil
e os 600 mil, situação que é
agravada pela falta de verdadeiros estímulos ao investimento, que uma assustadora voracidade fiscal desencoraja, tolhendo o desenvolvimento. Ora,
como é óbvio, sem investimento
não há desenvolvimento e sem
desenvolvimento não há novos
empregos e os que existem vão
sendo ameaçados com encerramentos ou deslocalizações de
empresas e fábricas, criando-se
uma instabilidade crescente no
seio das famílias. Vivi num
mundo que ainda acompanho e
visito frequentemente onde,
para se promover o desenvolvimento, se reduz o mais possível
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a carga fiscal. Aqui, faz-se precisamente o contrário, com o
Estado a querer arrecadar o máximo de cada empreendimento ou
de cada transacção, limitando assim os investimentos e as transacções, em vez de promover a
multiplicação desses investimentos e dessas transacções, ganhando mais no fim e estimulando, ao
mesmo tempo, o crescimento
económico.
A máquina fiscal em Portugal chega obsessivamente a ser
um monstro repressivo. E, como
tal, é a responsável por uma economia paralela que – pasme-se
– pode representar já mais de
20% do PIB. E, quanto mais
exercida de forma repressiva,
mais longe estará de impedir a
fuga ao fisco.

há juízes e outros magistrados e
advogados que, remando contra
a corrente, querem uma Justiça
mais consentânea com a vida
dos cidadãos e das sociedades
modernas, que têm no bom funcionamento da máquina judicial
e dos instrumentos jurídicos o
seu verdadeiro e imprescindível
sustentáculo.
3. Uma segurança social em
risco de insustentabilidade, obrigando os governantes a tomar
medidas urgentes, mas talvez não
suficientemente equacionadas
nas suas consequências, destruindo projectos de futuro
construídos por vezes ao longo
duma vida. A alteração súbita de
regras no que respeita à aposentação e às pensões e a sua aplicação imediata, reduzindo dras-

Não acredito que o desenvolvimento de um país possa ser
planificado e comandado por
tecnocratas financeiros, desprovidos de visão macroeconómica
e insensíveis às grandes questões sociais.
2. Outro monstro é a Justiça,
morosa, pesada, ineficaz e –
passe o pleonasmo – por isso
mesmo injusta. Ouvimos constantemente expressa a vontade
de reformar o sistema. Mas será
que interesses corporativos instalados o vão permitir? É que
sem justiça não há Estado de
Direito. Não vale a pena consagrá-lo na Constituição e fazer
depender as regras do convívio
social democrático do seu correcto funcionamento e deixar
que ela falhe. Qualquer um de
nós pode juntar à “galeria de
horrores” que é a Justiça mais
uma situação de horror que é do
nosso conhecimento. Animanos, porém, um pouco saber que

ticamente benefícios anteriormente consagrados, vem, afinal,
criar novas situações de instabilidade e alargar irremediavelmente o descontentamento. E
este é a mãe da desarmonia social.
É verdade que a sustentabilidade do sistema impunha a aplicação de remédios rápidos, mas
resta saber se os que foram escolhidos não foram apenas os mais
fáceis de tomar, numa altura em
que continuam a ser permitidas
acumulações de pensões e situações abusivas consolidadas ao
longo dos anos em organismos
cuja autonomia de gestão permitiu decisões aberrantes neste
domínio. Basta lembrar que o
País que menos riqueza produz é
o que tem desigualdades sociais
mais acentuadas em toda a Europa Ocidental...
4. Quanto à Educação e à
Saúde, os órgãos de comunicação dão-nos todos os dias notí-
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cia de medidas e novas medidas
que alteram aquelas outras
medidas ainda há pouco anunciadas ou mesmo já aprovadas.
Não há novo Ministro ou Secretário de Estado nestas áreas que
não sinta a necessidade de todas
as semanas anunciar inovações
em sistemas que exigem estabilidade e coerência para poderem
funcionar correctamente. E, ainda por cima, decidem sem um
verdadeiro diálogo e envolvimento dos parceiros sociais.
Nota-se nestas, como em outras
áreas governativas, uma intolerável sede de protagonismo,
parecendo que os responsáveis
ficam doentes quando não aparecem todos os dias nos noticiários das televisões. Quem
está acima deles em grau de
responsabilidade devia convidar
cada um deles a tomar um chá
(lá no Oriente todos sabem
como é importante o chá para
serenar ânimos exaltados e para
estimular a concórdia), a fazer
uma pausa e a sentar-se diante
das telas para que possam tomar
consciência da figura ridícula
que por vezes fazem nas suas
intervenções televisivas. Toda
essa fogosidade exaltada é também sinal de falta de repouso.
Se mandasse, mandá-los-ia, por
isso, para casa.
Lembro que a Educação e a
Saúde são áreas da maior relevância na acção política. Transcendem a vontade de governantes que passam e exigem um
amplo consenso nacional. Portugal, em termos percentuais, é
dos países que mais tem investido na Educação e os resultados,
infelizmente, continuam a ser
pouco animadores.
5. Uma visível crise de autoridade. Leis permissivas e a sua
frouxa aplicação não asseguram
a defesa das liberdades que foram garantidas aos Portugueses.
Quantas não são as autoridades
que aceitam os cargos e as
responsabilidades e que apenas
fazem de conta que as exercem,
demitindo-se dos seus deveres?
Ao fazer esta pergunta, vemme à lembrança aquela bem elucidativa imagem duma senhora
idosa que vivia junto duma
estrada sinuosa e mal traçada,
com curvas perigosas, e que já
tinha visto vários acidentes mais
ou menos no mesmo local.
Ninguém cuidou durante anos
de corrigir os erros detectados e,
apesar do mau piso, os condutores circulavam a uma velocidade muitíssimo superior à permitida por lei (o que é normal e
generalizadíssimo nas estradas
portuguesas), sabendo ser praticamente inexistente qualquer
fiscalização. Quando se deu
mais um acidente no local, a
senhora idosa gritou para as
câmaras com toda a força dos
seus pulmões: “Façam alguma
> continua na página seguinte
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coisa, seus bananas!”. Desgraçados dos países que têm dirigentes “bananas”! Eles abundam, lamentavelmente, em Portugal. Ciosos das suas mordomias, esquecem-se de perguntar
o que fizeram ou fazem para as
merecerem ...
Ligada a esta crise de autoridade, que é responsável pela
indisciplina reinante, está outro
aspecto que se prende com o
exercício da cidadania, que é o
exemplo. Que país se pretende
construir quando um Ministro,
Deputado ou outra alta autoridade entende que está acima da
lei e fica na maior das impunidades quando a infringe? Em
muitos países, o Ministro, os
Deputados e um alto magistrado
que foram apanhados em excesso de velocidade teriam, humilde e respeitosamente pedido
desculpas e apresentado o seu
pedido de demissão. Em Portugal, o que aconteceu foi simplesmente a reafirmação consentida
da arrogância do poder.
6. 33 anos depois do 25 de
Abril, com todas as promessas
de tolerância e de liberdade,
continuam os Portugueses divididos por razões menos ponderosas, por serem deste ou
daquele partido, por terem servido neste ou naquele regime,
por terem estas ou outras convicções. E as posições podem
mesmo extremar-se. É, pois, da
maior premência que as instituições políticas saibam restituir à
sociedade civil um clima de
respeito mútuo e restaurar a
confiança dos Portugueses no
futuro. Será, contudo, necessário um projecto mobilizador,
sério coerente e consistente,
apontado para o amanhã de
Portugal, com metas realistas
mas ambiciosas e com um apelo
irrecusável à participação. De
todos! Onde está esse projecto
merecedor da confiança, do
empenhamento e da entrega dos
Portugueses?
7. Que perspectivas de futuro
existem verdadeiramente para a
nossa juventude? Deixo apenas a
pergunta. A resposta, conhecemna todos, o que me dispensa de
me alongar em considerações e
previsões.
Claro que fica muito por
dizer. Também é evidente que é
mais fácil falar do que fazer. Ficam, porém, identificados aqui
alguns dos males que nos afligem no presente. Não há soluções milagrosas nem varinhas de
condão para os debelar, mas é
preciso definir rumos, encontrar
os caminhos e reforçar a vontade
de os percorrermos juntos.
Estaremos condenados a ser
uma pobre região periférica da
Europa, cada vez mais distanciados do nível de vida dos outros
e com as ilusões cada vez mais
frustradas, se não soubermos
conciliar a opção europeia que,
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por imperativo das circunstâncias, fizemos, com aquela que é
a nossa mais valia – a nossa presença no vasto mundo que ajudámos a criar, e valorizar a
nossa ligação à diáspora e ao
universo de países e povos cuja
língua e raízes comuns nos uniram. E se não quisermos verdadeiramente identificar e não
soubermos determinadamente
apostar naqueles que são os nossos mais valiosos recursos: o
mar, o legado histórico, cultural
e humano, o clima excepcional
que temos, uma língua falada
por 200 milhões de pessoas e a
capacidade de trabalho dos Portugueses, tão bem comprovada
lá fora e tão pouco estimulada
cá dentro. É preciso deixar de
fazer de conta e assumir de vez
a realidade e os desafios.
Com rasgo e imaginação,
abertura e capacidade criadora,
liderança e honestidade de propósitos e nos comportamentos,
mas também com realismo e
conhecimento das nossas limitações, podemos construir o
Portugal do sec. XXI, um Portugal capaz de abraçar as novas
tecnologias e a mais avançada
inovação e de marcar o seu lugar no contexto da nações mais
modernas, mas que não renegue
os seus valores e saiba ser coerente com a sua história de nove
séculos.
Um lúcido pedagogo do
nosso tempo, perscrutando os
caminhos de porvir, lembra-nos
que “o novo milénio pode ter
muitos conteúdos, pode realizar
muitos e diversos valores, pode
ter mais do que um e único sentido, pode desdobrar-se em numerosas ou inúmeras direcções.
É imperativo querer. É imperativo escolher. É imperativo navegar e não, fatalisticamente,
boiar”. Podemos acrescentar
que é, também, imperativo acreditar. É preciso mesmo um projecto mobilizador e determinado da sociedade portuguesa que
uma visão clara e a busca da
excelência permitirão desenhar,
e saber buscar no imenso património herdado inspiração para
os desafios do futuro. Só lá
chegaremos, todavia, se soubermos sentir e assumir o que de
mais profundo existe na alma
lusa – o orgulho de sermos Portugueses. Por tudo isto, importa
que saibamos ser dignos da perseverança, da firmeza e da dádiva daqueles que ousaram lutar e
puderam, desta feita, vencer e
reafirmar, ao longo de séculos, a
independência de Portugal. Saibamos merecer a memória dos
seus feitos e o exemplo da sua
dignidade. É isso que nos permite
plantar um futuro de esperança.
É que, afinal, apesar das deficiências à vista de todos, temos
coisas muito boas no nosso país.
A melhor é mesmo Portugal!
___

•

Ano 2 - Número 14

• Junho

de 2007

REFLEXÕES

Assim vai a
credibilidade
na democracia
Diz o povo “Quanto mais se
fala, menos se acerta”. E é bem
verdade!
Também se diz, que alguém
Disse “Um povo culto é ingovernável”.
(…) e dizem-se muito mais
coisas, coisas que não seria de
esperar serem ditas por quem as
diz. Ou o que se tem dito, proferido por essas mesmas pessoas, é dito por dizer ou para
nos entreter; ou porque o que
dizem, não o é com convicção,
mas para nos convencerem ou
ficarem convencidos que nos
convenceram.
Dito isto, pouco mais tenho
a dizer. Prefiro ouvir quem sabe
o que diz, que são tantos, e tão
cultos, que tornaram o povo ingovernável.

Feita a apresentação de quem
sabe o que diz, pergunto-me,
quem eles são?
Uns negam sondagens; outros invertem resultados; outros
não viram, não viveram, mas
afirmam com a certeza do saber;
outros há, que investem a fundo
perdido; outros são pagos para
dizer, e muitos outros, donos do
conhecimento, dizem o que não
deviam dizer, porque a plateia é
culta e já ninguém compra
àquele preço.
Então o que fazer?
Continuar a ouvir ou começar a dizer? E o que deve ser
dito? Repetir o que tem sido dito ou lembrar o que já foi Dito
por quem sabia o que Disse?
Bom, mas quem de facto são
eles, os que hoje dizem? Esta-

NOTARIADO

João Gomes

rão sufocados por algum trauma? Comprometidos com a consciência? Merecem-nos crédito? E
porque dizem?
E nós, os ingovernáveis, que
somos o povo culto, ainda não
percebemos que nós, detentores
da cultura, não precisamos de
ouvir mais o que eles nos dizem?
Então o que fazer?
Deixá-los dizer, mas de forma que o que digam, o digam
uns aos outros, porque nós que
somos o povo, não sabemos
quem eles são, e porque nós, o
povo, um dia, quando soubermos a força que temos, começaremos a dizer e de certo os
poremos a mexer.
Que saudade eu tenho de
ouvir Dizer a quem sabia Dizer!

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia dez de Maio
de dois mil e sete, neste Cartório de folhas quarenta a folhas quarenta e uma verso do livro de notas para
escrituras diversas número quinhentos e quarenta e oito-D, FLORÊNCIA DOMINGAS DE SOUSA SILVA,
cont. 193 219 565 e marido HÉLDER ROSA DA SILVA, cont. 192 860 216, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia e concelho de Coruche, ele da freguesia de S. Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residentes na Rua de São Pedro, n.º 71, no lugar e freguesia do Biscainho, concelho de Coruche, DECLARARAM que, são donos, com exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia do Biscainho, concelho de Coruche:
– PRÉDIO URBANO, sito na Rua de São Pedro, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão,
com a superfície coberta de duzentos e catorze metros quadrados e logradouro com a área de setecentos e seis
vírgula cinquenta e cinco metros quadrados, a confrontar de Norte com Rua de São Pedro, de Sul com Paulo
Maria Soares, de Nascente com José Joaquim Alexandre e de Poente com António Domingos Marques,
inscrito na respectiva matriz em nome do justificante marido sob o artigo 678, com o valor patrimonial e
atribuído para este acto de sessenta mil quinhentos e dez euros.
– Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche
e dele não têm qualquer título que permita o respectivo registo.
– Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
– O prédio ora justificado veio à posse dos primeiros outorgantes (ainda no estado de solteiros), como talhão
de terreno, por doação meramente verbal feita pelos avós da primeira outorgante mulher, respectivamente,
António Mendes Marques e mulher Ludgera Domingos, que foram casados entre si sob o regime da comunhão
geral de bens e residentes no mencionado lugar do Biscainho, em dia e mês que não pode precisar, mas no ano
de mil novecentos e oitenta e seis, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública.
– Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel, a determinada altura iniciaram a construção da
referida casa, alterando assim a natureza do prédio, que depois de concluída participaram à matriz, tendo nela
passado a habitar com a sua família e cuidando do logradouro, fazendo obras de conservação sempre que
necessário, posse que exerceram em nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente
e sem oposição de quem quer que fosse, o que confere a tal posse a natureza de pública, pacífica e continua,
suportando e pagando as contribuições por ele devidas a actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade.
– Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de estarem a agir
como verdadeiros donos do prédio, o que conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora invocam.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, dez de Maio de dois mil e sete.
O Escriturário Superior
(Joaquim Caçador Ribeiro)
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SHIP entrega prémios

• O Jornal de Coruche vence Prémio Imprensa Regional
• Vanessa Fernandes ganha Prémio Identidade Portuguesa

Vanessa Fernandes e Mestre Miguel Mattos Chaves, com o Director do Jornal de Coruche, Dr. Abel Matos Santos, recebem os prémios entregues pelo Presidente da SHIP, Dr. Jorge Rangel

O Jornal de Coruche venceu
o Prémio Imprensa Regional,
atribuído pela SHIP – Sociedade
Histórica da Independência de
Portugal, com um conjunto de
artigos publicados n’ O Jornal
de Coruche pelo Mestre Miguel
de Mattos Chaves, sobre “Portugal e o Mar” e “A Europa e Portugal”. O Jornal de Coruche ganhou ainda uma menção Honrosa, pelo trabalho “A Extinção
das Freguesias” do Arq. José
Freire da Silva.
Duas outras menções foram
atribuídas ao jornal “A voz de
Paço de Arcos”, com um artigo
de Joaquim Coutinho, sobre
“Museu da Farmácia – História
da Farmácia” e ao Jornal “Notícias Colmeias”, com um artigo
de Orlando Marques, sobre “Fátima – História, lugares e mensagem”.
O prémio SHIP – Imprensa
Regional”, é destinado a galardoar, anualmente, artigos publicados na Imprensa Regional que
salientem os valores que contribuem para a definição da Independência de Portugal e da Identidade do País, nos seus aspectos
culturais, políticos, económicos,
e outros.
Recebeu ainda o prémio
“Aboim Sande de Lemos – Identidade Portuguesa”, a jovem atleta Vanessa Fernandes, Campeã
do Mundo de triatlo, pela forma

Vanessa Fernandes e Abel Matos Santos, Prof. Adriano Moreira, e Prof. Gonçalo Ribeiro Telles com o Director do Jornal de Coruche

como contribuiu para o robustecimento da identidade e imagem
cultural portuguesa e afirmação
de Portugal como país livre e
independente.

De salientar que O Jornal de
Coruche, dirigido por Abel Matos Santos, é um jornal informativo regional e formativo de
cariz nacional, que indo apenas

no seu 14.º número, tem já uma
expressão nacional em áreas
como a tauromaquia, apostando
na qualidade e rigor como chaves do sucesso.

Produzimos Vinho para apreciadores

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

Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204

O presidente da SHIP, Dr.
Jorge Rangel, fez o discurso de
abertura da sessão solene de
entrega dos prémios, realçando
a importância dos prémios e do
trabalho realizado por todos,
que culminou com um discurso
do Prof. Adriano Moreira, versando o tema do que é ser Português no mundo.
A entrega dos prémios realizou-se no dia 24 de Maio, na sede
da SHIP, no palácio da Independência, em Lisboa, onde se fizeram representar diversas individualidades civis, militares e religiosas.
____
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VIVER COM SAÚDE

Cuidados com o pé diabético
Enf.ª Andreia Vilaça *

Saiba o que fazer para prevenir e cuidar da saúde dos pés
A diabetes está enquadrada
no grupo das doenças metabólicas. Ocorre quando o organismo não é capaz de manter os
níveis de glicemia (glicose no
sangue) dentro dos valores normais. A insulina, uma hormona
produzida nas células do pâncreas, é a principal responsável
pelo controlo da glicemia.

Assim, quando ocorre uma
lesão nestas células existe uma
diminuição ou ausência na produção da insulina, originando
desta forma hiperglicemia (concentrações elevadas de glicose
no sangue).
Com o passar do tempo a
hiperglicemia provoca lesões
nos vasos sanguíneos, nos nervos e noutras estruturas internas. A acumulação de complexos derivados da glicose, nas
paredes dos vasos sanguíneos
levam ao seu espessamento e
ruptura, comprometendo assim
a circulação sanguínea, tendo
como consequências, complicações vasculares graves que podem originar cegueira, problemas renais, problemas cardiovasculares e neuropatia periférica.
A neuropatia periférica consiste na lesão dos nervos periféricos, como por exemplo os
nervos a nível do pé. Esta lesão
resulta numa diminuição acentuada da sensibilidade térmica e

dolorosa por parte do membro.
Deste modo, a lesão dos nervos
periféricos associada à lesão
dos vasos sanguíneos e à má
circulação periférica resultam
no chamado Pé Diabético, como tal é necessário ter alguns
cuidados especiais.
Uma vez que o pé está com
diminuição da sensibilidade, a
pessoa com Diabetes está mais
susceptível a queimaduras e a
lesões cutâneas. Por sua vez, o
sistema circulatório está também comprometido o que conduz a um tratamento mais demorado, porque existe uma
diminuição do aporte sanguíneo
à ferida dificultando assim a sua
cicatrização.
Para prevenir todos estes
problemas associados ao Pé Diabético é necessário ter alguns
cuidados diários com os seus pés.

CUIDADOS DE HIGIENE
– Lave os pés diariamente
com água e sabão neutro, seque
muito bem principalmente entre
os dedos;
– A água com que lava os pés
não deve estar muito quente,
verifique a temperatura da água
com o cotovelo;
– Inspeccione cuidadosamente os pés quanto ao aparecimento de bolhas, calos, queimaduras, cortes, etc;

– Utilize um espelho para
observar a planta do pé, se não for
capaz peça a ajuda de alguém;
– Aplique creme hidratante
nas zonas mais secas mas não
entre os dedos;
– Não trate os calos através
do corte ou agentes químicos,
consulte o seu médico.

CUIDADOS COM AS
UNHAS
– Amoleça as unhas em água
tépida antes de as cortar;
– Escolha um sítio iluminado para cortar as unhas, se tiver
problemas de visão peça a
alguém para o ajudar;
– Corte as unhas rectas sem
aparar os cantos para evitar que
elas encravem.

– Use calçado que permita
ao pé “respirar”;
– Verifique sempre o interior
dos sapatos antes de os calçar,
não devem conter pedrinhas e
as palmilhas não devem ter
rugas;
– Use meias de algodão e
confortáveis;
– Evite meias apertadas com
remendos ou costuras;
– Não caminhe descalço;
– Para aquecer os pés calce
meias, nunca utilize botijas de
água quente, almofadas eléctricas ou aquecedores.

MEDIDAS PARA PROMOVER A CIRCULAÇÃO
SANGUÍNEA
– Evite fumar;
– Evite sentar-se com as pernas cruzadas;
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CENTRO DIETÉTICO

CUIDADOS COM O
CALÇADO E MEIAS
– Os sapatos devem ser confortáveis desde o momento que
os compra, não espere que eles
se adaptem;

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

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

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

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

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

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

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

____
* Enfermeira
do Hospital de Santa Maria, Lisboa

ERVANÁRIA

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JUNHO 2007

DEVE ESTAR ATENTO
AO APARECIMENTO DE
– Pus no leito das unhas ou
qualquer ferida entre os dedos;
– Zonas vermelhas ou escuras nos pés;
– Zonas com cor azulada ou
sensação de picadas;
– Úlceras ou zonas dolorosas nos pés; Um olhar atento e
cuidadoso para com os seus pés
pode prevenir o aparecimento
de lesões cutâneas, úlceras e outras lesões.
É igualmente importante ser
seguido regularmente numa consulta especializada para pessoas
com Diabetes, os profissionais de
saúde saberão cuidar de si.

Duarte Nuno
Cadavez
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

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

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

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

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

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

Consultas

Tlm. 966 588 060
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Visita a instituições Jornadas de Saúde
de solidariedade de Coruche

O Governador Civil de Santarém e a Directora do Centro
Distrital de Segurança Social
visitaram em Maio o Centro Social e Interparoquial de Santarém (CSIS) e as obras das futuras instalações da Liga dos
Amigos do Hospital de Santarém
(LAHS), com o objectivo de conhecer melhor as ambições e as
dificuldades das duas entidades.
Os dois responsáveis visitaram o espaço inaugurado em
Outubro de 2006 e a nova uni-

dade D. António Francisco Marques, que serve 250 crianças.
Segundo o Padre Manuel Borges, director do CSIS, está
actualmente em construção um
ginásio para apoio a idosos, lamentando que os Centros Escolares do Pereiro e dos Leões não
tenham ainda as condições necessárias para cuidar das crianças durante todo o dia.
Nas futuras instalações da
LAHS, junto ao Hospital Distrital de Santarém, está, para já,
previsto o apoio ao hospital nas
áreas dos acamados oncológicos e neurológicos, que terão 13
quartos à sua disposição, onde
se inclui um ginásio para a realização de diversas actividades.
Dos 1,4 milhões de euros do
total da obra, com equipamento
incluído, financiados em 75 por
cento pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, a
LAHS terá que suportar a restante percentagem, faltando,
para tal, aproximadamente 110
mil euros. Este valor permitirá a
edificação de um segundo espaço adjacente ao já construído,
cujas obras deverão terminar
ainda este mês, que prevê acrescentar 25 camas.

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

Churrasqueira
Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

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

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

Decorreram nos dias 18 e 19
de Maio, no Pavilhão Desportivo Municipal, as Jornadas de
Saúde de Coruche. A organização do certame foi da responsabilidade da Escola Secundária
com 3.º CEB de Coruche e Câmara Municipal. No evento participaram várias entidades em
questões de saúde, rastreios e
actividades lúdicas e desportivas. No auditório do Pavilhão
Desportivo Municipal, decorreram diversos colóquios: “Saúde
e Desporto” pela Escola Superior de Enfermagem de Santarém, “Protecção Solar” pelo
11.ºA e Farmácia Higiene, “Alimentação e Saúde”, pela Escola
Superior Agrária de Santarém,
“Toxicodependência”pelo CATR,
“Ciclismo em Segurança” pela
APSI, a “Educação Alimentar”
pelo Instituto Superior de
Ciências da Saúde Egas Moniz
e rastreios de Cardiopneumologia, Ortóptica, Antropométrico, Tensão Arterial e Colesterol
da responsabilidade da Escola
Superior de Tecnologia da Saúde, Farmácia Almeida e Farmácia Higiene, que foram momentos altos das Jornadas de Saúde.
Durante o certame, realizaram-se diversas exposições e
sessões de esclarecimento alusivas às áreas da saúde e cursos

Manuela David, Dionísio Mendes, Pe. Elias Serrano e Jorge Barata

universitários. O presidente do
conselho executivo da escola,
Jorge Barata, adiantou que, “estas jornadas de saúde foram
bastante importantes e o envolvimento da escola no evento
excedeu as expectativas”.
O presidente da Câmara de
Coruche, Dionísio Mendes, re-

feriu que, “as jornadas de saúde
foram um sucesso, porque a
população aderiu e por exemplo não dispensou os rastreios.
As jornadas de saúde, ajudam
na formação e qualificação dos
jovens estudantes”, adiantou o
autarca.
João Louro

Hospital de Santarém
remodelado através de
parceria público-privada
O Presidente do Conselho de
Administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) José
Josué, está a ponderar efectuar
uma parceria público-privada
(PPP) para a “remodelação total” do serviço de Imagiologia.
Esta decisão só deverá ser tomada em Junho.
Segundo dados do hospital,
no ano passado o serviço de
Imagiologia do HDS realizou
um total de 120.000 exames, o
que significa um aumento de
4% relativamente a 2005.
Para 2007, o principal investimento será a aquisição e a substituição de alguns equipamentos
que vão permitir ao hospital
passar a realizar ressonâncias
magnéticas, pelo que os doentes
não terão de se deslocar para
outras unidades de saúde.

Outros hospitais próximos,
como o Centro Hospitalar do
Médio Tejo, Caldas da Rainha e
Vila Franca de Xira, contam
com este serviço, nomeadamente para a realização de Tomografias Axiais Computorizadas
(TAC), bem como outras unidades dentro do próprio Hospital.

O HDS, abrange oito concelhos do distrito de Santarém
(Coruche, Salvaterra de Magos,
Santarém, Cartaxo, Almeirim,
Rio Maior, Chamusca e Alpiarça) e presta serviços a uma
população de 190.000 pessoas.
____
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Azervadinha Inaugura
Jardim-dde-iinfância e Creche
No passado dia 26 de Maio,
foi inaugurado o Jardim de infância e Creche da Azervadinha,
cerimónia que contou com a
presença do Secretário de Estado da Educação, Prof. Valter Lemos, referindo que “este é um
equipamento de grande qualidade aqui ou em qualquer parte
do mundo, por isso devemos
estar orgulhosos”.
Dionísio Mendes, edil de Coruche, preferiu lembrar que “Coruche é um concelho que sofre na
pele a interioridade, mas ainda
assim, tem nos últimos anos dado
passos importantes para que as
populações tenham mais qualidade de vida”, tendo enaltecido
ainda o excelente relacionamento
que tem existido entre o Município e o Ministério da Educação.
Em 2005 foi inaugurado o
Jardim de infância de Santo Antonino, em 2006 a Escola Básica
da Branca foi adaptada a jardim

A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
de infância e agora foi a vez do
jardim de infância e creche da
Azervadinha.
Para o presidente da Câmara,
“investir na educação é investir
num futuro melhor para Coruche”, admitindo que há sempre
aspectos a melhorar, e que o

executivo “faz um acompanhamento directo e constante das
necessidades da nossa comunidade educativa de modo a respondermos com a máxima rapidez possível aos seus anseios”,
reafirmando que a aposta na educação é para continuar.

Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

JOSÉ SILVESTRE COELHO NEVES

Escuteiros de Coruche nas Beiras

– na Páscoa 2007

Com objectivos de partilha e
convívio inter agrupamentos,
desenvolver o espírito de patrulha e de grupo, colocar em prática a capacidade individual de
autonomia, praticar actividades
escutistas no meio serrano e
conhecer a realidade das suas
aldeias.
Na tarde de 1 de Abril eis-nos a caminho de Góis, um
autocarro e duas carrinhas de 9
lugares transportam todo um
contingente, composto por elementos dos agrupamentos de
Coruche e Mora.
Numa sequência de dias nos
quais as actividades gerais ou de
secção se interligavam dando
origem a festas temáticas nas
quais várias “ordens monásticas” preencheram o imaginário
de jogos e representações como
as das fotos envolventes.
Raides pelas serras e ao
longo de ribeiros, iniciação à
equitação e andar a cavalo, foram para muitos dos escuteiros
uma novidade com consequências futuras e desejos de maior
prática de desportos equestres…
Técnicas de rappel e slide,
prática em parede de escalada,
constituíram um desafio para os
exploradores que com uma descida em barcos pneumáticos
culminou outros tantos dias plenos de aventuras.
Imaginem largas dezenas de
escuteiros, prontos para qualquer refeição em conjunto, a dis-

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

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

PEDRO MANUEL VILELAS
ciplina e organização necessárias para que não haja atropelos
e que todos se sintam satisfeitos… Para os lobitos além das
festas temáticas, jogos de vila e
outras participações nas manobras de cordas, tiveram um passeio ao “Portugal dos Pequeni-

nos” em Coimbra, que ajudou a
terminar em beleza a actividade
anual que os escuteiros de Coruche realizam nas férias da
Páscoa. Ao fim do dia de SextaFeira Santa, regressaram a Coruche.
Moreira da Silva

Tels.: Casa - 243 619 547
Oficina - 243 679 053
Tlm. 917 305 762
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Feira Nova abre
em Almeirim

Os hipermercados Feira
Nova abriram uma nova loja em
Almeirim, inaugurado no passado dia 15 de Maio. Situada na
zona industrial de Almeirim,
junto à entrada para a A23.
De acordo com Eduardo
Silva, o gerente do novo espaço,
“a loja estava para vir para
Almeirim há muito tempo, porque é uma cidade com muito
potencial de crescimento”.
Com esta loja foram criados

cerca de 100 empregos directos,
e outros indirectos. A área da
nova loja Feira Nova tem aproximadamente 1830 m2, mais
394m2 da “Electric Co” (vende
electrodomésticos e electrónica
de grande consumo) e ainda
326m2 da “New Code”, (vende
roupa, calçado e acessórios de
moda).
A superfície comercial dispõe de cafetaria e parque de
estacionamento para 370 carros.

Contra as políticas
de saúde
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ACTUALIDADE

Acusação injusta
O recente rapto da menina
inglesa no nosso Algarve veio
mostrar um conjunto de dados
que justificam que faça aqui um
comentário. Em primeiro lugar,
tendo embora presente que a
situação actual dos pais justifica
todo o nosso apoio, há que reconhecer que, no tempo que
passa hoje por nós, cá como por
todo o lado deste Mundo decadente, todo o cuidado é pouco.
Quer isto dizer, pois, que
esteve longe de ser acertado o
método utilizado pelos pais daquela menina, ao deixarem três
crianças muito pequenas entregues a si próprias, ainda que
controladas a distância muito
curta e com frequência que pode
até parecer aceitável. A verdade,
dolorosa e crua, é a que pode
hoje ver-se e que a todos traz
incomodados e revoltados.
Em segundo lugar, desconhecendo os mecanismos já testados para casos desta natureza
pelas nossas autoridades, a grande verdade é que estas não se
pouparam a meios, de todo o
tipo, para tentar recuperar a

“Olhe nos meus olhos!”
Madeleine McCann foi raptada na
Praia da Luz, Portugal, em
03/05/2007

Madeline e punir os responsáveis por tal crime repugnante.
Em terceiro lugar, nenhum
português acredita hoje que uma
tal resposta pudesse ser operada
se a criança desaparecida fosse
portuguesa e de uma família comum. O que significa a falta de
razão de quantos se puseram a
acusar as autoridades portuguesas de falta de capacidade de
actuação.
Em quarto lugar, é de acreditar que, dada a natureza do crime e o facto da menina ser britânica, já de há muito os dados

Hélio Bernardo Lopes

da mesma se encontram disseminados por todas as autoridades
dos Estados da União Europeia,
bem como da INTERPOL e da
EUROPOL. Por fim, a lição que
fica para o futuro. Para os pais,
ou avós, o imperativo de recusar
o princípio de que pode existir
segurança apenas baseada no
comportamento induzido pela
educação ou pelo histórico que
a família possui dos filhos. Há
sempre que partir da hipótese
pessimista, a cuja luz a vigilância destes cabe, acima de todos
os demais e sempre que possível, aos pais e avós.
Para os proprietários e gestores de estruturas de lazer, como
aquela onde decorreu o rapto da
Madeline, a recomendação de
que exigências fortes deverão
ser apresentadas aos pais, no
sentido de impedir que crianças
fiquem entregues a si mesmas.
E também uma estrutura de
vídeo-vigilância que permita a
gravação fílmica de quem se
movimente por tais lugares.
Que Deus ajude a descobrir o
paradeiro da Madeleine

OPINIÃO

Uma moção, proposta pela
CDU, na Assembleia da Comunidade Urbana da Lezíria do
Tejo (CULT) contra as políticas
de saúde, foi aprovada com os
votos a favor da CDU, PSD, BE
e CDS, e os votos contra e uma
abstenção da bancada do PS.
Em causa está a defesa dos
serviços públicos de saúde na
região, e contra o encerramento
de extensões de saúde, ou a redução de horário nos centros de
saúde. José Braz, eleito na Assembleia Municipal da Chamusca
(onde a população protestou
contra a anunciada perda de
serviços) referiu que irá haver
um congestionamento nas urgências dos hospitais se houver uma
redução de serviços.

Luísa Portugal, médica em
Coruche, e Idália Moniz, ambas
do PS, contestaram o conteúdo
da moção. A primeira referiu a
importância de saber qual a proposta do Ministério da Saúde
para a reorganização dos cuidados de saúde primários, nomeadamente no que diz respeito às
alterações previstas para os municípios que integram a CULT.
Idália Moniz pediu aos subscritores da moção dados mais
concretos, para se saber do que
se está a falar.
José Braz disse que o texto
foi formulado tendo em conta
informações prestadas pela Administração Regional de Saúde
e pelo Ministério da Saúde às
autarquias. É o caso da Chamusca, onde devido à falta de
médicos se prevê a redução dos
serviços de saúde.
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Os que fazem
e os que retiram ...
A propósito da inauguração do Estádio Prof. José Peseiro no passado dia 25 de Abril,
começo por lamentar o facto de
não ter podido estar presente
para lhe dar um abraço mas, por
compromissos já assumidos,
não me foi de todo possível.

A iniciativa partiu do Senhor
Presidente da Câmara e teve a
aprovação unânime de toda a
Vereação e penso que também
de toda a população do nosso
Concelho, o que muito me congratula. Procuro sempre acom-

panhar de perto a sua carreira
desportiva e sinto imenso orgulho e satisfação por saber que
um filho da terra onde nasci,
tem honrado o nome de
Coruche e também de Portugal,
no exercício das suas funções.
Em entrevista ao Jornal de
Coruche, bem desenvolvida pelo repórter e amigo João Louro
ao homenageado e também amigo Prof. José Peseiro, por
quem nutro grande apreço e a
quem desejo os maiores êxitos
profissionais, bem como as
maiores felicidades na sua vida
familiar, este repetiu o que disse
na hora da inauguração, a seguinte frase: “Espero que mais
tarde não haja alguém a retirar
o meu nome ao Estádio!”
Partilho completamente desta preocupação pois, nos tempos
que correm e por aquilo que já
foi feito em Coruche, não sabemos o que o futuro nos reserva.
Esperemos que tal não acon-

Alberto Paiva

teça, que as mentalidades se
sublimem e que, especialmente
os jovens, saibam construir um
mundo melhor, mais justo e
respeitando sempre a história,
pois a história e o passado, e, o
ser humano sem passado, por
falta de referências, jamais
poderá ter futuro. Cito a Bíblia:
“Dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus!”
Obrigado Zé e votos sinceros
das maiores felicidades familiares, profissionais e desportivas,
do amigo
Alberto Paiva
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A propósito da reposição do busto do Major Luíz Alberto de Oliveira

Leia a vergonhosa moção do PCP aprovada
na Assembleia Municipal de Coruche
O Jornal de Coruche, apesar de não receber
nenhum pedido de publicação, decidiu publicar
na íntegra, para que todos posam ler aquilo que
entendemos como vergonhoso conteúdo, atentatório da dignidade e da verdade. A Moção do
PCP à Assembleia Municipal de Coruche.

Foi aprovada com 13 votos a favor do
PCP e 15 votos não favoráveis do PS e PSD
(14 abstenções e 1 contra). Em democracia,
podemos e devemos ter opiniões, mas não vale
tudo, muito menos faltar à verdade e ao rigor,
para defendermos as nossas ideias.

O PCP decidiu politizar uma iniciativa pacífica em prol da memória da comunidade de
Coruche, numa “espécie” de luta ideológica
sem qualquer sentido, quando não é disso que se
trata.
Leia a Verdade nas páginas seguintes!

Moção da Assembleia Municipal de Coruche
O programa televisivo “Os Grandes Portugueses”, veio reavivar e colocar na ordem do dia a necessidade de todos estarmos atentos e
disponíveis para defender o aprofundamento da democracia, tanto na sua vertente representativa como na participativa, contribuindo assim
para assegurar um futuro democrático e livre no nosso país.
Neste mês de Abril de 2007, em que se comemoraram os 33 anos da Revolução do 25 de Abril, data em que os portugueses deitaram
para o “caixote de lixo” da história o regime fascista de 48 anos, designado pelos seus apaniguados de “Estado Novo”, a presente moção
adquire redobrado significado e sentido.
Os portugueses foram vítimas daquilo que significou o regime fascista de Salazar e Caetano: atraso económico, cultural, social e educacional, que representou para Portugal um atraso de 48 anos, ainda hoje com reflexos múltiplos na vida nacional.
Não é possível fazer esquecer que foi este regime hediondo que pôs ao seu serviço uma polícia política que utilizou os métodos mais
brutais, aconselhados e ensinados pelas tropas de choque do nazismo-fascismo, nomeadamente perseguindo, prendendo, torturando e assassinando quem tinha a coragem de dizer não ao regime.
Não é possível fazer esquecer o que significou para os povos vítimas do colonialismo o regime fascista português que sofreram a
opressão e a rapina das riquezas dos seus países, em benefício de um punhado de grupos económicos e financeiros, nacionais e estrangeiros,
não hesitando para isso em sacrificar milhares de vidas de jovens portugueses e africanos numa guerra injusta, de que resultou o estropiamento físico e psicológico de muitos dos que nela combateram.
O respeito e consideração que a nossa memória colectiva merece faz com que a atitude do presidente da Câmara Municipal de Santa
Comba Dão nos afecte e preocupe, ao pretender instalar um museu na terra natal do ditador, atribuindo-lhe o seu nome.
A ser alcançado tal desígnio, passaria a constituir, na prática, um local sem paralelo na Europa, para onde confluiriam peregrinações
organizadas por elementos fascistas e da extrema-direita nacional e internacional, que, na Europa, passaria a dispor de um “santuário” para
se manifestar em prol de ideias e projectos de sociedade que têm como cerne o racismo, a xenofobia, a miséria e a eliminação das liberdades
democráticas o que não seria, certamente, motivo de satisfação e orgulho para os cidadãos portugueses, nem para os restantes cidadãos
europeus.
Considerando este problema no seu todo, tanto mais que a concretização do museu de Salazar viola claramente a própria Constituição
da República Portuguesa, no seu artigo 46.º, n.º 4, onde se diz: «Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas
ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista».
Considerando ainda que também em Coruche decorre uma campanha de branqueamento deste período negro da nossa História que
visa reabilitar a imagem do Major Luís Alberto de Oliveira e repor a sua estátua em frente à Câmara Municipal. Não esquecer que o citado
Major, foi ministro do Governo de Salazar em 1933 a 1934 precisamente no período em que foi institucionalizado o fascismo, com a
aprovação da nova Constituição, proibindo os partidos políticos, a implementação da censura prévia, a criação da polícia política e abertura
do Campo de Concentração do Tarrafal, etc.
Considerando o exposto a Assembleia Municipal de Coruche, reunida em Sessão Ordinária de 27 de Abril de 2007, deliberou, por
maioria:
1. Saudar o 33.º aniversário da Revolução de Abril;
2. Saudar os militares de Abril e os resistentes antifascistas, reconhecendo o seu papel decisivo para o derrube da ditadura fascista;
3. Protestar contra toda e qualquer tentativa de reabilitação ou branqueamento do regime fascista;
4. Protestar contra o anunciado projecto de museu do ditador por parte do presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão;
5. Apelar ao respeito pelo disposto na Constituição da República Portuguesa no que respeita à proibição da constituição de organizações que perfilhem a ideologia fascista;
6. Opor-se a qualquer tentativa de reposição da estátua do Major Luís Alberto Oliveira e recomenda ao Executivo Municipal que
assuma idêntica posição.
Coruche 27 de Abril de 2007
A Presidente da Assembleia Municipal
Fernanda Maria Ferreira de Carvalho Pinto
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Major Luíz Alberto de Oliveira

O PCP e o que dizem os Prof.s José Hermano
Saraiva, Veríssimo Serrão e José Mattoso
Estou seguro de que a maioria dos coruchenses apoia a
reposição da estátua do nosso Major, apoio que se reflecte nas
mais de mil assinaturas que o Jornal de Coruche já recolheu
e que entregará à Câmara Municipal, para que se possa recolocar o busto de um dos nossos conterrâneos mais ilustres, que
tanto amou a nossa terra e tão bem fez por ela, desinteressada
e abnegadamente. De salientar que ninguém, nem nenhuma
força política, refutou nenhum dos factos apresentados por este
jornal ao longo dos últimos meses a favor da figura do Major,
porque eles são irrefutáveis e baseados em documentos e factos. Mesmo o PCP, a única afirmação que faz contra, reside na
inverdade de, segundo eles, o Major ter sido responsável pela
criação da Pide, bem como do Tarrafal (a Pide foi criada em
1945, o Tarrafal em 1936 e o major foi exonerado em 1934).

Como se verifica facilmente, não são verdades, o que diz o
PCP! (Ver www.sis.pt secção História)
Mais, em entrevista ao Jornal de Noticias, Armando Rodrigues do PCP argumenta que Alberto de Oliveira “foi um dos
responsáveis pela implementação da censura prévia, da polícia política e até da colónia penal do Tarrafal”. Mentiras crassas e ignorantes, já que a censura prévia, no Estado Novo (que
existe em Portugal desde 1451, intercalando com períodos sem
censura), só foi instituída em 14 de Maio de 1936.
A “policia politica” de que fala, só foi criada através do
Decreto-Lei n,º 24 112, de 29 de Julho de 1934, criando uma
nova secção denominada Secção de Presos Políticos e Sociais,
já o Major tinha sido exonerado em Abril desse ano. E o Tarrafal foi criado em 1936 através do Decreto-Lei n.º 26 643, de 28

de Maio, nada tendo a ver com o Major como facilmente se vê!
Mais, mesmo que tivesse alguma coisa a ver com as mentiras que o PCP lança, isso não poderia ofuscar o Bem que o
Major fez a Coruche e às suas gentes. Contudo, estando esclarecidas e desmontadas as atoardas do PCP de Coruche, fica
claro que todos os coruchenses só podem ter uma posição
favorável à reposição do seu busto, tal é a força da Verdade!
Como contraponto a estas faltas à verdade, veiculadas pelo
PCP de Coruche, que seguramente não representam a opinião
da maioria dos comunistas de Coruche, e, que visam denegrir
e difamar a figura de Alberto de Oliveira, agarrados que estão
a uma ideologia falida e a um comunismo extremista, perigoso
e bacoco, que não os deixa ver e julgar a realidade dos factos
de forma justa e objectiva.

Vejamos o que nos dizem os 3 maiores historiadores de Portugal, começando pelo Prof. Hermano Saraiva
José Hermano Saraiva nasceu em Leiria, em 3-10-1919, fez as licenciaturas em
Ciências Histórico-Filosóficas (1941) e em
Ciências Jurídicas (1942), consagrando-se desde então ao ensino e à advocacia.
Exerceu as funções de professor liceal, a
advocacia e a gestão de empresas. Foi
director do Instituto de Assistência aos
menores, Reitor do Liceu D. João de Castro, deputado à Assembleia Nacional,
procurador à Câmara Corporativa, professor do Instituto de ciências sociais, políticas e ultramarinas da Universidade Técnica de Lisboa, ministro da Educação Nacional e
embaixador de Portugal no Brasil, cargo de que solicitou a exoneração em 29 de Abril de 1974. Dedicou-se desde então exclusivamente
à investigação histórica e à actividade académica, e foi professor na
Universidade Autónoma de Lisboa. Mantém na Televisão séries de
programas culturais de índole histórica, sendo bastante conhecido,
não só em Portugal mas junto às comunidades portuguesas ao redor
do mundo, sobretudo pelos programas televisivos sobre a História de
Portugal. É membro da Academia das Ciências de Lisboa, Academia
Portuguesa da História, Academia da Marinha, do Instituto Histórico
de S. Paulo.
Foi distinguido com as Grã-Cruzes da Instrução Pública, do
Barão do Rio Branco, do Mérito do Trabalho e com a Comenda da
Real Ordem da Conceição de Vila Viçosa.

“Simultaneamente com esta relativa marginalização
da função parlamentar foi-se definindo um poder executivo cada vez mais eficiente e estável. Na base desse
fenómeno está primariamente a força política do Prof.
Salazar, que se manteve na chefia do Governo desde
1932 até 1968, data em que a doença o inutilizou. Os
sucessivos Governos da sua presidência tiveram todos a
duração de vários anos e vários dos ministros que com
ele colaboraram estiveram no poder períodos superiores
a uma dezena de anos. O Exército ainda constituiu,
até 1936, um limite à plenitude do poder do estadista, e os ministros da Guerra que se sucederam
entre 1934 e 1936 (general Daniel de Sousa, major
Luís Alberto de Oliveira, coronel Passos e Sousa)
tiveram relações atrituosas com Salazar e procuraram o apoio do presidente da República, general
Carmona. Mas o presidente agiu com grande tacto e
acabou por nomear o próprio Salazar ministro da Guerra
naquela última data. A nomeação, embora feita a título
interino, iria manter-se até 1944, altura em que Salazar
escolheu para o substituir um militar muito dedicado,
que lhe garantiu durante anos a fidelidade das forças
armadas: O coronel Santos Costa, que anteriormente
desempenhara as funções de subsecretário de Estado. E
desde então nenhuma força dentro do regime disputou a Salazar a posição de primeiro dirigente e, ao
mesmo tempo, principal alicerce do regime.”.
In História de Portugal, 7.ª edição, pagina 522, de
José Hermano Saraiva, das Publicações Europa América, ano de 2004. A Constituição de que a infeliz moção
refere no parágrafo último dos considerandos, não é a de
1933, mas sim a de 1945! Refiro de novo que o Major
foi afastado do regime em 1934! Citando a História de
Portugal de Hermano Saraiva, na página 548 do volume

3, de 1986 das Edições Alfa, “No texto de 1933, a Assembleia figurava como órgão legislativo por excelência (…). Na revisão constitucional de 1945, este condicionalismo foi suprimido, e ficou consignada a competência legislativa do Governo nos termos da maior amplitude”.
Joaquim Veríssimo Serrão, um dos
nomes maiores da historiografia portuguesa contemporânea, recebeu a Medalha de Mérito da Universidade de Coimbra, como reconhecimento pelo seu percurso ímpar. Com este acto, a Universidade de Coimbra reconhece a importância de Veríssimo Serrão nos panoramas
universitário, cultural e cívico e o mérito
excepcional da sua obra científica, bem
como os serviços prestados à Universidade, onde se licenciou e doutorou. Joaquim Veríssimo Serrão é um
dos mais importantes investigadores e estudiosos da História de
Portugal, medievalista destacado e autor de uma vasta bibliografia,
em que se destacam trabalhos sobre os séculos XV a XVIII e sobre a
História do Brasil dos séculos XVI e XVII. É ainda único autor de uma
História de Portugal em quinze volumes. Foi Reitor da Universidade
de Lisboa (1973-1974), director do Centro Cultural Português da
Fundação Calouste Gulbenkian em Paris (1967-1972) e, durante 30
anos, presidente da Academia Portuguesa da História. Entre as diversas condecorações nacionais e internacionais que já recebeu, encontra-se o Prémio Príncipe de Astúrias em Ciências Sociais (1995),
sendo ainda Doutor Honoris Causa pelas universidades Paul Valéry
(Montpellier) e Complutense de Madrid.

Joaquim Veríssimo Serrão, na sua História de Portugal da editora Verbo, do ano de 1997, no volume XVI,
considera o Major Luíz Alberto de Oliveira “oficial de
grande pundonor” que significa brio, honra, sentimento
de decoro e cavalheirismo.
Fascismo???? Nenhum destes três historiadores ímpares usa esse termo, quando se refere ao Estado Novo!
O mais longe que se vai é empregando a palavra Ditadura! Quanto a isto do Fascismo, Veríssimo Serrão, escreve na página 278 o seguinte, “A adaptação ao nosso
país do modelo italiano de governo, que se inspirava
nos princípios do fascismo, não era do agrado de
muitos jovens que haviam seguido com entusiasmo a
experiência do Dr. Rolão Preto. A colagem deste às
forças do exército que se opunham à concentração de
poder nas mãos do doutor Salazar, ditaria o fim do
nacional-sindicalismo. Uma nota oficiosa de 27 de
Junho proibia um movimento que se inspirava em certos modelos estrangeiros e conduziu, uma semana
depois, à expulsão do país do chefe da organização e
do secretário-geral António de Monsaraz”, estes sim
fascistas e que Salazar proibiu, tal como hoje se proíbe
e muito bem! E Veríssimo Serrão escreve mais na página 281, referindo-se ao ano de 1934, quando Luíz Alberto de Oliveira era ministro da Guerra, “Durante a
ausência do doutor Salazar houve em Lisboa várias
movimentações na área do Poder e que visavam, junto
do general Carmona, a retirada da confiança ao chefe
do governo. Falava-se da eminente intervenção das

forças do exército”, e “torna-se, porém, indesmentível
que o próprio ministro da Guerra alimentava esse dissídio no seio do Exército, se não era o caso de se
mostrar impotente para impor o peso da autoridade
governativa”.
José Mattoso, é professor catedrático
da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade de Lisboa,
José Mattoso, é doutorado em Ciências
Históricas e tem uma vasta obra publicada sobre História de Portugal.
Recebeu vários prémios e exerceu
ainda as funções de director do Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do
Tombo.

Agora o Prof. José Mattoso, na sua História de Portugal, da editora Estampa, do ano 1996, volume 7. No
capítulo que chama “…A Oposição (1930-1934)” refere
o seguinte; “O seu último gesto de resistência, vai ter
lugar em 1934, num momento de alguma fricção do
presidente da República com o chefe do Governo (…)
Desde o princípio desse ano correm rumores de um
golpe militar encabeçado por uma espécie de frente
militar que reúne oficiais (…) com a cumplicidade do
ministro da Guerra, o major Alberto de Oliveira”.
“Numa cerimónia em Caçadores 5, a 15 de Abril,
chefes militares e o ministro da Guerra desafiam abertamente a chefia de Salazar e instam de forma velada
Carmona para que aja contra este. O jornal espanhol
El Liberal fala já num novo ministério, integrado por
aqueles oficiais. (…) O presidente «deixa cair» o major Alberto de Oliveira da pasta da Guerra”.
Por tudo isto, a moção do PCP na Assembleia
Municipal, mente! Faltar à verdade não compensa e o
povo de Coruche sabe quem lhe fez bem!
A única coisa que desejo é a reposição da verdade e
da justiça, com a recolocação do busto do nosso major,
que é fonte inspiradora para todos nós, do amor a Coruche e às suas gentes.
Viva Luíz Alberto de Oliveira, Viva Coruche!
____
Abel Matos Santos

Ps1. O Jornal de Coruche, pondera entregar ao Ministério
Público toda esta documentação, para que possa de acordo
com a Lei, exigir a reposição da verdade e solicitou a avaliação de possível procedimento criminal contra os autores da
moção, que considera atentatória da história de Portugal e do
bom nome dos citados, sem exclusão de outros ilícitos criminais.
Ps2. De salientar o vogal da Assembleia Municipal, de
nome António Dias, da bancada do PSD, que teve a frontalidade e sobretudo a cultura para rebater o proposto na vergonhosa moção apresentada pelo PCP, com argumentos correctos, votando contra, apesar da forma ardilosa como a
moção foi apresentada, que levou a que todos os outros
vogais tivessem tido dificuldade em votar contra, pois misturaram a questão do Major com a liberdade do 25 de Abril.
Apesar disso, obrigou a que a maioria dos vogais não
votasse a favor, abstendo-se.
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os Comunistas Ment
os Comunistas de Coruche insistem

Por: Miguel Mattos Chaves
Meus caros amigos e amigas leitores de Coruche,
Escrevo hoje este artigo como uma contribuição de
cidadania para a VERDADE.
Na realidade estou, como cidadão português farto
das mentiras absurdas de pessoas que tenho dificuldade em considerar como compatriotas. Pessoas que
acreditaram, e continuam a acreditar, em histórias mentirosas sobre o meu país e sobre o seu passado.
Vem isto a propósito de ter lido, com algum espanto
(pois pensei que ao fim de 33 anos de regime democrático a
mentira e os insultos à nossa memória colectiva, a este nível,
já não seria possível), uma Moção do PCP de Coruche

apresentada e aprovada na Assembleia Municipal (27 de
Abril de 2007) com os votos dos Comunistas (presos ao
Leninismo e ao Estalinismo) e apenas com um voto
contra de um deputado municipal do PSD (valha-nos
isso e honra lhe seja feita).
Vamos então à desmontagem da Moção e ao
Desmascaramento das MENTIRAS aí escritas e
aprovadas.
1 – Na oitava linha do documento refere-se o
“regime fascista de 48 anos”....
Só os ignorantes políticos, ou os de má-fé, continuam a afirmar que em Portugal se seguiram as linhas de
Fascio, politólogo Italiano do início do século XX, que
escreveu uma teoria política de carácter iminentemente
ditatorial, (na sua forma de exercício do Poder Político
sobre as massas) teoria essa aliás com grandes semelhanças, na forma de fazer política e no exercício do
Poder, à construída pelos teóricos da Ditadura do
Proletariado, defendida pelo Partido Comunista Português, e posta em prática, com inacreditável violência e
brutalidade, pelos Sovietes, desde 1917 a 1989, na ExUnião Soviética.
O termo “Fascista” vem dos seguidores, em Itália
desse projecto político (de que se for solicitado para
isso, darei todos os contornos), escrito, entre outros, por
Fascio e daí parte da sua denominação de Fascista, (ou
seguidores de Fascio).
Etimologicamente, o uso da palavra fascismo na
história política italiana moderna recua aos anos da
década de 1890 na forma dos fasci, que eram grupos
políticos radicais que proliferaram nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. (ver Fascio para mais
informação sobre este movimento e sua evolução).
O texto mais conhecido sobre a Doutrina do Fascismo, foi escrito por Giovanni Gentile, um filósofo
idealista e que serviu como o filósofo oficial de Mussolini, tendo este assinado o texto que acabou por lhe ser
atribuído oficialmente.
Só em Itália existiu o Fascismo. Só na Alemanha
parte dos seus princípios foram também seguidos pelo
NACIONAL SOCIALISMO, vulgarmente (porque
assim convém a socialistas e comunistas) conhecido por
NAZISMO e cujos seguidores tinham como um dos
objectivos combater o Comunismo.
Em Portugal, NÃO EXISTIU o FASCISMO. Na
verdade de 1926 a 1974 houve duas fases principais de
exercício político do Poder:
1.ª fase – Uma Ditadura Militar que durou de 1926
a 1933, a qual derrubou (com o apoio explicito de todos os
portugueses) a ANARQUIA da 1ª República. Esta mais
não tinha feito do que nomear mais de 40 governos (19101926), desgovernar as finanças públicas, perseguir os
Católicos, enfim desgovernar e empobrecer o País.
(A propósito é bom que os leitores mais novos
saibam que também em 1974/1975, com o Movimento

das Forças Armadas e em seguida com o Conselho da
Revolução, ambos dominados pelos Comunistas, foi
implantada uma tentativa de ditadura que, graças a
Deus, foi vencida pela força das armas em 25 de
Novembro de 1975, e pela coragem de homens como
Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Ribeiro Teles e Mário
Soares, mas cujo perigo latente se manteve até 1979).
2.ª fase – 1933 – 1974 – Autocracia Moderada de
Partido único.
Este período foi inaugurado pela organização de um
REFERENDO POPULAR à CONSTITUIÇÃO portuguesa. Isto é os CIDADÃOS foram chamados a pronunciar-se sobre o projecto da que veio a ser a Constituição de 1933, a qual foi aprovada pela esmagadora
maioria dos cidadãos do país.
A forma escolhida de Poder político, inscrita nessa
Constituição de 1933, assentou no conceito do Regime
Corporativo – em que a voz dos cidadãos era feita sentir no seio das Corporações / Associações profissionais
e através destas, junto do Poder Político.
O enunciado desta forma de organização da sociedade política era o seguinte: “A expressão República
Corporativa significa que a colectividade soberana não
é formada por indivíduos isoladamente considerados
como tal, mas por sociedades primárias (elementos
estruturais da Nação) – família, organismos corporativos (organismos associativos das várias profissões) e
poderes locais (autarquias locais), nos quais se agrupam indivíduos e por intermédio dos quais estes
exercem os seus direitos políticos. Todas as actividades
económicas da Nação, nos termos da Constituição
portuguesa, devem estar representadas no seio de organismos corporativos, (grémios, sindicatos, autarquias)
abertos tanto a portugueses como a estrangeiros”.
No fundo, com cambiantes, a representação dos
interesses dos cidadãos junto dos poderes instituídos
continua a fazer-se desta forma na sociedade portuguesa
de hoje, como o leitor bem poderá verificar na sua análise
da actualidade.
Nesse ano de 1933 é ainda publicado o Estatuto do
Trabalho Nacional que traduziu em Lei os artigos da
Constituição referendada, na qual se impôs o princípio
da cooperação e a solidariedade entre a propriedade, o
capital e o trabalho. Onde se considerava o direito ao
trabalho para todos os portugueses regulamentando a
sua prestação e a respectiva contratação colectiva.
Onde se estabelecia a liberdade de associação patronal
e sindical (apenas não permitindo o direito à greve,
pelas razões apontadas), e onde se regulamentava, também, a prestação do trabalho, exigindo segurança e
bem-estar para o trabalhador. Onde se estabelecia a
proibição das greves patronais e dos trabalhadores
(dada a bagunça da 1.ª república).
Note-se que durante a vigência da 2.ª República nenhum empresário ganhou um processo de despedimento contra um trabalhador, em qualquer tribunal. (ver
jurisprudência do trabalho – Torre do Tombo). Ambos os
factores, Capital e Trabalho, estavam subordinados à
defesa do interesse colectivo do desenvolvimento do
país. Por ser muito extenso (este documento ilustrativo da
filosofia política da República Corporativa) não se
reproduzem aqui mais do que estes excertos.
Este período teve como 1.º Ministro (então designado Presidente do Conselho de Ministros) o Prof. Doutor
António de Oliveira Salazar a quem sucedeu em 1968 o
Prof. Doutor Marcello Caetano.
O país da altura (1933 a 1974) foi governado no seio
de um Mundo Internacional BIPOLAR.
Defrontavam-se DOIS BLOCOS INIMIGOS: o
Bloco Ocidental e o Bloco Comunista. A URSS, líder

desse bloco, queria dominar o Mundo e não hesitava em
usar os seus SERVIÇOS SECRETOS e a sua POLÍCIA
POLÍTICA (ver história da NKVD e suas sucessoras
que desembocaram na KGB) para infiltrar agentes no
seio dos países ocidentais, para gerar acções de sabotagem, de geração de insegurança e para tentarem desgastar os poderes políticos nomeadamente, mas não
só, através de sindicatos por eles controlados.
Estas polícias secretas da URSS e as dos países
dominados pelos Comunistas (de entre as quais se
ressalta pela sua selvajaria a STASI da RDA) mataram
mais de 40 milhões de pessoas – forçaram outros cidadãos ao exílio em campos de concentração na Sibéria
(os Goulags) – no período do Poder dos Comunistas –
Lenine, Estaline e seus sucessores.
NOTA: (estes números reportam-se apenas a civis
Russos, não têm nada a ver com os soldados soviéticos mortos nas 1.ª e 2.ª guerra mundiais, em combate)

Por isso os Comunistas foram vigiados e perseguidos nos EUA, em Inglaterra e noutros países como
Portugal dado que a denominada “Guerra Fria” não era
a “feijões” e os Comunistas representavam um perigo real
para os países ocidentais.
E TODOS OS PAÍSES OCIDENTAIS, tinham também as suas Polícias Secretas, e ainda hoje as têm. É
uma necessidade da DEFESA dos ESTADOS. (ver história do MI 5 e MI 6 ingleses, SECURITÉ francesa,
CIA dos Eua, etc...).
Já agora uma pergunta: Porque é que o PCP em 1974
tentou que a DGS, sucessora da PIDE, não fosse desarticulada? (para quem quiser investigar em profundidade esta
situação ver documentação vasta existente nos arquivos da
Torre do Tombo e documentação roubada, dos arquivos da
comissão liquidatária da PIDE/DGS, e enviada para o
Kremlim pelos comunistas portugueses de 1974/1975, em
parte recuperada no pós 1989).

Que queriam os Comunistas? Que o regime corporativo que estava a tentar reorganizar o País, depois da
“balbúrdia” da 1.ª República, deixasse instalar em
Portugal os seus homens para fazerem o que depois
vieram a fazer: destruir o país (1974/1979), instalarem
uma Ditadura do Proletariado?, darem o Ultramar português aos Soviéticos?
Dois destes objectivos conseguiram-no em 1974/1979.
Destruíram as empresas portuguesas com as nacionalizações; Deram o Ultramar aos Soviéticos e seus aliados
Cubanos (o que provocou a morte de dezenas de milhares de cidadãos que viviam em Angola, Moçambique
e Guiné). Mas Felizmente não conseguiram implantar a
Ditadura do Proletariado, pois os nossos aliados ocidentais não deixaram. Daí o ódio dos Comunistas aos EUA,
que fizeram desembarcar em 1975, em Lisboa, os elementos da 7.ª esquadra, desarmados, todos eles com
mais de 1,80m de altura, e que passearam livremente na
capital dando o sinal aos Comunistas portugueses, de
que era melhor terem juízinho.
Os Comunistas de Coruche e seus amigos, só podem
estar a brincar. E se for preciso conto mais umas coisas
sobre eles, aos portugueses, em geral, e aos cidadãos de
Coruche, em particular. E Você cidadão português,
cidadão do Concelho de Coruche, continua a acreditar
nas “imbecilidades” destes aliados da Ditadura do
Proletariado, destes aliados de criminosos que mataram
mais de 40 milhões de civis indefesos na Rússia, os
Comunistas?
2 – Outra tirada épica da Moção aprovada, na
Assembleia Municipal de Coruche: “os portugueses
foram vítimas daquilo que significou o regime fascista
de Salazar e Caetano: atraso económico, cultural,
social, e educacional, .....”.
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em Descaradamente
em contar mentiras aos Cidadãos
Vejamos então se assim foi na realidade. E com isto
não estou a dizer que o Regime da 2.ª República ou
Estado Novo fosse isento de defeitos, como qualquer
regime....
Vamos, caro leitor, cara leitora, do Jornal de
Coruche, analisar os números de entidades insuspeitas,
como a OCDE, Banco Mundial, para além do Banco de
Portugal:
2.1. EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO
BRUTO (PIB) por PESSOA /HABITANTE

O que se verificou foi que Portugal teve a maior taxa
de crescimento do PIB, por habitante, da Europa.
2.2. SAÚDE e EDUCAÇÃO

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%.
2.3. OUTROS INDICADORES da evolução de
Portugal:
A taxa média de desemprego rondou os 2% na
década de 1960. Os défices públicos andaram sempre
abaixo do 1% do PIB.
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 (1970/1974) subiu para os 7% devido
ao efeito da 1.ª grande Crise Petrolífera Mundial (por
exemplo o litro de gasolina super subiu em 2 meses de
5$50 para 9$50 e depois para 12$50. O barril de
petróleo subiu nesta altura de 3 USD por barril para
mais de 30 USD o barril.
2.4. Evolução da População Activa por Sectores

2.5. Indicadores MACRO-ECONÓMICOS

Comentário: os números falam por si. Daí que se
chame, também em Portugal, a este período “o período
de ouro” do crescimento da economia portuguesa. A
Europa, do pós-guerra, toda ela crescia a níveis elevados e Portugal acompanhou esse crescimento. Acontece
que Portugal partiu mais de trás que os seus parceiros do

continente e, portanto, para chegar aos níveis destes,
levará mais tempo do que se tivesse partido de bases
semelhantes. Contudo reduziu-se a distância que nos
separava dos mais ricos e desenvolvidos.
Significativo. Números são números. E ainda por
cima de fontes insuspeitas.
Eis os resultados que os Comunistas ainda tentam
negar. Um conselho aos Comunistas de Coruche:
ESTUDEM, antes de dizerem asneiras!
3. Outra “pérola” dos Comunistas na Moção:
“local sem paralelo na Europa”...
Vejamos então o famoso “isolacionismo” de Portugal. É verdade que Portugal estava isolado do Mundo Democrático Ocidental? Vejamos os factos:
3.1. AMBIENTE INTERNACIONAL – 1948/1974
No pós-guerra Portugal estava com o seu prestígio
intacto. A Inglaterra devia a Portugal cerca de 80 milhões de libras, mas não tinha condições, na altura, para
as pagar. No entanto os ingleses, correctamente, concordaram em obrigar-se, além dos juros, a uma cláusula ouro, que actualizava a dívida em função do preço do
referido metal precioso.
Portugal pretendia recuperar a soberania plena das
bases dos Açores, o que conseguiu. Pretendia ser parte,
como membro de pleno direito, das Organizações Internacionais relevantes. O princípio afirmado e anunciado
públicamente, pelo Presidente do Conselho, era o de que
Portugal deveria colaborar lealmente com os seus aliados, no limite das suas possibilidades. Mas também era
claramente dito que Portugal deveria defender-se de
quaisquer tentativas que pudessem afectar a sua soberania.
3.2. Portugal e as Organizações Intergovernamentais Internacionais
No plano económico-financeiro internacional Portugal, nos anos de 1940, 1950 e 1960, seguindo as linhas
traçadas, foi membro fundador da OECE, a que
sucedeu em 1960 a Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económicos (OCDE). Foi membro e
fundador das instituições saídas da criação do denominado sistema de Bretton Woods – Fundo Monetário
Internacional (FMI), Banco Mundial e de todos os
seus braços, agências ou dependências – Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), – Sociedade Financeira Internacional (SFI) e
da EFTA.
No plano político e militar Portugal foi membro fundador da NATO e em 14 de Dezembro de 1955, após
negociações entre os EUA e Inglaterra de um lado e a
URSS do outro, foi admitido na ONU.
Ou seja – Portugal nestas três décadas foi fundador
da esmagadora maioria das Organizações Internacionais, de carácter intergovernamental, que surgiram
no pós-guerra, sempre com o apoio dos EUA e da
Inglaterra e sem a oposição de nenhum dos países do
bloco ocidental.
As organizações relevantes de que Portugal não fez
parte foram o Conselho da Europa, por Portugal não
possuir um regime democrático e as Comunidades Originais, CECA, CEE e EURATOM, por opção própria.
4. Embora não referida na Moção aproveito para
desmascarar Outra Mentira dos Comunistas e seus
Amigos. “Portugal recusou e não beneficiou do denominado Plano Marshall devido à estreiteza de vistas
dos governantes”?!
Portugal foi convidado para a reunião de Paris, destinada a analisar o Plano Marshall, e nela participou com
uma delegação chefiada pelo seu Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Dr. Caeiro da Matta, de que fez parte o
Embaixador Dr. Ruy Teixeira Guerra. A Espanha não
foi convidada a participar.

No entanto, e mesmo Portugal tendo participado na
conferência fundadora, o Conselho de Ministros rejeitou a ajuda num primeiro momento, face às suspeitas do
Presidente do Conselho sobre os objectivos americanos.
Este receava “...que a penetração dos Estados Unidos
no sentido da Europa constitua, mais do que um auxílio
a esta, um desígnio imperial de Washington..”; temia
“...que uma preponderância económica e financeira
americana no Ocidente Europeu” fosse “apenas uma
forma de acesso às posições europeias no continente
africano”.
Tendo manifestado reservas, de início, à ajuda
Marshall, veio, no entanto, em 24 de Novembro de 1948
a formalizar o pedido de adesão ao referido plano de
apoio.
Quadro Resumo das Ajudas Marshall a Portugal
(Unid: Milhares de contos)

Nota: verbas a preços correntes de 1948

De facto, Portugal só não beneficiaria das ajudas do
“Plano Marshall” no ano de 1948/49. Por modificação
da sua decisão, por sua iniciativa, Portugal beneficiou
das ajudas do mesmo, a partir de 1949/1950 e até 1955
recebeu as seguintes verbas: 1.036 milhares de contos
de empréstimos; 782 milhares de contos de ajuda indirecta, os chamados direitos de saque sobre os países participantes – (sendo este auxílio concedido para satisfazer os
défices comerciais em relação aos outros países participantes,
beneficiários da ajuda); recebeu ainda 237 mil contos de

ajuda condicional, ou seja, para compras de bens nos
E.U.A e ainda 158 mil contos como dádiva pura”. Mais
um Mentira desmascarada! Estudem Senhores....
Estudem!!!!
4.1. – Divisão em Blocos dos PAÍSES EUROPEUS

Portugal Isolado????
Assistiu-se a uma divisão entre os países do Continente Europeu, no pós-guerra, em 4 blocos, divisão que
iria permanecer durante a década de 50/60 e início dos
anos 1970. Nos anos de 1990, após a “implosão” da
URSS e do Bloco Comunista, tudo se modificou. Mas a
configuração de então era a seguinte:
Portugal isolado? Só por imbecilidade e pela mais
viva ignorância se pode afirmar isto. Portugal, como se
vê, colocou-se no Bloco EFTA, neste xadrez políticoeconómico da Europa do pós-guerra.
4.2. E Já AGORA! Foi Mário Soares o obreiro
da nossa adesão à EUROPA da CEE?
Vejamos os factos documentados:
CEE – 1º Pedido de Adesão de Portugal e os Apoios
recebidos face ao pedido de Portugal em 1962
Face aos desenvolvimentos observados no seio da
EFTA e no seio da OCDE, Portugal pediu, pela primeira
vez, por carta datada de 18 de Maio de 1962, dirigida ao
Presidente do Conselho da CEE, a abertura de negociações visando “estabelecer os termos da colaboração,
associação, que o governo português pretendia ver estabelecida, num futuro próximo, entre Portugal e o conjunto dos países da CEE”.
> cont.
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Esta carta foi entregue pessoalmente pelo nosso
Embaixador Dr. José Calvet de Magalhães, (que tinha
sido nomeado Embaixador de Portugal junto daquela
organização), ao Sr. Couve de Murville, então Presidente do Conselho das Comunidades.
A referida carta, assinada pelo Dr. Correia de Oliveira, pedia a “abertura de negociações para o efeito de
se encontrar a fórmula de relações entre Portugal e a
CEE, que melhor realizasse os interesses comuns”.
Paul Henri Spaak, a propósito deste pedido pronunciar-se-ia da seguinte forma: “...no que respeita ao
termo associação, penso que este termo não é claro.
Creio que quer dizer que a nossa associação é aberta
mas existem passos a dar numa economia que não esteja em estado de entrar, na sua plena capacidade, no
Mercado Comum. É necessário impor-lhes um estágio
de associação. Não poderá haver entre os membros que
participem no Mercado Comum e aqueles que querem
nele entrar divergências profundas sobre o sentido do
Tratado”. Por outras palavras, Spaak admitia que a
figura de associação, prevista no art.º 238º do tratado de
Roma, era um estágio necessário a efectuar pelos países
que quisessem aderir, como membros de pleno direito,
ao Mercado Comum.
Num périplo efectuado pelas capitais europeias, o
Dr. Correia de Oliveira obteve, dos respectivos Governos, o apoio à pretensão de Portugal. Recebeu apoios de
Hallstein – Presidente da Comissão Europeia; de
Couve de Murville – Ministro dos Negócios Estrangeiros de França e Presidente do Conselho das Comunidades; de Edward Heath do Reino Unido; de
Paul Henri Spaak da Bélgica – (que referiu que...
“apesar das diligências de alguns países africanos
para impedir a entrada de Portugal”, não daria guarida a tais posições); de L. Erhard Ministro dos
Negócios Estrangeiros da República Federal Alemã
– (que se declarou pessoalmente partidário da admissão não só do Reino Unido como de todos os membros
da E.F.T.A. entre os quais Portugal); de Joseph Luns
da Holanda – (que, na altura, transmitiu aos seus
colaboradores a instrução de que “... não eram de admitir argumentos contra Portugal baseados em razões de
ordem política ou de organização política interna...”).
A posição dos EUA face ao pedido de Portugal
Já posição diferente tomaram os EUA face aos pedidos de 1962. Frank Figgures, Secretário Geral da EFTA,
comunicou a posição dos Estados Unidos aos Embaixadores dos países membros da organização, veiculada
pelo Sr. Ball – Subsecretário para os Assuntos Económicos do Departamento de Estado Norte-Americano:
“...os EUA defendem a adesão ou associação de
todos os Estados EFTA à CEE...” mas com reticências
expressas e clarificadas na segunda parte da sua comunicação: “...no caso de Portugal, mas que interessa igualmente o Reino Unido, o Sr. Ball mencionou o regime de
relações económicas entre os territórios do Ultramar e a
Comunidade Europeia, uma vez as Metrópoles entradas,
ou associadas com a mesma comunidade, o Sr. Ball
exprimiu a opinião que os E.U.A não poderiam ver com
simpatia e até teriam que se manifestar oposição, na devida oportunidade, que a integração europeia desse lugar
ao estabelecimento de arranjos preferenciais para vastas
zonas do Continente Africano.....”.
Por outras palavras, os EUA viam com receio uma
Comunidade que integrasse dois países com interesses em vastíssimas áreas africanas, que pusessem
em causa os interesses dos Estados Unidos da América no continente africano.
A audição do caso português tinha sido marcada
para o dia 11 de Fevereiro de 1963, tendo após o veto
sobre o alargamento das Comunidades, (Inglaterra,
Suécia, Grécia, Noruega etc...) feito pela França de De
Gaulle, sido suspensa “sine die”. Mas perante esta situação, o Ministro de Estado português, em nota distribuída aos órgãos de comunicação social desdramatizava a
questão da existência e permanência de dois blocos, no
seio do Continente Europeu Ocidental, afirmando que
“acentuámos que a EFTA teve sempre como objectivo
último um entendimento com o Mercado Comum, e, por
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isso, neste aspecto, ela não representa uma alternativa
a opor àquele Mercado, mas um instrumento de mais
rápida ligação com ele” .
Os Acordos de 1972 – O Processo Português de
1970/1972
Portugal não abandonou as suas pretensões e (após a
decisão do Conselho de Haia, de Dezembro de 1969, de
dar um mandato à Comissão Europeia para negociar
com os países da EFTA), reiniciou as negociações entregando um memorando ao Presidente da Comissão da
CEE, em 28 de Maio de 1970, no qual o governo português manifestava o desejo de iniciar negociações,
com o objectivo de estabelecer os laços que verificassem adequados aos interesses das duas partes.
Por despacho conjunto da Presidência do Conselho
de Ministros e dos Ministérios das Finanças e da Economia e dos Negócios Estrangeiros, publicado no Diário do Governo n.º 69, IIª Série, de 23 de Março de
1970, foi criada a Comissão de Estudos sobre a Integração Económica Europeia, que ficava adstrita ao Gabinete do Ministro da Economia.

Dr. Miguel Mattos Chaves

Os Contactos Iniciais – Os contactos exploratórios
tiveram lugar em 24 de Novembro de 1970, sendo a
delegação portuguesa chefiada pelo então Ministro dos
Negócios Estrangeiros Dr. Rui Patrício que fez uma
exposição ao Conselho Europeu a qual foi muito bem
recebida. As negociações enquanto tal, foram iniciadas
em 17 de Dezembro de 1971 e foram conduzidas pelo
Embaixador Dr. Teixeira Guerra. O período em que as
negociações se desenrolaram, teve lugar entre 1971 e 1972.
O Acordo – Este processo, desenvolvido já em
pleno governo do Prof. Marcelo Caetano, levaria à assinatura de um Acordo Comercial em 22 de Julho de
1972, entre as Comunidades e Portugal, que entrou em
vigor em 1 de Janeiro de 1973. No preâmbulo do
Acordo de 1972 podia ler-se o seguinte: “Desejosos de
consolidar e estender, por ocasião do alargamento da
Comunidade Económica Europeia, as relações económicas existentes entre a Comunidade e Portugal e
de assegurar, no respeito pelas condições equitativas de
concorrência, o desenvolvimento harmonioso do seu
comércio dentro do objectivo de contribuir na obra da
construção europeia.
Resolvidos a este respeito a eliminar progressivamente os obstáculos para o essencial das suas trocas,
em conformidade com as disposições do Acordo Geral
sobre as tarifas aduaneiras e o comércio, no que diz
respeito ao estabelecimento de zonas de livre troca.
Declaram-se prontos a examinar, em função da
Comunidade, a possibilidade de desenvolver e aprofundar as suas relações, desde que pareçam úteis no
interesse das suas economias de as estender a domínios
não abertos pelo presente Acordo.
No Artigo 1 explicitavam-se os objectivos do Acordo, que eram os seguintes: “Promover, através da expansão das trocas comerciais reciprocas, o desenvolvimen-

to harmonioso das relações económicas entre a
Comunidade Económica Europeia e Portugal e a favorecer, ainda na Comunidade e em Portugal, o desempenho da actividade económica, a melhoria das condições de vida e de emprego, o crescimento da produtividade e a estabilidade financeira”.
PARA PAÍS ISOLADO não estava mal....!!!!
5 – Comentário à acusação de Colonialismo,
Racismo, Xenofobia e outras tiradas da Moção.
ULTRAMAR – A posição de defesa do Ultramar
tinha tido, na 1.ª República, como acérrimos defensores,
todos os quadrantes políticos, desde o Partido Republicano e seus sucessores (o Partido Democrático do Dr.
Afonso Costa e o Partido Evolucionista do Dr. António
José de Almeida), que tinham no seu programa “o
desenvolvimento integral das províncias do ultramar”,
bem como a União Republicana do Dr. Brito
Camacho, os Monárquicos e a Igreja, para além de
figuras como o Dr. Bernardino Machado, o Gen.
Norton de Matos e do Gen. Pimenta de Castro. Aliás
o argumento mais forte, apresentado aos portugueses,
para justificar a participação de Portugal na 1ª grande
guerra, foi o de “manter a integridade do Ultramar”.
Na 2.ª República ou Estado Novo prosseguiu-se a
filosofia de que para Portugal era vital, para a sua
importância no Sistema Internacional, se se mantivesse
a sua dimensão multicontinental, multiracial. Nada de
novo, portanto! Os Planos de Fomento (quatro mais um
intercalar) previram investimentos no Ultramar, tratando as Províncias Ultramarinas, como parte integrante do
território nacional português.
E assim, por exemplo, a economia de Angola cresceu a níveis dos 9%/11% (conforme os anos) nas décadas de 1960 e inicio da década de 1970. Fundaram-se
as Universidades de Luanda, Lourenço Marques. Construíram-se milhares de escolas primárias e secundárias.
Construíram-se milhares de quilómetros de estradas
(em 1973 Angola tinha a 2ª rede de estradas do continente
africano), barragens (Mabubas, Cabora Bassa etc...),
pontes, Portos de Mar, etc... Tudo financiado pelos orçamentos de cada parcela do território.
E apesar disto tudo o défice público andou sempre
abaixo de 1%! E apesar disto a inflação nunca ultrapassou os 2,3%. E apesar disto sustentámos uma Guerra,
movida pela Internacional Comunista, em três frentes.
6 – Museu de Salazar em Santa Comba Dão viola
a Constituição....
Outra “pérola” da Moção Comunista!
Apetecia-me não comentar mais esta infelicidade
dos Comunistas de Coruche. Mas é tempo de se acabar
com a sua impunidade de dizer asneiras. É tempo de
desmascarar a “intoxicação política” dos cidadãos de
bem, que os Comunistas persistem em fazer.
Por muito que lhes custe a construção do Museu de
Santa Comba Dão foi DECIDIDA pelos HABITANTES de SANTA COMBA DÃO. Percebem ou não?
Eu explico melhor! OS CIDADÃOS PORTUGUESES que vivem e trabalham naquele Concelho de
Portugal DECIDIRAM que QUEREM HOMENAGEAR um seu conterrâneo, que foi um Estadista de
Relevo (inimigo dos Comunistas e isso é que eles não
lhe perdoam) e que marcou o Século XX. Conterrâneo,
que quando morreu tinha 40 contos no Banco; conterrâneo, que tirou o país da “banca rota” em que os Comunistas, Anarquistas e outros primos direitos políticos,
tinham deixado o país; conterrâneo, que construiu uma
rede de escolas, (hoje algumas transformadas em casas
de habitação, restaurantes etc..); conterrâneo, que não
teve os Dinheiros da CEE para o ajudar a desenvolver o
País e que trabalhou só com o dinheiro do País; e que
mesmo assim o desenvolveu a todos os níveis (favor
consultar os quadros deste artigo); conterrâneo, que não
queria “bagunça”, queria trabalho.
Claro que os habitantes de Santa Comba sabem que
o Dr. Salazar tinha defeitos; sabem que “as amplas
liberdades comunistas” não eram admitidas no seu tempo; sabem que não havia mais Partidos Políticos Legalizados (ver, no entanto, CEUD, CDE, etc..); sabem que
não havia liberdade de imprensa; Sabem tudo isso! Mas
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também sabem que era sério, honesto e um estadista
que desenvolveu Portugal e o defendeu até à sua morte.
Que em primeiro lugar punha os interesses de Portugal.
E por isso querem homenageá-lo.
Pergunto: os socialistas, os sociais-democratas,
os cristãos-democratas de Santa Comba Dão são
todos fascistas???? A asneira não paga imposto, mas é
pena! O que agora se vê na Moção aprovada pela
Assembleia Municipal de Coruche é tão só isto: Os
Comunistas portugueses e seus primos direitos, gostariam de mandar todos os não-comunistas para a
Sibéria, para os “Goulags” (campos de extermínio
comunistas). Mas felizmente não o podem fazer.
Gostariam de calar todos os que pensam de forma
diferente da sua. Como o fizeram a mais de 40 milhões
de Russos que mataram. Gostariam de implantar a sua
Ditadura do Proletariado. Mas... felizmente não o podem fazer. E assim os cidadãos de Santa Comba Dão
vão homenagear um conterrâneo ilustre, de forma livre.
Gostariam de lá por um Museu do Estaline ou do Lenine!? Pois não é isso que os Portugueses de Santa
Comba Dão querem! Conformem-se! Tenham paciência!
7. Continua a Moção... “também em Coruche
decorre uma campanha ... que visa reabilitar a
imagem do Major Alberto de Oliveira....”
Outra “pérola” dos Comunistas de Coruche. De
asneira em asneira ainda se arriscam em que nas próximas eleições tenham os votos apenas dos seguidores
cegos (políticamente) da vossa ideologia. Ou seja, os
votos dos dirigentes da sua estrutura local.
Vamos aos factos: Sua Excelência o Major Luís
Alberto de Oliveira, foi Ministro da Guerra num dos
Governos do Dr. Salazar. Não era militante comunista, de facto. E isso é que dói aos Comunistas. Tenham paciência mas o MUNDO JÁ VOS REJEITOU. E os Portugueses cada vez vos rejeitam mais.
Também não era fascista. Que eu saiba não seguiu
nunca, nem em termos de pensamento, nem em termos
da sua acção as teorias de Fascio.
NOTA: (nem em Portugal foi implantado o Fascismo – o único grupo Fascista português que existiu
nessa época em Portugal, agregava os “Camisas Negras” sob o comando do Dr. Rolão Preto; mas este movimento foi desarticulado pelo Dr. Salazar, que era visceralmente contra o que defendiam).
Mas o facto de Sua Excelência o Senhor Major Luís
Alberto de Oliveira ter Servido Portugal e a população de Coruche nunca o inibiu de defender as suas
posições e ideias políticas, muitas delas em desacordo
com o Dr. Salazar, não tendo, apesar disso, nunca sido
preso. Essa discordância com algumas posições do
então Presidente do Conselho de Ministros valeu-lhe
sim o seu afastamento como Governante.
O seu afastamento como Ministro da Guerra. E
apenas isso. Mas isso não o inibiu de promover o
desenvolvimento do Concelho de Coruche e de ajudar os seus habitantes. E como tal deve ser homenageado e reposta a sua estátua em local digno do seu
valor e da sua obra em favor dos Coruchenses.
Estamos a falar apenas de JUSTIÇA ao seu bom
nome e à sua OBRA.
Termino chamando a atenção para o seguinte:
Um POVO que não respeita o passado da sua
terra, do seu PAÍS, que não respeita a obra de quem
O serviu, não tem presente, dificilmente terá futuro,
pois perdeu a noção de si mesmo, dos seus valores e
do seu enquadramento.
Espero que os habitantes de Coruche meditem bem
sobre todas as MENTIRAS que os COMUNISTAS
lhes têm estado a contar, agora DESMASCARADAS,
e tomem as devidas medidas eleitorais de os afastar nas
próximas eleições de 2009. É o que merecem!

Quem Mente aos cidadãos não merece
respeito e muito menos ser eleito.
Respeitosamente
Miguel Mattos Chaves
Cidadão de Portugal,
Gestor e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

A Economia Portuguesa desde 1950
“O período de ouro”
Portugal integrou o movimento de integração
europeia, do pós-guerra, com a sua entrada na
EFTA e isso provocou parte das mudanças na economia
do país, nomeadamente o grau de abertura da economia face a terceiros, que subiu dos 14% em 1954 para
os 25% em 1973.
O desmantelamento aduaneiro progressivo, reflectiuse nas receitas dos direitos aduaneiros, que baixaram de
12% das importações, em 1959, para 7,3% em 1967.
Nas mercadorias não produzidas no país, os direitos
aduaneiros de 35% dessas importações já tinham sido
eliminados em 1967 e em 15%, das mesmas, apenas
eram ainda cobrados direitos fiscais.

(parte II)

tações portuguesas: (1) Este sector, e as movimentações
que gerou, contribuíram para alguma aculturação de
parte da sociedade portuguesa, face a outras ideias e culturas, dados os contactos com pessoas provenientes de
países diferentes.
____

Miguel Mattos Chaves
Gestor de Empresas
e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
___
(1) Telo, António José, in Hipólito de Latorre – Op. Cit. – pp. 85

Quadro 2 – Séries históricas longas do Banco de Portugal
(fonte: Mateus, Abel – Economia Portuguesa) em Milhares de Contos a Preços de 1977

Quadro 3 – Variações % dos Indicadores, por décadaços de 1977

Quadro 4 – Evolução de entrada de Turistas em Portugal
(fonte: António José Tello in Hipolito de la Torre -op.cit)

Nas restantes mercadorias, os direitos foram reduzidos de cerca de 50% até 1970.
Como resumo da performance portuguesa
neste período apresentam-se nos Quadros
2, 3 e 4.
Comentário: os números falam por si.
Daí que se chame, também em Portugal, a
este período “o período de ouro” do crescimento da economia portuguesa.
A Europa, do pós-guerra, toda ela crescia
a níveis elevados e Portugal acompanhou
esse crescimento.
Acontece que Portugal partiu mais de trás
que os seus parceiros do continente e, portanto, para chegar aos níveis destes, levará
mais tempo do que se tivesse partido de
bases semelhantes.
Contudo, reduziu-se a distância que nos
separava dos mais ricos e desenvolvidos.
Um dos sectores que mereceu um tratamento especial, sobretudo na década de
sessenta, foi o Turismo, que no final do período já significava cerca de 30% das expor-
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ESPECIALIDADES
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(edifício Mercado Municipal)

2100 Coruche
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a-tasca@portugalmail.com
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Olivença Espezinhada
“ Nas ausências de tomadas de posição não podemos lamentar que se esbocem, agora, no
seio da sociedade oliventina, movimentações no sentido autonómico quando a Espanha
revela sinais de desagregação política.

”

1. Foi preciso chegar aos dias
de hoje para se verificar (se assim pudemos afirmar) que em
Olivença, apareceram vozes,
por ora, ainda, pouco assumidas
a defender ideias de autonomia,
dentro do quadro legal permitido em Espanha.
A verdade é que Portugal
(entenda-se por Governo português) não contribuiu, de forma
muito visível, para a criação de
posições reivindicativas do território ao longo destes dois séculos. Sabemos que o deveria
ter feito, face às responsabilidades nacionais e que ocasiões
não faltaram para tal.
Nas ausências de tomadas de
posição não podemos lamentar
que se esbocem, agora, no seio
da sociedade oliventina, movimentações no sentido autonómico quando a Espanha revela sinais de desagregação política.
Não temos dúvidas que o
aparecimento destes sintomas
(que se revelarão incómodos para ambos os Governos) resultam
do lento processo que fervilha
em sectores da população oliventina em resultado das contradições políticas, económicas, sociais e culturais, com maior evidência entre as camadas jovens.
Estas, perante a falta de perspectivas locais (em relação às
regionais e nacionais) desejam
dar um passo em frente, perante
as dificuldades e os bloqueamentos que os isolam no contexto geral. Verificam, que aquele
tipo de democracia pouco mais
lhe dá que a liberdade em abstracto, que apesar de parecer um
dom precioso, não lhes chegam
dentro dos conceitos neo-liberais impostos. Desejam mudanças do sistema, com novas e
actuais oportunidades de participação na sociedade. O desemprego, evidencia o carácter desarmonioso do tipo de crescimento que a Espanha tem, com
a agravante que todos os aspectos negativos do tipo de desenvolvimento, se reflectem de
forma mais negativa, como mal
revelam os “números” e os índices “embastelados” nos da denominada Comarca de Olivença –
unidade territorial administrativa que integra vários “concelhos” da Extremadura.
Talvez, possamos interpretar
estas atitudes autonómicas como uma “fuga para a frente”,
com dois sentidos: mostrar descontentamento às autoridades
centrais e regionais de Espanha;
ou recordar o passado (que eles
não conhecem bem) como amea-

Carlos Consiglieri *

Porta de Olivença, aspecto da praça em meados do século XX, e gravura alusiva à assinatura do tratado de Alcanices

Rua de Olivença e a Ponte da Ajuda, que liga as duas margens do Guadiana

jano, por tradição familiar, com
apelidos ou alcunhas bem nossos, apesar da aculturação forçada, estão desiludidos, diríamos
mesmo amargamente desiludidos. Como reagirão perante este
“rebuçado” autonómico? É uma
incógnita que convém acompanhar. Há sinais visíveis que pelo
menos estas duas forças políticas estão a movimentar-se e a
seguir o exemplo do actual presi-

dente de Câmara que tem vindo
a Lisboa para se incorporar no
desfile do 25 de Abril.
Voltaremos nós mais uma
vez, a encolher os ombros e a
pensar que “essas coisas” nada
têm a ver connosco?
A questão de Olivença não
deixou, ainda, de ser uma causa
transversal na nossa sociedade e
na nossa consciência nacional,
apesar de ser assumida por minorias de várias ideologias. O
exemplo de TIMOR poderá ser
evocado. É que se trata de defender a nossa honra, o nosso património cultural (algum dele defendido pela legislação portuguesa), a língua e as nossas tradições e, ir assim ao encontro do
que muitos oliventinos pensam.
2. Há dois séculos que Olivença é espezinhada e Portugal
também. Há quem afirme que é
tempo suficiente para abandonarmos esta causa. Se houvesse
espanhóis que fizessem o mes-

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR
ça ou como pronúncia de algo
cujo sucesso não alcançamos
neste momento.
Também sabem que do lado
de cá, não poderão contar quase
com nada, para além de algum
companheirismo e esperança
fraterna, pois o Governo de Portugal está enleado numa teia de
compromissos e de dependências económicas que entravam a
lucidez e as vontades de se encetar seja o que for de aproximação com Olivença e o seu

povo. Convirá, porém, reflectirmos um pouco sobre estas
ideias “autonómicas” que parecem a muitos caídas de repente
dos céus. Tanto quanto se consegue saber outras ideias estão a
surgir, em simultâneo, a militantes de duas estruturas políticas locais – de oposição ao partido que tem gerido o território. É
necessário dizer que estamos em
cima de eleições autárquicas.
Muitos daqueles que ainda
“arranham” o português alente-
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mo em relação a Gibraltar, muitas vozes se levantariam no país
vizinho – e, quanto a nós com
razão, pois apenas passaram três
séculos sobre a cedência do
rochedo mediterrânico.
Não queremos aqui discutir
questões que não nos dizem respeito, mas se a evocamos é para
acrescentar a flagrante incoerência de Espanha – num caso
diz sim, noutro diz não!
E Olivença está espezinhada
porquê?
Vejamos. Se em 1801, Olivença era tão importante como
Badajoz, um século depois registava menos residentes que à
data da ocupação. E, ainda, hoje
a população revela índices de
crescimento tão lentos que, praticamente, se mantém, em termos absolutos, no mesmo patamar demográfico. Grande parte
da fuga da população para os
concelhos limítrofes do Alentejo, no século XIX, está na explicação desta estagnação. Porém,
no século XX, registou-se outra
fuga em massa, devido à guerra
civil e à miséria que assolou a
“Província” em que inseriram
administrativamente Olivença,
o que forçou a uma forte corrente de imigração.
Muitos oliventinos, nessas
ocasiões, optaram pelos concelhos limítrofes, particularmente,
Vila Viçosa e Elvas, enquanto outros imigraram para a Catalunha
e Madrid, ocultando, em muitos
casos, a sua naturalidade.
Mas, o abandono no século
XIX, não se deu só por parte dos
trabalhadores rurais, mas também dos proprietários da terra,
sobre os quais foram desencadeadas ameaças e pressões de
toda a ordem.
Bastará ler uma história da
Estremadura para conhecermos
as violências cometidas pelas
Leis de Desamortização, os roubos e as pilhagens da propriedade – a apropriação dos baldios, dos bens da Coroa e da Casa do Cadaval, da Misericórdia
e a ocupação das quintas das famílias seculares, bem como dos
bens dos burgueses que através
do comércio começavam a desenvolver a Vila de Olivença.
A par da pilhagem económica, assistia-se a proibição do português como língua e as escolas
– públicas e privadas – foram
encerradas. A campanha contra
a língua portuguesa chega a utilizar exemplos de profundo
racismo – “a língua portuguesa é
falares de preto”! A Igreja, sob a
orientação do Bispo de Badajoz,
assume a repressão proibindo o
português nos actos religiosos.
Também o ensino de história de
Espanha irá provocar o desconhecimento de todo o passado
oliventino, a par da falsificação
de dados históricos, como hoje é
corrente e premeditado.
E a repressão sobre a identi-

dade? Com a destruição de Cartórios e Arquivos, verificou-se a
adulteração de nomes e apelidos
portugueses. Hoje há nomes irreconhecíveis, que não são nem
portugueses nem espanhóis. E
quanto a memória colectiva? A
toponímia foi modificada, os
epitáfios do Cemitério de Olivença foram ultrajados, grande
parte da heráldica destruída.
Quem tenha dúvidas – investigue. Vá e veja. Indague como
se processou a repressão e quantos enforcamentos houve em
Olivença a culminar a diversas
formas de violência. Tudo foi
feito para amordaçar a consciência, espezinhando-se a liberdade
e a memória do povo oliventino.
Atentemos num exemplo.
Quando se aguardava que Franco cumprisse a palavra dada a
Salazar, Olivença içou a bandeira portuguesa no alto da Torre
de Menagem. O incumprimento
do “trato” levou ao fuzilamento
de “uns tantos” oliventinos ...
3. “Olivença é um caso que
se resolve no próximo ano” –
disse Aznar em Lisboa, aos
órgãos de comunicação social
portuguesa.
Foi com este cinismo político que o antigo primeiro-ministro de Espanha respondeu. Mas,
do lado de cá, o cinismo é maior
porque nem respostas ambíguas
ouvimos.
De facto, o Tratado de Badajoz de 1801, que concedia o território a Espanha foi denunciado (declarado “nulo e de nenhum vigor”), pelo Manifesto de
1 de Maio de 1808. Por este acto
legislativo, jamais revogado e,
ainda, legalmente em vigor, a
assunção da nossa soberania sobre o território passou a constituir Direito interno, enquanto
tal, vinculativo.
O que, no devir histórico, encontrou sempre consagração nas
constituições portuguesas, (na
de 1911) e nomeadamente na
actual que, absolutamente, atendeu a essa assunção, indicando
que “Portugal abrange o território historicamente definido
no continente europeu” – art.º
5.º - n.º 1, aspecto assinalado por
vários dos nossos constitucionalistas: Jorge Miranda, Gomes
Canotilho e Vital Moreira.
Proclama-se, ainda, que “O
Estado não aliena qualquer
parte do território português”
(art.º 5.º - n.º 3) e estabelece-se
que é “tarefa fundamental do
Estado garantir a independência nacional” ( art.º 9), e “assegurar a defesa nacional” bem
como, “a integridade do território” ( art.º 273).
Então em que ficamos? A
quem cabe defender a Constituição? Ao Chefe de Estado? Aos
que governam? Ou àqueles que
os elegeram para nos representar?
Economista e Professor Universitário
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206 anos de ocupação
Em 20 de Maio de 1801 –
vão passados 206 anos! – Olivença foi tomada pelo exército
espanhol. A NOBRE, LEAL E
NOTÁVEL VILA DE OLIVENÇA encontra-se, desde então,
sequestrada pelo país vizinho.
Sustentando publicamente a
posição político-diplomática e o
direito constituído do nosso país
(Olivença é, de jure, território de
Portugal, não obstante encontrar-se, de facto, sob administração
espanhola), o Grupo dos Amigos
de Olivença vem pugnando, há
largas dezenas de anos, pela discussão e resolução da Questão de
Olivença, com a natural retrocessão do território a Portugal.
Percebendo a delicadeza que
a Questão de Olivença apresen-

ta no relacionamento peninsular, esta Associação entende que

só a assunção frontal, pública e
desinibida do diferendo pelo
Estado português, colocando-o
na agenda diplomática luso-espanhola, permitirá ultrapassá-lo e
resolvê-lo com Justiça.
Pedindo às Autoridades nacionais que tomem as medidas
necessárias para a manutenção
da Cultura Portuguesa em Olivença, esta Associação exorta os
portugueses, detentores da Soberania Nacional, a sustentarem e
defenderam uma Olivença portuguesa, repudiando dois séculos de alheamento e dando satisfação à História, à Cultura, ao
Direito e à Moral.
A Direcção do Grupo dos
Amigos de Olivença
www.olivenca.org

O Jornal de Coruche realiza conferência
sobre “A Questão de Olivença”
Realizou-se no dia 18 de
Maio, pelas 21 horas, no Museu
Municipal, mais uma conferência promovida pelo nosso jornal, sobre “A Questão de Olivença”, tendo como oradores o
Dr. António Marques e o Prof.
Carlos Consiglieri.
Foi excelente lição sobre
Olivença, Portugal e a cidadania, o que reforça a necessidade
de todos sermos esclarecidos e
informados sobre esta questão,
para podermos defender a
soberania nacional e a história
de Olivença.
Prof. Carlos Consiglieri, Dr. Abel Matos Santos, Dr. Pedro Orvalho e Dr. António Marques

“Olivença, Labirinto da Saudade”
Livro lançado a 11 de Novembro de 2006, com pinturas de Serrão de Faria e texto de Marília Abel e Carlos
Consiglieri, Olivença, labirinto da Saudade, publicado
pela Dinalivro é mais um testemunho valioso para
compreendermos Olivença, vila portuguesa ilegalmente ocupada por Espanha.
Nas palavras do Grupo Amigos de Olivença, Se
Olivença é uma causa perdida, não é Olivença que está
perdida para Portugal; é muito provavelmente
Portugal que se perdeu a si próprio, incapaz de defender os seus interesses e muito especialmente os seus
direitos.

Todo o dia… todos os dias consigo

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

www.radiosorraia.com

Contacto
960 235 864

Não pode ser vendido separadamente.
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Aconteceu
E, em Lisboa aconteceu!
S OBRE T OIR OS

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Fotos: Joaquim Mesquita

Devagarinho (ou se calhar
não…) Rui Bento Vasques vai
cimentando o seu prestígio enquanto gestor da primeira praça
do país, e, prova provada do que
digo, que se assinale o sucesso
da feira taurina que em princípios de Maio levou a cabo. E, é
bom que se refira que foi com
três eventos que em Madrid
tudo começou…!
Dia 3 – João Moura deu alternativa em Portugal a seu filho,
com Pablo Hermozo de Mendonza por testemunha. Pegaram
a corrida os Forcados de Santarém e de Portalegre e todos os
intervenientes triunfaram.
Foram os toiros da ganadaria
de Francisco Romão Tenório e
confesso que ao último da corrida reconheci qualidade, bravo a
arrancar franco de praça a praça
e Mourinha mostrou-se capaz
de se haver com ele, o que se
regista. Os cavaleiros saíram em
ombros.
Dia 4 – para dar lide a toiros
de Varela Crujo, Ponce, José
Luís Gonçalves e “El Juli”. A
corrida agradou, dado que o de
Chiva abriu o livro e como é seu
timbre ministrou boas faenas
aos oponentes que lhe tocaram.
É um relógio suíço… saiu em
ombros. Gonçalves esteve todo
um esteta perante o melhor toiro
do curro e equivocou-se com o
segundo que também pareceu
ter qualidade. Deu gosto vê-lo
no primeiro, elegante e profundo a mandar na lide e no toiro.

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

Moura Jr. recebe alternativa de seu pai João, José L. Gonçalves num derechazo, saída em ombros dos cavaleiros e a grave colhida de Mariano de la Viña

“El Juli” teve que se contentar
com estar em toureiro, o que
não é pouco, perante o lote menos potável.
Dia 5 – oportunidade aos
novos, com Francisco Palha e
Tomás Pinto a cavalo e o grupo

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

E s p e c ia li
d a d e C a r ne na Brasa
lid

do Aposento do Barrete Verde
nas pegas e, Miguel Tendero,
Gonçalo Montoya, Manuel Dias
Gomes e Wilson “Chamaco”,
lidando a pé. Palha, todo um
clássico, esteve bem, Pinto mostrou-se bom calção e muito
verde e os de Alcochete estiveram bem. Tendero é um caso
que importa rever, pleno de
toureria e com alguma arte;
Montoya mostrou o que já viramos; Gomes bem com o capote
por gaoneras deixou que víssemos uns estatuários belos e uma
boa série pela direita; e “Chamaco” não se pode ver; se nos
lembrarmos que Rafael “El
Gallo” um dia afirmou que a
“espantá” também é uma sorte
do toureio, o rapaz que se acreditou ganhando o concurso “À
procura de novos toureiros”,
esteve bem em sete sortes.
Quando do dito concurso, vi
uma fotografia de meia página
no “Diário de Notícias” em que o
moço aparecia com a muleta em

Saída gloriosa em ombros de Ponce pela Porta Grande

bandeira toda no alto e o toiro
humilhado nos calcanhares,
achei estranho, mas como não
me foi possível estar presente,
acreditei no bom critério. Agora
que vi ao vivo, lamento afirmar
que com toda a certeza se equivocaram e digo-o, porque o
“piqueno” até se afirma para a
“frentex”, tendo até rapidamente deixado a escola em que
lhe estavam a ensinar os rudi-

mentos do toureio, calhando
convencido que já sabia tudo.
Bem saíram os novilhos de
Manuel Veiga, em quase todos
os casos por cima dos jovens
que os enfrentaram. Balanço
muito positivo o desta feira taurina de Lisboa, que bem espero
para o ano se repita.
____
*Médico Veterinário
e Escriba Taurino
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Manuel Caetano, cavaleiro tauromáquico
Fotos: Joaquim Mesquita

Convenhamos que é bem
bonito que um jovem possa
atingir o escalão maior da profissão na sua terra, sobretudo
tendo consigo o público, o que
só por si não é fácil em Vila
Franca de Xira.
Sem que me atreva a questionar a profunda afición que
por lá mora, é bom que em verdade vos diga que de há muito
vivem mais da fama que do

proveito, dado que razões que se
não entendem deixam, não raro,
a discutir toiros no “café Central” muitos dos que esperaríamos encontrar no interior da
“Palha Blanco”, que aliás encontramos em outras praças,
seja em Sevilha ou Lisboa.
Posto isto, que refira, foi bonito.
Manuel Caetano é tão só filho de Manuel Tavares da Silva,
ganadero que agora detém pas-

tando na lezíria a que foi também famosa vacada pertença de
José Pedrosa, homem de Benavente que soube cruzar o que
tinha para obter produtos que os
toureiros queriam lidar. Além de
mais foi também destacado forcado do grupo de Vila Franca,
que passou à história com o
famoso apodo de “Manel Cascad’alho”. Desde que manifestou vontade de se fazer cavaleiro tauromáquico, sempre encontrou agasalho em seu pai e
por assim ser foi de facto emotivo o brinde que lhe fez em dia
de alternativa. Praça cheia, João
Salgueiro de padrinho e Rui
Fernandes de testemunha, o
novel profissional saiu a pôr
todas e triunfou forte, agarrando
logo o público quando recebeu à
gaiola, o que repetiu no seu
segundo. Lides carregadas de
valor que levaram a emoção às
bancadas, deixaram provado
que Manuel Caetano estava
preparado para o acto.
O que fez foi bem entendido
e as ovações justas não se fizeram esperar, e por elas também
não esperou o cavaleiro que por
vezes as buscou sem ter rematado devidamente. Nervos em dia

Ao intervalo: demonstração da Escola Equestre de Luís Valença

de cerimónia, dado que creio
que com o tempo o Manel fica a
saber que quando se faz bem
feito os aplausos nunca fogem.
Os alternantes, quer o padrinho
quer o Rui estiveram toiro não
toiro sim. Salgueiro no seu segundo esteve enorme pese alguma irregularidade na cravagem,
e, Fernandes também no seu segundo deu um arzinho da sua
graça. Tarde duríssima tiveram
os forcados de Vila Franca, nal-

guns casos roçando a tragédia,
dado que os pupilos de Hrds. de
Infante da Câmara não eram
para graças. Pesem os percalços,
o grupo soube honrar as suas
jaquetas, o que se louva em ano
em que comemoram o aniversário redondo, que no entanto há
quem discuta. De glória foi a
tarde para Manuel Caetano, o
que agradou em momento que
acima de tudo era seu.
Domingos da Costa Xavier

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

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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OPINIÃO

Mais uma vez, obrigado!

Criminosos vandalizam
Se todos gostássemos da mesma cor…
Gosto de viver em democracia, de poder expressar as minhas ideias, de poder opinar, de
poder discordar e, sobretudo,
(ter de) respeitar o que os outros
dizem ou pensam. Democracia
é isto, ou pelo menos, também é
isto. Democracia implica liberdade e, tão ou mais importante,
implica regras.
Falo-vos disto porque o que
se passou no Campo Pequeno,
por altura da comemoração do
1.º aniversário da sua reabertura, revelou que não houve (e não
há) respeito pela liberdade e
gostos dos outros. E, mais
grave, não houve respeito pelo
património nacional.
O Campo Pequeno faz-me
“companhia” diariamente, e não
me canso de o contemplar (confesso que a dada altura perdi a
esperança de o ver recuperado,
tal não foi a demora mas… valeu muito a pena esperar). Mesmo os que não gostam de ver
espectáculos tauromáquicos não
ficam indiferentes à beleza daquele monumento.
Dias antes da corrida comemorativa foi divulgada, nas ruas
de Lisboa, uma manifestação
contra as corridas de toiros,
marcada para o final de tarde do
dia 17 de Maio.
Respeito quem o faça pois
nem todos temos de gostar da
mesma cor (e ainda bem que
assim é). Somos livres de gostar
ou não de algo e de poder manifestá-lo (desde que não interfira
nem prejudique o próximo, seja
este próximo, um bem material
ou uma pessoa). O que não se

pode admitir é que se “tome a
liberdade” de praticar actos de
vandalismo num edifício que é,
e repito mais uma vez, património do nosso país e que tanto
diz da nossa cultura.
Se todos nós, de repente,
começássemos a destruir/dani-

que muitos partilham da minha
opinião) de João Salgueiro da
Costa (cavaleiro amador). A
expectativa era enorme mas foi
melhor do que se esperava.
Aí está mais um jovem que
promete! (E nós, os que gostam
desta arte, agradecemos a estes

ficar tudo aquilo de que não
gostamos… como é que este
mundo não estaria… Atitudes
como as que se verificaram não
levam a lado nenhum, não muda
nada. Até porque uma cultura,
como é o caso da tauromaquia e
do fado, permanece ao longo
dos tempos. Os homens passam
mas a cultura fica.
Não vale a pena criar uma
guerra, pois não se querem vencedores ou vencidos…
Fiquemo-nos pelo respeito!
Não quero deixar passar em
vão o espectáculo que se realizou nessa noite e permitam-me
dois apontamentos: primeiro, a
brilhante apresentação (e acho

jovens pelo talento, magia e
espectáculo e que nos dão a
esperança/certeza de que, tão
cedo, esta cultura não desaparecerá).
Para finalizar, o apontamento para a transmissão televisiva
da TVI. Começou tardíssimo
(mesmo assim, foi vista por
cerca de meio milhão de espectadores) mas, já diz o ditado,
“mais vale tarde que nunca”.
Lamentável foi não haver
um canal televisivo que se dignasse a transmitir a noite de 3 de
Maio, a corrida de alternativa de
João Moura Filho.
____
Telma Leal Caixeirinho

Meio milhão de pessoas foram
– Mais de 11 mil
aos toiros em 2006 só em Coruche
Segundo o relatório anual da
Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) sobre a
actividade tauromáquica, foram
realizadas no distrito de Santarém 26 corridas de toiros em 2006,
quatro das quais em praças desmontáveis. Outra das praças da
região com mais espectadores
foi a de Palha Blanco em Vila
Franca de Xira com um total de
25.079 aficionados, posicionando-se no quarto lugar, e a vila de
Coruche que contou com 11.425

espectadores, ficando em oitavo
lugar no ranking.
A praça com mais assistência em 2006 foi a do Campo Pequeno em Lisboa, com 85.750
entradas.
Quanto ao número de espectáculos, Lisboa ficou em primeiro com 54 espectáculos, o equivalente a 20 por cento do total
de touradas a nível nacional.
Santarém e Setúbal ficaram em
quinto lugar, atrás de Beja (27),
Évora (31), e Faro com 41.

Segundo dados do IGAC,
dos espectáculos realizados 162
foram corridas de toiros, 36 corridas mistas, 6 novilhadas, 13
novilhadas populares, 40 espectáculos de variedades taurinas, e
12 festivais taurinos.
De acordo com a IGAC, no
ano de 2006 realizaram-se 269
espectáculos, com cerca de
494.693 espectadores, tendo as
transmissões televisivas crescido 58%, de quatro em 2005 para
dez em 2006.

Considero Miguel Moutinho
o maior aliado da Festa de toiros
em Portugal, e, tal qual o fiz
aquando das “manif’s” que promoveu o ano passado, de novo
aqui lhe agradeço. O Miguel,
embora nos encontremos em
campos diametralmente opostos, é um rapaz educado (que
não cordato…) que faz bem o
seu trabalho e que tem revelado
uma extraordinária capacidade
de mobilização da comunicação
social, o que se encarece.
Dizia um meu avô que importa que se fale de nós nem que
seja para dizer mal, e por assim
ser, é bom que aqui se recorde
que há um ano se não falava
de toiros na SIC e pela sua acção falou-se, coisa que devemos
apreciar. Na SIC, no que chamam “Opinião Pública”, bem
esteve Carlos Pegado, pondo
coerentemente as coisas em
tempero, e melhor estaria se não
fossem as interrupções do oponente, Miguel Moutinho, nitidamente em desespero, que a incoerência tem preço. Que recorde aqui que o dito, auto nomeado “vegan”, me apareceu uma
vez num confronto que tivemos
com sapatitos de coiro.

Anunciou Miguel Moutinho,
motor e não sei se o único rosto
visível da “Animal”, uma manifestação multidinária com força
bastante para pedir a abolição
das “touradas”. Não vem dai mal
ao mundo que o aficionado consciente de há muito prefere as
“corridas”, nuança que o não
creio preparado para entender, e
sequer na circunstância importa.
Importa, isso sim, é que as gentes da Festa de toiros possam
regularmente “medir” a Força
dos seus inimigos, e assim Miguel, mais uma vez obrigado;
São poucos, de verdade…!
Prevista a presença de um
“carradão” de “amigos dos animais”, à porta do Campo Pequeno, postaram-se ai uns duzentos
(e, estou a ser generoso) manifestantes (multinacionais) a balbuciar impropérios; Lá dentro
encontravam-se uns seis mil a
viver o que ia acontecendo!
Será preciso dizer mais para
que esta gente se convença do
seu falhanço rotundo?
Comecem já a mobilizar-se
para o ano, e, atrevam-se, comprem bilhete e façam a “manif”
dentro da praça; Vale???
Domingos da Costa Xavier
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António, Classe e Maestria!

Já nas bancas

Joaquim Mesquita *

Farmácia S. José
Dir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista

Rua Júlio Diniz, n.º 3 B – LAMAROSA
2100-405 Coruche

Tel. 243 724 062 • Fax: 243 724 297

Campo Pequeno

Montemor é praça Cheia, desta vez
não foi, esteve quase, mas merecia-o.
No dia 5 do mês passado, preencheram-se três quartos das bancadas do castiço
tauródromo alentejano. O esforço da
empresa em montar um cartel diferente
foi sem duvida louvável, Simão Comenda e Paulo Vacas de Carvalho já
deram mostras por mais que uma vez do
seu valor como empresários e continuam a inovar surpreendendo pela positiva.
O curro de Partido de Resina (ex.
Pablo Romero), lendária e secular ganadaria espanhola era o grande atractivo, toiros sérios com trapio e muito
peso, mansotes no geral destacando-se o
quarto, com o peso de 673 kgs, lidado
por António Ribeiro Telles. Foi diante
deste toiro que António bordou o seu
toureio sério e imperioso, entrou de
frente e cravou de alto a baixo como
mandam os cânones, conjuntamente
com o “Pintor”, deu extensas pinceladas
de arte. A abrir praça pautou-se por uma
lide agradável, sendo que era a lide mistério que iria pôr a nu o desconhecido
comportamento dos toiros lidados a
cavalo.

Luís Rouxinol, vinculou-se dentro
do seu estilo, menos criativo no seu primeiro foi no quinto da tarde que viria a
mostrar-se mais desinibido e recriar-se
nas sortes que o catapultaram para a
fama. Ana Batista a contas com o lote
menos cumpridor, empenhou-se com a
garra, profissionalismo que lhe conhecemos para sacar lide aos murlacos que
enfrentou. Andou toureira e decidida

perante tão difícil lote, melhor o terceiro
da ordem, brusco e violento nas arrancadas que dava o ultimo.
O grupo de Forcados Amadores de
Montemor arrimaram-se em três imponentes pegas todas à primeira, bem ajudadas. Os Amadores de Évora sentiram
mais dificuldades ao consumar à segunda, primeira e de cernelha ao último
após diversas tentativas de cara.

Ana, profeta na sua terra
A primeira corrida do Melão, realizada no dia 13 de Maio, na vizinha
Salvaterra, localidade aficionada, teve
como atractivo principal o curro de toiros dos Irmãos Dias, (ex Norberto
Pedroso), um dos poucos redutos da
antiga casta portuguesa, tendo como
mais valia o encierro matinal com
alguns dos toiros da corrida, cativando
mais o público a acorrer às bilheteiras,
preenchendo mais de meia lotação.
Ana Batista sagrou-se a grande triunfadora da tarde ao lidar superior e surpreendentemente o último da tarde.
Uma lide correcta, de princípio ao fim,
charmosa e artística.

Exposição
de pintura
tauromáquica
O pintor Carlos Campos expôs 12
quadros a óleo, de tema tauromáquico
no espaço junto à entrada dos cinemas
da galeria comercial do Campo Pequeno, nos passados dias 3, 4 e 5 de
Maio, durante a primeira feira taurina
de Lisboa.
A exposição foi constituída por
quadros representando cenas de toureio
a cavalo, a pé e forcados.

Ana recriou-se em sortes surpresa
desde o seu famoso palmito ao violino
ou ao inédito par de bandarilhas, além
das correctas sortes frontais. Diante do
terceiro cumpriu com a função ultrapassando as dificuldades do oponente.
Rui Salvador voltou por uma lide às
suas grandes actuações. Irreverente e
cheio de garra, Rui cravou ferros curtos
entrando nos terrenos do toiro, com
reuniões ajustadas e emotivas. Ao quarto da tarde, Rui Salvador andou em bom
plano mas sem atingir o nível anterior.
João Salgueiro não teve sorte com os
toiros que lhe tocaram em sorte. O primeiro saiu com uma cornada e foi subs-

tituído pelo destinado a quinto. Uma
lide razoável com destaque para o
segundo curto, entrando de frente.
Em quinto lugar saiu o sobrero que
se viria a inutilizar-se durante a lide.
Como manda o regulamento em vigor
não houve lugar à pega.
Os dois grupos alternantes suplantaram as características do encaste com
decisão com três pegas ao primeiro
intento pelo grupo de Vila Franca e duas
à segunda pelos amadores de Salvaterra.
____
* Crítico taurino
Fotos: Joaquim Mesquita
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Feira Taurina do Campo Pequeno

João Ribeiro Telles Jr.

Colhido em Espanha Bandarilheiros colhidos
O cavaleiro João Ribeiro Telles actuou no sábado,
12 de Maio, em Talavera de
la Reina (Toledo).
Cortou duas orelhas, uma
a sós e outra a duo com Álvaro Montes, ambos saíram
em ombros sagrando-se
triunfadores do festejo.
Alternaram com Francisco Benito, orelha e João
Moura filho que também
cortou uma orelha a sós.
A duo, Benito e Moura,
volta. Lidaram toiros da ga-

nadaria portuguesa de Passanha que deram bom jogo.
João R. Telles sofreu
uma aparatosa colhida ao
receber o toiro que lidou a
sós, sofrendo um golpe na
cabeça, suturado na enfermaria da praça com 4 pontos e lesão a nível dos ligamentos do joelho direito.
Após a colhida continuou a
lide alcançando o êxito
com o corte de uma orelha
e só então deu entrada na
enfermaria.

O bandarilheiro Mariano de
la Viña, da quadrilha do matador de toiros Enrique Ponce, foi
colhido na corrida do dia 4 de
Maio no Campo Pequeno, ao
bandarilhar o primeiro toiro da
noite, cornada que poderia ter
tido efeitos gravíssimos.
Segundo fonte hospitalar,
sofreu uma cornada que lhe provocou uma ferida de 22 centímetros de profundidade, no terço inferior interno da coxa
esquerda, com duas trajectórias
que lhe roçou, sem danificar, a
artéria e a veia femoral.
Foi assistido na enfermaria
da praça e transferido para o
hospital de Santa Maria, onde

foi submetido a intervenção
cirúrgica, com exploração da
profundidade da ferida. Verificou-se ter havido lesão da veia
safena interna, estiramento nervoso, com lesão superficial, e
lesão muscular do vasto interno.
Também foi assistido no
mesmo hospital o bandarilheiro
Alejandro Escobar, da quadrilha
de “El Juli”, que ao bandarilhar
o sexto toiro da noite, sofreu
uma ferida incisa na mão esquerda com muitos destroços dos tecidos superficiais.
Ambos os bandarilheiros, regressaram às suas casas e estão
já recuperados.
Paulo Pereira

Forcados de Montemor

José Maria Cortes
é o próximo Cabo
O Jornal de Coruche entrevistou João Monteiro, Coordenador da Comissão de festas em Honra de Santo António da Fajarda.
JC – Como têm sido os
últimos meses para a comissão de festas?
JM – Este ano tem sido
mais complicado, porque a
comissão é um pouco mais reduzida e alguns elementos da
actual comissão têm tido alguns problemas pessoais o
que tem impedido uma participação mais activa na preparação dos festejos. Mas tudo
está orientado para que daqui
a duas semanas esteja tudo a
pronto.
JC – A comissão deste ano
conta com quantas pessoas?
E as ajudas?
JM – Este ano conta com
17 pessoas, houve alguns elementos da comissão de 2006
que saíram, mas também houve novas entradas. Não é fácil
arranjar pessoas para se comprometerem com a comissão.
Para além dos elementos
que fazem parte da comissão,
há sempre pessoas que se dispõe a ajudar nos dias das festas, e nos dias que antecedem
as festas temos sempre quase
o dobro das pessoas a ajudar.
Em relação ao ano passado
os peditórios foram um pouco
mais “fracos”, mas a crise é
geral e o que interessa é que

seja de bom grado. A Junta de
Freguesia disponibiliza o espaço, cede os funcionários nos
dias que antecedem a festa e
contribui com a atribuição de
um subsídio no valor de cinco
mil euros. A Câmara Municipal de Coruche apoia bastante
também em materiais necessários.
JC – Quais os objectivos
principais na organização
das festas anuais?
Um deles é o encontro da
população e o convívio e divertimento, não só da nossa população da Fajarda mas também
da quem vem de fora.
Também gostamos de ajudar e no ano passado atribuímos um valor à Associação de
Solidariedade Social, também
ao Rancho Folclórico e à
Paróquia a qual efectuou obras
na igreja da freguesia e adquiriu um estandarte que será

usado pela primeira
vez na procissão
integrada nas festas
deste ano.
A responsabilidade de organização do festival de
folclore é do Rancho folclórico da
Fajarda que assume
tudo o que envolve
o festival, o que alivia bastante a comissão. Daí a atribuição de valor como agradecimento.
A Associação Recreativa
Cultural e Desportiva Fajardense, o grupo de Motar
Motorronco e a Associação de
Solidariedade Social, terão um
stand não só de exposição mas
também para angariação de
sócios e de fundos com a venda dos mais variados brindes.
Gostaria em nome da comissão de agradecer a toda a
população da freguesia, pois
sem o apoio de todos não é
possível a realização das festas.
Esperamos que não pare
por aqui, e apelo a todos para
que no próximo ano apareçam
mais pessoas a integrar na
comissão de festas. Com a
experiência de uns e as ideias
de outros é a chave para o
sucesso.
____
Mafalda Fonseca
Texto e foto

Eleito pelos elementos actuais, José Maria Cortes será o
nono Cabo na história do Grupo
de Forcados de Montemor.
Fardou-se pela primeira vez
na praça de toiros das Caldas da
Rainha no dia 23 de Agosto de
2001 e receberá no dia 2 de

Setembro de 2007 os destinos
do Grupo que este ano comemora o seu 68.º aniversário.
Sucede a Rodrigo Corrêa de
Sá, forcado desde 1989 e Cabo
dos Forcados de Montemor
desde o dia 7 de Setembro de
1997.

Arroyo de San Servan

João Moura Caetano
sai em ombros
Depois do triunfo alcançado
no passado dia 28 de Abril em
Estremoz, o cavaleiro João Moura Caetano actuou no passado
dia 5 de Maio em Arroyo de San
Servan, na província de Badajoz, onde saiu em ombros depois de ter cortado duas orelhas
e um rabo no seu primeiro toiro,
e duas orelhas no segundo.

João alternou com António
Domecq, que foi premiado com
ovação e duas orelhas e Juan
Carlos Jimenez, que cortou duas
orelhas e orelha.
Numa tarde que contou com
dois terços de casa, lidaram-se
toiros de Dehesa de Guadarrama, que deram bom jogo no geral.

Forcados de Coruche
brilham em Espanha
Na corrida realizada em
Mentrida, Toledo, em Espanha,
o Grupo de Forcados Amadores
de Coruche, capitaneados por
Amorim Ribeiro, teve uma excelente actuação. O cavaleiro

português Paulo Jorge dos Santos, cortou três orelhas, ainda na
mesma corrida. Javiera San José
e Noelia Mota, que tourearam
novilhos de Javier Perez Tabernero, completaram o cartel.

suplemento

Tauromaquia
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II Capítulo da Confraria Gastronómica do Toiro Bravo

JCP

“La mirada”

Que vêem os olhitos de criança toureira? Que lhe passa
pela cabecita a rebentar de sonhos? A “festa”? De certeza que
sim! Mas, que “festa”? A das
praças cheias a gritar olés? Ou a
tristeza das meias casas, suficientes para “dar lucro”?
A “festa” gerida por gente da
estirpe de um Manuel dos
Santos, de um Alfredo Ovelha e
de tantos outros que sempre a
engrandeceram? Ou antes as
“gerências” de oportunistas, sugadores duma actividade cultu-

ral, económica, social, a quem
lhes é dado tudo de mão beijada
para um exercício de “encher
bolsos” até que a “teta” dê?
Que planos, que sonhos, que
luta estará disposto a travar para
algum dia ser Toureiro? E quando o conseguir ainda será tempo? O seu olhar é profundo. A
sua “mirada” é intensa.
A profundidade e a intensidade desejável para a “festa” de
hoje para que o amanhã não seja
tarde…
João Costa Pereira

50 anos da praça do Montijo
Em comemoração do 50.º
aniversário da Praça de Toiros
Amadeu Augusto dos Santos
a Empresa Bravura e Tradição, numa iniciativa do aficionado João Silva, colocou na
internet um site exclusivamente dedicado à Praça de
Toiros do Montijo. Aqui pode
obter informações, não só re-

lativas a futuros eventos que
se irão realizar na Monumental, mas também acesso a alguns dados históricos, fotos
de espectáculos que ali decorreram, galeria de cartazes e
muito mais, desta praça que
tanto tem para contar.
Pode visitar o site em:
www.monumentalmontijo.com

No passado dia 5 de Maio,
teve lugar em Coruche o II
Capítulo da Confraria Gastronómica do Toiro Bravo, em que
novos confrades foram solenemente entronizados.
Entre eles que se destaquem
José Peseiro, homem que o país
conhece pelo seu desempenho
como treinador de futebol; o
Prof. Universitário António Eloy,
ambientalista e costumbrista de
vasta obra publicada; José Núncio, neto do “califa” do mesmo
apelido, um dos mais castiços
jovens do presente e Maria José
Garcia, parente de “EI Viti”, que
desempenha altas funções na
embaixada de Espanha, mulher
de sentimento e alta sensibilidade que cada vez mais se rende

com paixão ao sentir português.
Coube ao signatário, breve
alocução sobre a razão de ser da
existência da confraria, e do que
disse que se salve a afirmação
em consciência de que a carne
brava é a mais sápida, acabada e
ecológica das carnes.
É bom que consigamos promover o que é autóctone e de
elevada qualidade.
DCX

Surgiu uma estrela!
Uma breve análise aos últimos anos do panorama taurino
português, deixa provado e à
evidência que a quantidade de
cavaleiros tauromáquicos que
nas arenas se apresenta está
muito longe de se traduzir em
qualidade. Aliás, o mesmo ocorre em Espanha, dado que muito
poucas vezes coincidiu que o
melhor toureiro se possa considerar o toureiro de época. Mas
não vou por ai e só o enuncio
para que me entendam.
No passado dia 17 de Maio
desloquei-me ao Campo Pequeno com a intenção expressa de
ver a apresentação de João Salgueiro da Costa. Curiosamente
havíamos coincidido em Vila
Franca de Xira no jantar comemorativo da alternativa de Manuel Caetano, e com um sorriso
meio inocente e meio maroto
havia-me preparado para o ver
com atenção. E, assim foi. Lidou é facto um toiro com qualidade, mas é sabido que é a qualidade dos toiros que destapa os
maus toureiros.
O “Salgueirito” que Lisboa
viu actuar é tão só a quinta geração de cultores da Festa na
família, caso único no mundo
taurino, o que aqui desde já se
realça.
E, em verdade a noite foi da
família, dado que António Ribeiro Telles estando bem, esteve
abaixo do seu melhor, e quem
pela desorientação patenteada
desiludiu foi Manuel Lupi, embora tenha enfrentado o pior toiro
da corrida, credenciado que
estava como um dos triunfadores da época passada, o João
Salgueiro da Costa foi o herói

da noite, superando todas as
boas expectativas, calmo, inteligente, bom calção, atrevido mas
sereno, corajoso e artista, a evidenciar conhecimento do toiro,
mexendo bem, em suma soberbo lidador e artista, que até evidenciou boa mão na colocação
após reunir de verdade.
Dizem os ciganos que não
gostam de ver bons princípios
aos filhos, mas como pese o seu
ar moreno o rapaz não é cigano,
cá por mim limito-me a constatar, conforme titulei, que nasceu uma estrela (e que necessitado está o panorama que as
estrelas surjam) o que não é de
somenos!
O pai Salgueiro evidenciou a
classe habitual, de novo bem
montado, em condições portanto de agradar com o que faz.
João Salgueiro tem um estilo
muito pessoal e é dos raros que
não imita ninguém, bastando-lhe ser ele próprio para que o
consideremos um dos ases do
baralho artístico da cavalaria nacional.

Que vos fale ainda da prestação dos forcados; por Montemor, José Maria Cortes (ao que
se diz, o futuro cabo do grupo)
muito bem à córnea ao segundo
intento, João Mantas em pega
rija também à córnea e por fim,
brioso, Manuel Mata consumou
ao quarto intento.
Por Lisboa, Francisco Mira à
córnea, Miguel Félix (que se
despediu e bem que merece o
carinho dos aficionados por tudo o que deu à festa) à córnea
fechou-se à segunda e Manuel
Guerreiro num pegão, igualmente
à córnea, arrumou o assunto ao
primeiro confronto.
É evidente que tudo o que
descrevi aconteceu ante toiros, e
foi a qualidade dos toiros, com
ferro Pinto Barreiros e propriedade de Joaquim Alves Andrade, que possibilitou os sucessos da noite, razão que me leva
a felicitar o ganadero, aliás premiado em praça com merecida
volta à arena.
____
Domingos da Costa Xavier
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“Robótica 2007” – Festival Nacional de Robótica

Distrito de Santarém

EPVT ganha Prémio da “Melhor
Apresentação” do Robô

Tem vencedor em
Futebol de Rua

Alunos e professores do
Curso de Electrónica de Comando da Escola Profissional
do Vale do Tejo – Santarém
(EPVT) estão de parabéns por
terem conquistado, no passado
mês de Maio, em Paderne
(Albufeira), o Prémio da “Melhor Apresentação” do Robô de
Busca e Salvamento, no Festival Nacional de Robótica
(ROBÓTICA 2007).
Perante cerca de 250 escolas
inscritas neste certame anual, a
Escola Profissional do Vale do
Tejo e a Escola Profissional de
Salvaterra de Magos foram os
únicos estabelecimentos escolas
do distrito a participar.

O desempenho de alunos e
professores das nossas duas escolas foi tão marcante que acabámos também por ser convidados a integrar o Grande Júri do
ROBÓTICA 2007. Coube ao
professor José Carvalho essa
missão tão prestigiante.
Segundo a organização, o
objectivo deste projecto “é a
promoção da Tecnologia e da
Ciência junto dos jovens através da experimentação, por
parte destes, de um processo de
concepção e realização de um
pequeno robô. A concretização
do projecto passa pela construção em cada escola parceira
de um pequeno robô móvel com

as características necessárias
para participar na prova de
Busca e Salvamento do Festival
Nacional de Robótica. O robô
deve ser capaz de realizar pequenas tarefas tais como seguir
um trilho desenhado no pavimento, contornar obstáculos,
subir e descer rampas e detectar e sinalizar cores”.

Casa do Campino, em Santarém

Aurélio Lopes lança livro
No passado dia 18 de Maio,
na Casa do Campino, em Santarém foi apresentado o novo
livro do antropólogo Aurélio
Lopes, denominado “A Sagração da Primavera”.
Incidindo sobre as manifestações cíclicas festivas respeitantes às celebrações da Primavera, este estudo pretende levantar pistas para uma mais
plena compreensão das raízes
próximas e remotas de muitas
das nossas tradições primaveris,
ainda vivas ou de recente desaparecimento, pretendendo deste

modo equacionar melhor dimensões e configurações ancestrais, de forma a percepcionar,
de forma mais clara, funções e
significados mediatos e imediatos, das actuais sobrevivências
festivas e culturais.
Obra patrocinada pela Câmara Municipal de Santarém e
publicada pela Editora Cosmos,
a mesma é prefaciada pelo Dr.
Pedro Canavarro e posfaciada
pelo Prof. Dr. Vítor Pereira da
Rosa, da Universidade de Otawa,
Canadá.
O livro foi publicamente

apresentado pelo Dr. Pedro Canavarro, Presidente da Fundação Passos Canavarro e, ainda,
pelo Dr. Francisco Moita Flores,
Presidente da Câmara Municipal de Santarém.
Mas não ficaram por aqui as
apresentações públicas da obra,
seguindo-se no dia 22 de Maio,
na Livraria FNAC do Chiado,
em Lisboa, aí com a presença do
Dr. Pedro Canavarro e do Prof.
Dr. Vítor Pereira da Rosa, numa
iniciativa que incluiu alguns
momentos de poesia e declamação.

Novas Lojas do Cidadão

Foi apresentado, no passado
dia 11 de Maio, no Governo Civil de Santarém, a rede de Lojas
do Cidadão de segunda geração.
Na presença das Câmaras Municipais do distrito, o Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Local explicou que o
novo modelo permitirá melhorar as relações com a Administração Pública e que entrará em
funcionamento em todos os mu-

nicípios até 2013. A
percorrer os 18 distritos do país, Eduardo Cabrita afirmou
que o formato renovado das Lojas de
Cidadão “contribuirá para a
modernização da qualidade de
serviço público com uma dimensão de proximidade e de
alargamento dos serviços que
são prestados por cada concelho”, alargamento este que resulta de uma “evolução necessária e das novas tecnologias”.
Na prática, poderá significar
a concentração num único espaço de determinadas tarefas de

competência autárquica e de
serviços do Estado, bastando
para tal que as Câmaras Municipais, através dos Governos
Civis, manifestem o seu interesse e apresentem as condições
necessárias.
Daí que a participação e
parceria com as autarquias seja
importante, defendeu o Secretário de Estado.
Segundo Eduardo Cabrita, é
objectivo do Governo instalar
uma Loja do Cidadão de segunda geração em todos os concelhos do país até 2013, estando
prevista a abertura de 60 estabelecimentos já no próximo ano.

A equipa da Academia World
Jeunesse / Projecto Rosto, de
Torres Novas, foi a vencedora
da final do Campeonato Distrital de Futebol de Rua, jogada no
passado dia 1 de Maio.
O conjunto torrejano vai
agora disputar a final nacional, a
realizar na Lousã, em Junho.
No último jogo da prova distrital, a Academia World Jeunesse / Projecto Rosto bateu o
Projecto Homem B por 8-5, tendo conquistado também o prémio Fairplay.
Num dia marcado pela chuva, não foi possível apurar-se o
vencedor da Melhor Claque.A
vitória no Campeonato Distrital
permite à equipa torrejano aceder directamente à competição
nacional, que terá lugar em iní-

cios de Junho, na Lousã. 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.
“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.

SANTARÉM / ALMEIRIM

Regionais de Futsal
Os Campeonatos Regionais de Futsal (Juvenis Masculinos e
Femininos) do Desporto Escolar realizaram-se nos dias 5 e 6 de
Maio, em Santarém e Almeirim.
A prova contou com a participação de 11 equipas vencedoras dos quadros competitivos de
escolas de todas as Coordenações Educativas da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do
Tejo, decorrendo os jogos
femininos no Pavilhão
Desportivo da Escola Básica 23 Alexandre Herculano e os masculinos,
no Pavilhão Municipal de
Almeirim.
Foi uma organização
do Ministério da Educação, tendo como parceiros as escolas Alexandre
Herculano e D. João II
bem como a Câmara
Municipal de Almeirim.
Contou ainda com a cola-

boração das escolas Mem Ramires de Santarém e José Tagarro do Cartaxo e da Polícia de
Segurança Pública.
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Boas práticas
florestais
permitem maior
rentabilidade
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Distrito de Santarém

Vê reforçado o dispositivo
de combate a incêndios

Sensibilizar os cidadãos para as boas práticas
florestais é o objectivo de uma iniciativa que o
Governo Civil de Santarém organizou,
associando as escolas a esta acção.
No passado dia 3 de Maio,
realizou-se em Mação, uma pequena demonstração daquilo
que se pretende fazer, onde foi
realçado o trabalho da autarquia
no que à prevenção diz respeito.
A participação dos alunos
nesta matéria é muito importante para a eficácia da sensibilização junto de toda a população, nomeadamente para os
comportamentos a ter e a evitar,
justificou o Chefe de Gabinete
do Governador Civil de Santarém. Para Carlos Catalão, “a
prevenção é factor essencial
para melhorar o sistema de
incêndios e, por isso, importa
incentivar as boas práticas florestais e a constituição de Zonas de Intervenção Florestal
(ZIF). Estas são as soluções
para alcançar uma gestão sustentada e maior rentabilidade.
O trabalho desenvolvido pela
Câmara Municipal de Mação
serve de exemplo ao que deve
ser feito e é objectivo do Governo Civil fazer a sua promoção
por todo o distrito”, afirmou o
representante.
A autarquia maçaense juntou
40 propriedades de 47 proprietários e criou uma zona de
demonstração dos procedimentos correctos em termos de lim-

peza e tratamento da massa florestal. “Servir de modelo aos
restantes produtores e alertar
para o problema da prevenção
são os propósitos do executivo
camarário”, explicou o Vereador António Louro, adiantando
que esta zona pretende apenas
servir de exemplo, o que não
significa que será a Câmara a
substituir os proprietários no
cumprimento dos seus deveres
para com a floresta. Estes deverão organizar-se e criar as ZIF,
consideradas pelo autarca como
a única alternativa.
O tratamento da matéria florestal na zona de demonstração
passa pelo arranque de árvores
em excesso que resultaram das
sementes deixadas no solo após
os incêndios e que levam ao
crescimento desordenado. Este
processo permite criar uma
maior capacidade de produção e
um povoamento de qualidade
que trará retornos económicos
superiores.
Para esta iniciativa, a autarquia optou por envolver crianças do concelho, que não só
efectuam o corte das árvores como também recebem explicações de porque o estão a fazer e
como o devem fazer.
___

O Distrito de Santarém viu o
seu dispositivo de combate a
incêndios florestais reforçado
em 2007. O anúncio foi feito no
passado dia 1 de Maio, em Almeirim, pelo então Ministro da
Administração Interna, que
salientou a importância da participação da população em geral
nas questões da prevenção.
Sob o lema “Portugal sem
fogos depende de todos”, António Costa falou da necessidade de todos os cidadãos respeitarem as indicações legais e
os seus deveres morais no que à
prevenção diz respeito, já que
“se as pessoas cumprirem, teremos menos incêndios, menos
pressão sobre o dispositivo e
maior capacidade de resposta”.
“A consciência nacional de todos os cidadãos para defender a
floresta é a chave do sucesso”,
referiu, apelando para que se
evitem os comportamentos de
risco (fumar, realização de fogueiras, etc.), considerados uma
ameaça para a segurança e resistência florestais.
Referindo-se aos resultados
obtidos no Verão passado, António Costa afirmou que em 2006,
se apostou numa estratégia que
deu privilégio à primeira intervenção e às brigadas helitransportadas.

Para além da discussão na
Assembleia da República dos
regimes jurídicos das Associações Humanitárias e dos Serviços Municipais de Protecção
Civil, o Ministro destacou o protocolo estabelecido entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Liga dos
Bombeiros Profissionais que
prevê a criação, até 2009, de
200 equipas profissionais de primeira intervenção, sendo que 60
serão implementadas já este ano.
António Costa falou ainda
do investimento efectuado através dos Governos Civis nos
equipamentos de protecção individual: “A segurança de quem
tem por missão garantir a segurança dos outros é crucial”.
“Cada cidadão é um agente
de protecção civil”, defendeu o
Governador Civil de Santarém,
reiterando a ideia de que a prevenção e protecção da floresta é
um dever de todos.
Para Paulo Fonseca, esta é a
vertente mais fraca da questão
dos incêndios florestais e se as
pessoas e as entidades não
assumirem a sua responsabilidade, então o esforço imprimido
no combate será insuficiente.
Alertou ainda para “um ano
difícil, pois a temperatura média foi a mais alta dos últimos

55 anos”. No entanto, o dispositivo de combate a incêndios no
distrito de Santarém está bem
reforçado e “estamos perfeitamente preparados para enfrentar o Verão”, sublinhou Paulo
Fonseca, congratulando a atribuição de mais dois aviões médios para a região e a disponibilização de mais cinco máquinas
de rasto.
Para o período mais crítico
(fase Charlie, que tem início a 1
de Julho e termina a 30 de Setembro), o distrito de Santarém
contará com 440 bombeiros, o
que representa um aumento de
22 por cento, anunciou o Comandante Distrital de Operações
de Socorro.
Joaquim Chambel explicou
que este dispositivo contará
ainda com mais um Centro de
Meios Aéreos (Fátima), para
além dos três já existentes, o que
representa um total de 12 mil
litros de água apenas para primeira intervenção.
As brigadas helitransportadas serão compostas por 27 elementos.
Durante as fases Bravo (de
15 de Maio a 30 de Julho) e
Delta (de 1 a 15 de Outubro), o
dispositivo humano terá ainda
um reforço de 40 por cento, ou
seja, mais 219 homens e mulheres.
GCS

ALMEIRIM

Exposição de pintura
Propriedade da Santa Casa
da Misericórdia de Almeirim, a
Galeria Dr. João César Henriques inaugurou, no passado dia
21 de Maio, a exposição de pintura “Pequenos mas Grandes
Artistas”, com trabalhos dos
alunos do 8.º ano, das turmas A
e B da Escola Secundária Mar-

quesa da Alorna de Almeirim.
Uma iniciativa da Escola Secundária em parceria com o jornal “O Almeirinense” no intuito
de promover o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar junto da sociedade e de incutir nos mais jovens o gosto pela
cultura.

A exposição pode ser visitada pelo público em geral, de
segunda a sexta-feira, das 9h00
às 12h30 e das 14h00 às 17h30,
na galeria situada na sede da
Santa Casa da Misericórdia de
Almeirim, na rua Almirante
Reis, n.º 32, em Almeirim.
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14.º Encontro Nacional
de Combatentes – 10 de Junho
Prof. Doutor Ernâni Lopes é o orador convidado da cerimónia
Na sequência de uma tradição já com catorze anos, o
Encontro Nacional de Combatentes será este ano novamente
realizado em 10 de Junho, Dia
de Portugal, de Camões e das
Comunidades, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa.
Este Encontro tem por objectivos comemorar o Dia de Portugal e homenagear a memória
de todos quantos, ao longo da
nossa História, foram chamados
um dia a servir Portugal, em
qualquer época ou ponto do
Globo.
Para esse fim, pretende-se
reunir o maior número possível
de cidadãos Portugueses num
momento de homenagem e de
reflexão fraterna com as comunidades lusófonas.
A Comissão Organizadora
do Encontro engloba no espírito
da homenagem os cidadãos que
estão a servir ou já serviram Portugal em missões de apoio à paz,
no estrangeiro, bem como todos
os que lutam, com altruísmo,
pelo engrandecimento do espírito lusófono. Os três Ramos das
Forças Armadas marcarão presença no evento, quer com
representações, quer com meios
materiais.

Programa
Este ano a cerimónia, além
do já habitual momento de
oração inter-religiosa, católica e
muçulmana e da deposição de
coroas de flores junto ao Monumento, vai contar com a presença do Prof. Doutor Ernâni
Lopes que foi convidado como
orador oficial desta edição e
ainda com a voz da fadista Alexandra, que juntamente com a
Banda da Armada, irá acompanhar o público na interpretação
do Hino Nacional.
São convidados de honra do
Encontro o Ministro da Defesa
Nacional, o Chefe do EstadoMaior General das Forças Armadas, o Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, o Secretário Executivo da CPLP, o Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar,
os Chefes de Estado-Maior da
Armada, do Exército e da Força
Aérea, o Comandante Geral da

10h30 – Missa no Mosteiro dos
Jerónimos
11h30 – Concentração junto ao Monumento Combatentes do Ultramar (Belém, Lisboa)

de 2007

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

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

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

12h00 – Início. Cerimónia inter-religiosa (católica e muçulmana)
12h10 – Discurso alusivo, pelo
Professor Dr. Ernâni Lopes
12h20 – Cerimónias de homenagem
e deposição de flores
12h45 – Hino Nacional tocado pela
Banda da Armada e interpretado pela fadista Alexandra
12h50 – Passagem de aeronaves da
Força Aérea

2100-169 Coruche

13h00 – Salto de Pára-quedistas
13h15 – Almoço-convívio piquenique que pode ser adquirido no
local

Para mais informações
contactar: Tel: 218 922 850
GNR, o Director Nacional da
PSP e os Adidos Militares ou
Culturais dos Países Lusófonos.

Anuncie no Jornal de Coruche
Tlm. 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com

Natação – Últimos Resultados Obtidos
30 de Março a 1 de Abril / Sines –
Campeonato Zonal de Infantis - Sul;
Esta é a 2.ª prova mais importante da
época neste escalão onde os nossos atletas nadaram junto de Clubes como
Benfica, Sporting, Belenenses, Marítimo. A Búzios foi um dos 5 clubes do distrito que conseguiu colocar atletas nesta
prova e a única vila a conseguir presença
nestes campeonatos, nomeadamente com
João Pedro Pereira (100m Livres, 200m
Livres, 400m Livres e 100m Costas) e
João Carlos Pereira (100m Bruços, 200m
Bruços e 200m Livres).
O primeiro dia (30 de Março)
começou com os 100m Costas, onde
João Pedro Pereira conseguiu o 24.º
lugar com 01:12:56, não sendo este o seu
estilo demonstrou um bom indicador
para os dias seguintes.
No segundo dia a manhã começou
com os 400m Livres, onde João Pedro se
aproximou novamente do seu máximo
pessoal, conseguindo o 21º lugar com
04:47:45. No período da tarde entrou

esta competição (João Pedro Pereira e
João Carlos Pereira) no escalão de
Infantis, respectivamente nas provas de
100m Livres, 100m Bruços e Estafeta de
4 x 100m Estilos. Os nossos atletas conseguiram bater os seus recordes pessoais,
João Pedro com 01.00.01 e João Carlos
com 01.21.86.
A nível colectivo a Selecção vencedora foi a do Norte de Portugal, enquanto
que a Selecção de Santarém ficou em 4.º
lugar.

João Carlos em acção nos 200m Livres,
onde consegui TAC para o Nacional
com 02:18:92, com o 4.º lugar. Logo de
seguida João Pedro Pereira conseguiu o
11.º lugar na mesma prova com 02:13:70,
ficando a 7 centésimos do Nacional, que
seria 02:13:63. De seguida decorreu os
100m Bruços onde João Carlos conseguiu
o 6.º lugar com 01:23:33.
No último dia de provas, com o
cansaço a acumular decorreu os 200m
Bruços, onde João Carlos repetiu o 4.º
lugar do dia anterior com 03:00:13 e João
Pedro bateu o seu recorde pessoal dos
100m Livres com 01:00:22, confirmando
o TAC para o Nacional e conseguido
novamente o 11.º tempo.
A nível de conclusão podemos referir
que somos pequenos apenas em tamanho
porque na água somos do tamanho dos
outros.
21 de Abril / Torres Novas – XV
Taça Vale do Tejo;
Esta prova é a nível de Selecções

Distritais, nomeadamente as Selecções
de Lisboa, do Norte de Portugal, do
Minho, de Portalegre e a de Santarém. A
Búzios teve 2 atletas convocados para

25 de Abril / Alcabideche –
Torneio de Natação do Alcabideche.
A Búzios participou neste torneio
com 6 atletas (Rodrigo, Inês, Pedro, Rita,
Maria e Tiago) e foi o único clube extraassociação de Lisboa convidado para
este evento.
A nível de resultados, as performances foram satisfatórias e os resultados positivos, pois conseguimos trazer 4
atletas medalhados e 1 estafeta com o
bronze.
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Conversas para uma Cultura da Tradição

O grande Festival
de Folclore e os
ingredientes necessários

O Governador Civil de Santarém (GCS), Paulo Fonseca,
veio a público agradecer a todas
as entidades que integraram o
dispositivo da “Operação Fátima 2007”, pelo seu “empenho,
esforço e trabalho desenvolvidos, cruciais para o sucesso do
evento”.
As forças dos Bombeiros do
Distrito, Brigada Territorial de
Santarém da GNR, Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), INEM e
Corpo Nacional de Escutas
(CNE), conseguiram assegurar
todas as condições de segurança
para que as celebrações decorressem dentro da normalidade,
sem registo de qualquer ocorrência grave. As circunstâncias
em 2007 apresentavam ligeiras
diferenças em relação a anos
anteriores, nomeadamente a
afluência esperada na comemoração dos 90 anos das Aparições

e a estreia da GNR nesta operação. No entanto, esse novo contexto não foi impeditivo para
que fossem garantidas a segurança e a eficácia na capacidade
de resposta das entidades intervenientes.
Foi então efectuado pelo
GCS um balanço positivo da
“Operação Fátima 2007”, onde
as forças de prestação de socorro registaram 106 evacuações
primárias (situações resolvidas
nos postos de socorro), 20 evacuações secundárias (situações
que implicaram transporte para
os hospitais de Leiria, Tomar e
Torres Novas), 782 assistências
pelos postos de socorro da CVP,
em ambulâncias e pelo CNE,
este último que ainda apoiou 60
pessoas perdidas, integrando o
dispositivo de socorro 198 elementos, apoiados por 59 veículos e um helicóptero.

MPT e Fátima

Um grande (bom) Festival
de Folclore não é o que necessariamente decorre durante vários dias e tem a participação de
muitos grupos, pois basta um
dia de festa, cinco/seis grupos
no respeito por todas as necessárias valências que se interligam.
Ora vejamos… Cinco grupos (com qualidade, com representatividade) cada um dispondo de vinte minutos (o suficiente para se mostrar), o que totaliza em quaisquer das situações 5
ou 6 agrupamentos, o máximo
de duas horas, o que não cansa.
Um grupo vai sair e logo o
seguinte se perfila para subir ao
palco. Preferimos o apresentador do próprio grupo desde que
saiba passar quase despercebido, apenas demorando o mínimo tempo necessário para que
em palco os elementos se preparem para a “moda” seguinte.
Que não haja espaços mortos;
que não interessa quantas viagens o grupo fez ao estrangeiro
mas sim qual a sua matriz
etnográfica.
A qualidade do “palco” é
muito importante, o que é muito
descurado, mesmo em festivais
de renome. Deve ser liso e não
escorregadio, ter pelo menos
8x8 metros de espaço para

No passado dia 13 de Maio, o deputado Luís Carloto Marques
(membro do MPT, eleito das listas do PSD), dando o exemplo das
dificuldades e da segurança dos peregrinos de Fátima, solicitou ao
Ministro das Obras Públicas e Transportes sobre se tenciona planificar e executar uma rede nacional de caminhos pedestres e
cicláveis, permitindo a prática destas actividades em segurança e
tranquilidade.

OURIVESARIA E RELOJOARIA
Amândio Cecílio & C.a Lda.
OMEGA * TISSOT * ORIENT * CASIO
SWATC * TIMEX E OUTRAS

Software

Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

____
* Agente Cultural

Serviços
de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

Vendemos Valores Selados
Executamos consertos

quaisquer esclarecimentos ou
resolver qualquer situação. É
oportuno, especialmente em
tempo de muito calor que a
organização esteja prevenida
com garrafas de água.
Nos casos em que a entrega
de “lembranças” se realize antecedendo as actuações, o que levará ao palco algumas entidades,
as eventuais palavras que possam vir a ser ditas, apenas
devem ter a ver com folclore. É
grave e já tem acontecido, o
aproveitamento da situação para
propaganda política ou qualquer
outra. Os horários são para
cumprir, e devem ser estudados
ao pormenor.
É certo que nem todas as organizações dispõem das necessárias condições, mas seria bom
que as entidades de apoio, e
para que tal aconteça, comecem
a pensar nestas pequenas (?)
coisas.
Há quem diga que o público
vai estando farto de espectáculos à maneira tradicional, o que
está errado. Do que o público
está farto, isso sim, é de festivais
mal organizados, onde por vezes
até coabitam grupos representativos com outros que de folclore
nada têm.

R E STAUR A N T E

Agente das conceituadas marcas de Relógios

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé

dançar a que se juntará para a
“tocata” e neste caso, mais 2x8
metros encostado mas não pregado. Se for possível, um pouco
mais alto.
Alimentação com qualidade
a servir. Sentados, se possível,
antes de trajar. Um desfile à
tarde será muito bonito, mas
inoportuno e não aconselhável.
Se a organização não dispuser de
espaço para que os grupos comam ao mesmo tempo, devem
as refeições ser servidas por
ordem de distâncias, que igualmente deverá ser a de actuação, que o hábito de deixar para
o fim os mais mexidos ou de
mais nome não tem razão de ser,
que a qualidade deve ser marcante em todos os participantes.
Iluminação que encha o
palco e não encandeie os participantes. Um som que não seja
barulhento, não prejudique os
que estão nas casas vizinhas, e,
deixe que os assistentes se consigam ouvir entre si, o que nem
sempre acontece. Aliás na Câmara Municipal deve ser tirada
uma “licença de ruído” que
indica a sonoridade permitida.
Acompanhamento. Da chegada à abalada deve cada grupo
ser acompanhado por um par de
“guias” atentos às respectivas
necessidades, e prontos a dar

Lino Mendes *

•

Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa

PONTE DA COROA

(frente ao centro de saúde)

Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt
Apartado 78
2104-909 Coruche

Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt
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Rancho “Os Camponeses” de Santana
do Mato ofereceu “serão de tradições”
Hábitos e lembranças de outras épocas foram levados à
mostra pública de forma completa e cuidada no palco da
modesta colectividade da pacata
aldeia de Santana do Mato, no
interior sul do concelho de Coruche.
Costumes populares que o
tempo apagou e que hoje são
apenas memória, foram retratados por rigorosos projectos de
representação tradicional e interpretados com a sensibilidade
de cuidadosos intérpretes. É a
face esquecida do folclore.
A interessante iniciativa do
Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Santana do Mato (Coruche) foi assegurada pelo resultado positivo que alcançou logo
na sua primeira edição e se confirmou na sequente, esta levada a
efeito no dia 19 de Maio. Com
efeito, o “Serão de Tradições”
idealizado pelo prestigiado grupo, primando pela originalidade, foi concebido com a sensatez de quem há muito se mostrou sensível à retratação das
coisas da tradição, merecendo
por isso justos encómios a orga-

nização. A criteriosa escolha das
representações convidadas fundamenta o que afirmamos.
A evocação dos costumes
populares das diferentes regiões
representadas – Coruche, Trofa,
Águeda, Loures e Santarém –
desenvolveu-se numa tão rica
sucessão de hábitos e vivências
do povo, que são memória e história. O grupo anfitrião recriou
um dia de um Maio muito distante, quando o povo da aldeia

preparava a festa no Largo da
Igreja para benzer o gado, que era
parte do sustento familiar.
A populaça chega para a
festa, os feirantes vendem tremoços, pevides, cerejas. À sombra do sobreiro petisca-se e na
improvisada taberna entornamse pela garganta uns copos de
tinto. O fotógrafo á-la-minute
faz uns flashes aos festeiros para
um dia recordarem. À Santa
Ana os fiéis pedem protecção e

boas colheitas. Um rebanho de
ovelhas recebe a bênção do pároco. Não tarde a armar-se o
bailarico. Cantam-se e dançam-se modas de roda, enquanto
não chega o tocador, que logo depois apronta um Verde-Gaio,
uma Moda a Dois Passos...
Levaram ainda ao Serão de
Tradições e Santana do Mato
tão ricos retratos dos seus costumes populares o Rancho das
Lavradeiras da Trofa, a Associa-

ção Etnográfica Os Serranos, de
Águeda, o Grupo de Folclore e
Etnografia da Bemposta (Loures) e Rancho do Bairro de Santarém (Fontainhas e Grainho).
____
Manuel João Barbosa
Jornal Folclore

Leia o desenvolvimento na edição de
Junho do Jornal Folclore

Dar para Receber… Ajudar quem Precisa
Era uma vez uma jovem de vinte e quatro anos, que trabalhava num escritório, namorava, comprou um carro e até um
apartamento...vivia com muitos sonhos e projectos para o futuro... Pois, parece uma história de encantar... mas na verdade,
é um pouco da vida de Vânia Correia, que viu todos os sonhos adiados, até quando... não sabe.
No dia 1 de Fevereiro de
2003, Vânia foi colhida por uma
máquina agrícola que lhe dilacerou o crânio, tendo ficado em
coma mais de um mês, internada no Hospital de Santa Maria,
em Lisboa.
Foi submetida a diversas
intervenções cirúrgicas – vértebras lesionadas para descompressão da medula, úmeros
direito e esquerdo que estavam
partidos, e a várias operações
para recompor parte do rosto e
da cabeça, que até hoje permanece com graves lesões no
couro cabeludo.
Quando acordou, estava tetraplégica! Frequentou o centro de
Alcoitão e em 2004 volta a casa,
sem esperança de voltar a andar.
Como se isso não bastasse, o
seguro não lhe pagou nada, pois
só era válido para a estrada e
não para o campo.
Passaram anos e durante
uma emissão de um programa
televisivo, viu um caso idêntico
ao seu que tinha tido evolução
positiva em Cuba. Vânia entrou

em contacto com a produção do
programa que a encaminhou para um representante do CIREN
– Centro Internacional de restauração Neurológica em Cuba,
que lhe facilitou o contacto com
os especialistas em questão.
Depois de enviar todos os
seus exames médicos e relatórios, veio a esperança de recuperação na vida da jovem
Vânia, através de um fax que
chegou da clínica em Cuba.
Voltou a sorrir e tem esperança
“o pior são as despesas” refere.
“a viagem, estadias, e tratamentos, tudo soma o valor de
vinte e dois mil euros, um valor
que eu não posso pagar”
De referir que a jovem recebe mensalmente da segurança
social, o valor de trezentos euros
provenientes de reforma por
invalidez. O que é destinado a
despesas fixas como fraldas e
medicamentos.
Mas Vânia não baixou os
braços, e com a ajuda da família
e de muitos amigos começou
uma campanha para tentar anga-

Depois do acidente

Antes do acidente

riar essa verba. O resultado foi
uma campanha de angariação de
donativos autorizada pelo Governo Civil do distrito de Santarém, no concelho onde reside e
em outros concelhos limítrofes,
e a abertura de uma conta ban-

cária para todos os
que quiserem ajudar. Vânia Correia
deixa assim o apelo “espero que
todas as pessoas possam colaborar, o que para vocês pode ser
pouco, para mim é muito importante”.
Colabore, numa boa causa e
contribua com o seu donativo.

Vamos continuar a acompanhar
a vida de Vânia Correia a quem
desejamos as maiores felicidades. Todos os donativos poderão ser depositados em caixinhas distribuídas em vários
locais ou por transferência bancária para o NIB:
0033.0000.4520.0451.0080.5
Mafalda Fonseca
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em viagem pela Índia

35
Luís António Martins

Crónicas de um viajante de 3.ª classe
Sempre que alguém parte
para longe da pradaria que o viu
nascer, vozes urgem e confluem
perguntando incrédulas “Porque
é que vais?”. Assim foi comigo
(um reles viajante de 3.ª classe),
assim terá sido com Vasco da
Gama (há mais de 500 anos
atrás) autor e pioneiro da minha
ideia quase original. Há falta de
respostas com sentido, respondi
às gentes com uma questão
“Porque ficas?” deixando-os nas
mesmas circunstâncias que eu –
sem resposta.
Esta coisa de ir à Índia não
tem justificações, nem a de ficar
em casa à lareira. Existimos, e a
partir daí escolhemos: ficar e
acumular riqueza em prol de
uma velhice que não sabemos se
algum dia chegará, ou partir
“esturricando” o dinheiro amealhado em nome da sensação
única e estupidamente emotiva
de alimentar os sentidos com
imagens desconhecidas e ficções
da realidade por esse mundo a fora. Não sabem o que perderam,
do mesmo modo que eu não sei o
que ganhei, mas garanto-vos...foi
qualquer coisa.
Al Berto, o escritor dizia que
a verdade estava nas coisas e
nunca nas palavras e que, como
tal, não podia contar aquilo que
via. Consciente disto mesmo,
esforçar-me-ei para, pelo menos, dar-vos uma minúscula
ideia do que foi e do que é a
parte do mundo que me acolheu
neste último mês. Cinco da madrugada hora portuguesa, acerto
o relógio. No novo mundo é
meio-dia. Cá fora tudo muda.
Estão 36º graus. Outro cheiro,
tantos cheiros, outra cor, tantas
cores. Sensações múltiplas e
pensamentos inéditos. Primeira
frase com sentido: “Onde é que
eu vim parar?” estava na Índia,
embora desconfiasse tratar-se de
outro planeta. Subúrbios de
Bombaim.
Ora Índia, hum... Gandhi,
chamuças, vacas, deuses, religiões e templos. Não! Acreditem que não é só isto. Do alto
dos meus olhos alterno imagens
bélicas de templos e palácios
fabulosos com gente que mora
na estrada, definha na rua entre
javalis, cães, vacas, corvos...e
(suponho) seres humanos que
perderam a humanidade algures
no tempo. De um sorriso provocado pelas vestes coloridas das
Indianas cerro o rosto e tento
manter a postura perante uma
criança esquelética que não
tenta afastar as moscas que a

O Jornal de Coruche em Katmandu, Nepal

Nagarkot, Himalaias, Nepal, a 3500 metros de altitude

“Um táxi diferente”, Bombaim

rodeiam, pelo simples facto de
não ter força para tal.
“Morte lenta” alterna com
trânsito caótico, mas eles sorriem-me. Nem uma face branca
durante três horas de caminhada, e, sinceramente, não estava
minimamente incomodado. Já
não era turista, muito menos
indiano, era uma figura em jeito
de vulto, simples, estarrecido
com o que via e perguntando a
mim próprio “onde raio se
meteram os deuses que eles
veneram a toda a hora? Se existem, então não são deuses, antes
estafermos insensíveis” – mas
rapidamente percebi que este é o
problema de todos os deuses de
todos os credos e religiões...o
facto de ninguém saber onde é
que eles se meteram. Introdução
violenta. Vacas são rainhas num
reino de homens. A Índia é isto,
o topo de uma montanha e o
fundo de um poço.
Sem perder tempo, zarpei
para Goa, antiga colónia portuguesa. Uma viagem de 16 horas na “camionete” da fruta. Há
medida que pode, um português
entre vinte e tal indianos, ganhar
confiança lá fomos comunicando em inglês. Perguntavam-me tudo, mas por todo o lado
aqui na Índia a principal pergunta é só uma: “és casado?”. Percebe-se, a velha tradição indiana
– sistema de castas (que como
todos os sistemas é prenhe de
injustiças sociais) está no activo
desde há uns seis séculos antes
de Cristo – privilegia a família,
ser casado é um objectivo do
mais comum dos indianos. Perguntavam-me tudo, e a cada resposta minha, mesmo que não
percebessem, a exclamação era
geral.
Entro em Goa e presencio
um processo total de ocidentalização, ou não fosse Portugal lá
ter estado centenas de anos. Fixo-me em Pangi, praias, palmeiras, turismo e inúmeros letreiros
“Café central”, “Restaurante
Vasco da gama”, enfim portuguesices. Pois é. Goa é um autêntico Portugal. Honestamente o
termo “colonização” não me é
muito querido, mas de repente
dei comigo a falar em português
com Goêses que se sentam à
mesa, comem, bebem, riem e
contam histórias como nós fazemos por cá e como não vi em
mais parte nenhuma da Índia.
Têm nomes como os nossos, filhos que vivem em Portugal,
pais que para cá voltaram.
> continua na página 34
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em viagem pela Índia

> continuação da página 33

Questionavam-me incessantemente “Como está o nosso Portugal?”. Sabem que mais? Não
paguei um único táxi, e só raramente me deixavam pagar alguma despesa, bastava dizer-lhes
de onde era, e de repente tudo de
borla (falsas vergonhas à parte,
um viajante de 3.ª classe como
eu, agradece sempre estas ocasiões). O meu pagamento era
“dê os meus cumprimentos a
Portugal e aos nossos irmãos”.
Entre uns que se lamentavam
pela partida de Portugal, outros
regozijavam-se com o facto das
pontes e casas feitas pelos portugueses ainda lhes servirem.
Um taxista, a rir dizia-me “se
não fossem vocês eu hoje seria
muçulmano, nem quero pensar
nisso”.
Goa é das zonas mais ricas
da Índia, e, vejam só, não é por
acaso que têm a equipa de futebol mais forte de todo o país.
Raízes revisitadas, e sentimentos pró ou anti-colonialistas à
parte era tempo de partir não
sem antes tomar consciência do
peso histórico do que tinha
acabado de testemunhar. Encaminhava-me para Hyderabade
– a cidade mais muçulmana do
país. Viagem de 18 horas entre
cânticos e danças de jovens e
menos jovens que me acompanhavam.

Tempo de prosseguir. Calcutá
– terra da madre Teresa era o
próximo destino. Esperavam-me 30 horas de viagem num
comboio seguramente mais velho que eu (mesmo se eu já tivesse 40 anos). Imagens de
Krishna, Ganesh, Kali, Shiva
(deuses hindus) alternam com
fotos da heróica madre Teresa,
cuja obra deixada tive o prazer
de visitar. Freiras prosseguem
diariamente aquilo que a madre
lhes incumbiu, e acreditem, não
é tarefa fácil dar vida a crianças
e mães que nada têm nas ruas a
não ser miséria gratuita. Três
dias depois, tempo de continuar
em direcção ao Nepal, onde
entrei (de jipe após umas negociatas) pela fronteira Nordeste,
perto do Bangladesh e não muito longe da China.
De Kakharvitta encaminhei-me para a capital Katmandu, onde assentei arraiais até me
decidir fazer uma expedição nos
Himalaias, onde a pé pelas montanhas com a companhia de um
australiano e um nepalês vivi, a
4000 metros de altitude, as maravilhas das aldeias isoladas, das
gentes simples, a quem pouco
importa o mundo frenético que
nós “os Pós-modernos” testemunhamos dia-após-dia. Vivem
do que produzem, soltam um
“Namastey” (saudação religio-

O congresso dos trabalhadores, Hyderabade

Entre mesquitas e hábitos
islâmicos podem não acreditar
mas acabei no congresso indiano sentado na cadeira ocupada
por Gandhi a beber chá e a conversar com alguns trabalhadores
do congresso que tão bem me
acolheram. Até me apresentaram ao sub-ministro do tesouro,
a mim o Viajante de 3.ª.
Adivinhem... queriam saber
se eu era casado, se sabia dançar, cantar, como era Portugal e
a nossa comida. Acabei por soltar umas estrofes de um fado
vadio que nem sei se existe, mas
que eles gostaram (talvez por
não terem percebido nada).

Luís António Martins

sa) enquanto unem as mãos em
sinal de respeito. Eu imito-os,
ou melhor, idolatro-os. Não é fácil viver de acordo com a natureza privilegiando os sentidos e
fazendo do pensamento um
mero apêndice, na maior parte
das vezes despropositado. Sentime um Alberto Caeiro irmão
gémeo de Fernando Pessoa, que
tanto apelava a esta vida ao
rítmo da natureza.
Simultaneamente os meus
olhos deliciavam-se com os
quadros perfeitos que testemunhavam – picos montanhosos, neve longínqua que deixa
adivinhar um lugar não-huma-

A missão de Madre Teresa, Calcutá

no, virgem de nós, puro – que
mais pareciam cenários de cinema das décadas de 60 e 70.
Eram sete da manhã de um dia
qualquer, em plenos Himalaias,
e sou visitado na minha “pousada” (que elegantemente dispensava electricidade e água quente) por um major (!) do exército.
Motivo: queria falar com o português – afinal não é só em
Coruche que as notícias circulam rápido, até nas montanhas
isso acontece. A razão de tal
visita, foi que o tal major, esteve
em missão em Portugal, e fazia
questão de estar comigo revivendo as suas memórias. Então,
enquanto os meus anfitriões
faziam vénias e em uníssono
soletravam Azhur (significa respeito) para com o major, eu e ele
entre palmadas nas costas falávamos das praias que ele visitara e das «imagens de sonho»
que guardara na memória como
os «biquinis das portuguesas
bonitas».
De regresso a Katmandu,
chegava a hora de voltar a Índia,
à capital Nova Delhi mais concretamente. Antes, tempo ainda
para presenciar a luta pelo poder
político no Nepal, onde imagine-se, maoístas e democratas
tentam destituir o rei do poder
para criar uma assembleia, descontentes que estão, entre várias
coisas, por exemplo com o facto
todos os dias no Nepal não
haver, durante meia hora, electricidade para ninguém, devido
ao facto do fornecedor da mesma – a Índia – poder cortá-la
sempre que lhe aprouver.
Na industrializada Delhi,
presenciei manifestações claras
de progresso físico que não estava habituado na Índia, melhores
infraestructuras e um ar, direi,
leve. Uma imagem diversa com
monumentos vários e edifícios
ocidentalizados, inúmeros jardins e uma certa ordem, que à
noite, quando o tempo arrefece,
desenvolve para caos, que aos
meus olhos tinha uma só explicação “cada um por si, em nome

da sobrevivência”, mas, afinal
de contas, será que nós ocidentais não fazemos o mesmo com
costumes diferentes?
Enfim, dias depois encontrava-me na rota de regresso a
Bombaim (já não aos subúrbios)
que ora tem um prédio enorme,
ora dá vida a uma barraca. Não
há, aqui, grande preocupação
com o termo “lar”, de tanto que
é o calor há quem monte as suas
camas na rua ou no chão e ali
passe a noite. Ali, esperei pela
“boleia” que me levaria a Inglaterra (o outro grande e principal
colonizador da Índia a par dos
franceses e portugueses) e posteriormente a Portugal e Coruche.
Por cá, relembro agora o que

O Portão da India, Nova Delhi

vivi, e este pequeno relato que
aqui vos deixei é apenas um
exercício de memória. Guardo
as imagens das gentes a banharem-se nos lagos e nos rios,
dos incontáveis comestíveis,
dos jardins de chá a perder de
vista, das salinas infinitas, dos
ananases, dos cocos, de fruta

que nunca vi na vida, da riqueza
das vestes e dos ornamentos,
das tradições, mas também da
desordem, do caos citadino, do
rebuliço vital que testemunhei.
Sinto saudade da total inversão
dos padrões de normalidade e
quotidianismo do europeu comum. Porém, acima de tudo,
guardo neste templo de solidão
amena que é a memória, a imagem dos sorrisos das pessoas
que me acolheram, conversaram
comigo, pessoas que nada têm a
não ser apego à vida e a consciência de serem pessoas. A
contradição maior é que, no
máximo da nossa intimidade, no
nosso conforto ocidental e absoluto em que presenteamos a
vida com desaforos e ofensas
esquecemo-nos do principal.
Esqueçam as morais da história dos livros, esqueçam os
vossos cursos se os tiverem,
esqueçam a televisão e o cinema, esqueçam os vossos empregos, esqueçam o bem e o mal,
esqueçam o próprio esquecimento. Fechem os olhos e imaginem o inimaginável – eis a Índia e a sua cultura. O esplendor
total e a maravilha caminham de
mãos dados com a pobreza crua
e indescritível, mas todos, todos
eles sorriem. Há que sobreviver,
é demasiada gente, demasiado
espaço, mas os deuses sabem e
por isso têm um desígnio para
cada um. Eles confiam nos deuses, mesmo que eles não existam.
Não há tempo para folgas. Não
há tempo para haver tempo.
Não há espaço para ressentimentos para com o destino. É
esta a grande lição. Enquanto
viajante sou um coleccionador
de dúvidas, mas na Índia...todas
as minhas certezas se esfumaram... felizmente. Perante 36º
graus de calor, sem uma moeda
no bolso, sem bolso porque
estão nus, sujos mediante o
nosso conceito obsoleto de limpeza, sem trabalho, sem rumo
(porque não precisam de um),
sem nada...mas com tudo: um
corpo e um sorriso que desaguam numa vontade inexorável
de viver.
Quatro crianças ensinam-me,
sem saberem que o raio da vida é
mesmo um milagre!

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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O primeiro cerco de Diu
Muitos são, em contrapartida, os meios que o Governador
português põe ao dispor do agora aliado Sultão Badhur, o qual
ganha com isso ânimo para
voltar ao combate com os mogóis para tentar recuperar os
seus reinos. Note-se que era tanto o nosso prestígio como soldados que para sua protecção
directa leva Badhur consigo…
Martim Afonso de Sousa e
mais... 14 portugueses!
O número é significativo.
Não era a quantidade, mas a
qualidade que valia. E são eles
que, no meio de Coge Sofar, do
Rumecão, e de tantos inimigos
vão ajudar Baddhur a recuperar
as suas terras.
Este, assim que algumas
vitórias lhe dão ânimo tenta faltar ao estabelecido no Tratado e
reaver Diu. Monta mesmo uma
armadilha a Nuno da Cunha e a
Manuel de Sousa que comandava Diu, para os matar, mas é este
último, após um encontro no
Galeão de Nuno da Cunha, ancorado em Diu, quem vai com
uma fusta em perseguição do
Badhur, salta para o catur em
que este ia e o mata, ainda que aí
morra também.
É já pois com o novo Sultão,
seu filho, que Coge Sofar e o Rumecão à frente dum poderoso
exército de dezanove mil homens
vêm em fins de Junho de 1538,
tentar retomar a Ilha de Diu,
então comandada por António
da Silveira, cunhado de Nuno da
Cunha e um dos mais valorosos
e experientes Capitães da Índia.
Cuidadoso e avisado, prevendo os ataques, Silveira melhorara as muralhas, construíra
uma espantosa cisterna que
levava cinco mil pipas de água.
À frente de uma guarnição de
apenas 800 homens, Silveira vai
resistindo a todos os ataques
impedindo o inimigo de passar
o canal e entrar na Ilha. Mas em
10 de Agosto soçobrando ao
desproporcionado número de
inimigos acabam por ter que se
refugiar na Fortaleza de onde
continuam, diariamente, a resistir aos ataques.
A situação vai, contudo, tornar-se catastrófica com a chegada da sempre esperada armada
turca. Comanda-a Suliman Paxá,
um antigo eunuco, cruel e assassino, a quem Suliman, o Magnífico, fizera Sultão do Cairo.
Compunham-na 10 galeões, 50
Galés e galeotas e vários outros
navios de mais pequeno porte,
transportando 16 mil homens,

(Parte última)

Fortim do Mar

Obelisco encimado pela Esfera
Armilar Portuguesa

Plícias de Diu

de entre os quais 1500 janízaros,
e, sobretudo, uma espantosa
quantidade de grandes canhões,
ou basiliscos. Ainda que o fogo
cruzado da fortaleza com o Fortim do Mar ajudasse a destruir
vários navios os turcos desembarcam aos milhares para se
juntar aos homens de Coge
Sofar. Os duríssimos combates
passam a ser de hora a hora, de
minuto a minuto. Mortos os homens, são substituídos pelas
suas mulheres que se recusam a

abandonar Diu e fugir para Goa.
São grandes e nobres Damas,
que carregam as pedras para
refazer as muralhas, que municiam as armas dos maridos e dos
filhos e que, por último as empunham elas mesmas e vêm
para as ameias defender as muralhas de Diu. O Baluarte comandado por Francisco Pacheco cai
nas mãos dos turcos e um dos
cativos é enviado às portas da
Fortaleza com uma carta de
Suliman Paxá, exigindo a rendi-

ção em termos insultuosos. Na
sua “rota vinha gente que tomara Rodhes, Hungria e Belgrado”,
como se podia ele “defender em
hum corral tam pequeno e com
tam pouco gado?”.
Silveira não era homem de
temores. Estivera no norte de
África, na Índia comandara as
Fortalezas de Ormuz, Baçaím, e
várias das Armadas que guerreavam as costas de Cambaia e
do Golfo Pérsico. Como dele
diz Camões no Canto X dos Lusíadas;
“Mais se acende e desperta
que desmaia
Com tal nova o magnânimo
Silveira,
Provê quanto releva então
prover-se,
Ou com que ofender possa, ou
defender-se”.
Formou o Conselho e leu as
cartas, “primeiro a do captivo”,
disse. “Agora vou responder ao
capado”, aludindo à condição de
Eunuco que Soliman Paxá tivera.

João Alarcão Carvalho Branco *

E respondeu-lhe com a grandeza dura dos homens de guerra
“sabes por certo que neste corral estão portugueses. Acostumados a matar mouros como tu, e
que têm por Capitão a António
da Silveira que tem um par de
colh.. mais fortes que os pelouros dos teus basiliscos e não tem
medo de capados que nem colh..
têm!”.
A fúria de Soliman foi indescritível. Os ataques redobraram
e com eles a valentia e o esforço
dos portugueses sitiados. O ambicionado auxílio de Goa não
vinha. A Nuno da Cunha sucedera como Vice-Rei D. Garcia de
Noronha, velho e timorato que
se perdia em indecisões. Mas o
esforço de António da Silveira,
e dos cerca de 40 homens e mulheres de Diu que ainda se mantinham de pé, não soçobrava.
Ao alvorecer do Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro,
de 1538, viam estes as hostes de
Soliman Paxá reembarcar na
armada que os trouxera do Cairo. Deixando no campo milhares de mortos, e levando milhares de feridos o eunuco, desistia
do cerco derrotado pela resistência dos portugueses, encurralavam-se de novo os turcos no
Mar Vermelho.
A tremenda vitória dos sitiados de Diu sobre a armada turca,
cujos exércitos e grande parte dos
navios aí se consumiram, impedindo-os de dominar o Índico.
Quanto a Diu voltaria oito
anos mais tarde a sofrer um segundo e mais duradouro cerco
em que os portugueses de novo
se cobririam de glória.
____
* Investigador histórico
____

Lá longe, em Diu
Porque há-de este amor ser de saudade?
Porque hei-de acordar do que sonhei?
Porque hei-de ver morrer esta verdade,
que lá longe, em Diu, reencontrei?
Lá onde repousa a nossa História,
No lajedo das muralhas que pisei…
Lá, onde o sol é de oiro e o mar
memória,
da dor desse eterno Vice-Rei,
Uns olhos cor do mar me perguntaram
se Portugal era uma vida ou um
momento.
E as sombras desses muros nos gritaram
que era um caminho, uma vontade e
um alento!
Por isso este sonho dura ainda,
por isso a Índia estará em nós presente,
Por isso é forte a sorte que não finda,
Lá longe, longe, em Diu, com a minha
gente.
____
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Exposição de pintura “Colectânea 1”

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav.1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Silver + 1.2 16V 5p
Fiat Grande Punto 1.2 5p
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport 140 CV 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 16V 5p
Opel Zafira 2.0 DTI 7L 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 206 Look 1.1 5p

2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Retomas

A Associação de Santa Ana de Santana do Mato, Coruche, promoveu
no fim-de-semana de 12 e 13 de Maio uma exposição de pintura da
Artista Plástica Helena Simas. Esta foi a primeira actividade cultural
desta natureza que a associação realizou desde a sua existência (1997).
Com esta iniciativa a Associação de Santa Ana proporcionou à população da freguesia da Santana do Mato, bem como de todo o
Concelho, o contacto com novas formas de expressão artística. No
dia da inauguração, a artista Helena Simas monitorizou um minicurso de pintura que contou com mais de 20 de participantes.
A exposição registou mais de 100 visitas, o que deixa antever um
segunda realização já no próximo ano. A Associação Cultural D.S.R.
de Santa Ana adiantou que em futuras edições terá de realizar o
mini-curso de pintura nos dois dias para fazer face ao interesse
demonstrado pelos visitantes.
No final do evento a Direcção da Associação considerou que o
objectivo da iniciativa tinha sido alcançado e superado. Reconhecem
que não esperavam o êxito que o mini-curso de pintura registou.
“Foi interessante ver participantes de todas as idades, o entusiasmo
que todos demonstraram e, como revelou a artista, a dedicação que
todos colocaram na elaboração da pintura que realizaram”, referiu
o presidente Osvaldo Ferreira.

Peugeot 206 Black & Silver 1.1 5p
VW Polo 1.2 12v C/AC 5p
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.4 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
Peugeot 307 XT Prem 1.6 HDI 5p (Diesel)
VW Golf 1.4 16v 5p
Nissan Almera 1.5 16v 4p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Mitsubishi Carisma 1.9TD 4p (Diesel)
Peugeot 206 1.1 XT C/AC 3p

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2002
2001
2001
2001

Comerciais
Peugeot 307 1.6 HDI Van
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Citroen Xsara 1.9 d Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4X4
Renault Clio 1.9 D Van

2005
2005
2005
2001
2000

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

Telef.: 243 619 451
Tm.: 933 89 32 74

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

Assine e Divulgue o Jornal de Coruche
www. o j o rn a l d eco ru ch e. co m
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PEQUENO REPÓRTER

Acusam a CP
de discriminar o
distrito de Santarém
O Partido Ecologista “Os
Verdes” acusa a CP de discriminar o Distrito de Santarém
na oferta dos serviços prestados aos utentes. Isto porque
“a CP chegou mesmo ao extremo de praticar um aumento no preço dos bilhetes, só
para as duas estações deste
Distrito, referindo-se aos dois
únicos Alfas que continuam a
parar nas estações de Santarém e Entroncamento e não é
praticado para o resto do per-

curso que o Alfa faz entre Lisboa e Porto”.
Este aumento (exclusivo),
que atinge mais de 2,50€,
“demonstra uma vontade deliberada de enxotar os utentes das estações de Santarém
e do Entroncamento dos Alfas
e uma discriminação inadmissível, tanto para os utentes
como para o desenvolvimento
do Distrito”, referiu em comunicado.

Alunos visitam obras da
ETAR e sessão de Câmara
No passado dia 19 de Março,
a turma do 4.º A da Escola Básica n.º 1 de Coruche 1 visitou as
obras da nova estação de água
residuais de Coruche (ETAR),
acompanhados por técnicos das
empresas que participam e fiscalizam as obras. Observaram,
fizeram perguntas e inteiraram-se de toda a obra.
No dia seguinte, a turma deslocou-se à Câmara Municipal de
Coruche para assistir a uma sessão de câmara.
Na mesa encontrava-se o Sr.
Presidente da Câmara, três se-

Petição Pesca lúdica
e desportiva
Deu entrada na Assembleia
da República no dia 11 de Maio,
uma petição subscrita por mais
de 10.000 cidadãos e 170 entidades em nome colectivo a qual
contesta na generalidade os
actuais termos da legislação
sobre pesca lúdica e desportiva.
A petição e assinaturas foram entregues pela comissão
para a defesa da pesca lúdica e
dos recursos marinhos, compos-

ta por representantes de associações de pescadores lúdicos e
fóruns de pesca na Internet.
Este processo decorre da
apresentação e divulgação do
documento “Manifesto pela Pesca”, da recolha de apoios e subscrições a nível nacional, e das
audiências que se realizaram
recentemente com todos os partidos políticos com representação parlamentar.

Casa do Benfica de Coruche

nhores Vereadores e um responsável das Comunidades Urbanas
das Lezírias do Tejo (CULT).
A sessão começou com esclarecimentos sobre a obra do
Emissário, avaliada em 10 milhões de euros e que beneficiou
do apoio da Comunidade Europeia, tornando-se um projecto
de grande envergadura.

Com a apresentação, a nossa
turma ficou a perceber a importância que esta obra tem para a
população de Coruche, resolvendo três grandes problemas com
os quais o município se depara.
Tentar evitar que a vila seja
assolada pelas cheias periódicas, impedir que as águas residuais escoem para o rio Sorraia

sem serem tratadas e evitar as
enxurradas. Apesar dos transtornos que as obras provocam, pensamos que vão permitir maior
desenvolvimento e melhor qualidade de vida para os Coruchenses. Neste sentido, a realização
destas obras é positiva.
Força Coruche !

II Convívio de Pesca
Cartaxo fora do projecto
Desportiva
A Casa do Benfica de Coruche realiza no dia 9 de Junho,
no Rio Sorraia em Santa JustaCouço, o seu II Convívio Piscatório. Almoço de confraterniza-

ção e prémios aliciantes por entre os participantes.
Inscrições e informações
pelo telemóvel 962 638 973 ou
pelo fax 243677035.

RUI NORBERTO GIL NUNES
Rações • Cereais • Legumes • Rações de Produtos
Naturais para Animais e Aves

B AT A T A D E S E M E N T E E C O N S U M O
Telef. Armazém: 243 650 291
Tlm. 936 305 293
Praça 25 de Abril, 3 – Apt.4 – 2104-908 Couço

Os alunos do 4.º A

Águas do Ribatejo

Para o presidente da Câmara
de Coruche, Dionísio Mendes, o
abandono do projecto Águas do
Ribatejo pelo Cartaxo, deveria
ter acontecido na altura em que
Santarém o fez, pois poderá prejudicar os outros municípios.
Apesar desta desistência,
Dionísio Mendes pensa que a
empresa municipal constituída
pelos actuais sete municípios é
viável. Se Santarém por exemplo tivesse permanecido, ao
necessitar de colocar 150 funcionários dos serviços munici-

palizados na empresa, teria agravado a gestão da empresa municipal. Por enquanto a solução
melhor é a da empresa intermunicipal no âmbito da CULT, mas
resta aguardar pela discussão do
estudo de viabilidade económica, para que os responsáveis pelos fundos de coesão europeus
para as áreas do saneamento e
água dêem luz verde a esta solução. O importante é manter os
preços para o consumidor baixos, de acordo com os valores
fixados em 2003, quando foi

feito o primeiro estudo. Estes só
irão sofrer uma nova actualização de acordo com a taxa de
inflação em vigor. A nível económico, está prevista uma taxa
de rentabilidade de 7%, bem
como a distribuição de dividendos ao final de 16 anos.
O parceiro privado que ganhou o concurso público pode vir
a exigir uma indemnização pela
anulação do anterior concurso, o
que para Dionísio Mendes levanta a questão sobre quem irá
assumir estas responsabilidades.
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Festival de Folclore
Entrevista a António Neves
Jornal de Coruche – Aos 6
anos iniciou-se no folclore onde participavam elementos da
sua família, numa actuação
em Santarém. Como era vivido
o folclore nessa época?
António Neves – Quando nos
deslocámos a Santarém não foi
para fazer uma actuação em festival, foi sim um grupo de pessoas que se juntaram, homens e
mulheres, casados e solteiros,
que foram representar os usos e
costumes de Coruche, das gentes desta vila, numa exposição,
que decorria num pavilhão sobre Coruche. Com 6 anos de
idade não posso descrever como
eram vividos esses tempos pois
era muito pequeno, mas foi
nesse dia que comecei a ganhar
entusiasmo pelo folclore, na
companhia dos meus pais.
JC – Aos 17 anos inicia a
sua actividade folclórica como
elemento dum grupo. Como
eram os ensaios nessa altura e
a participação das pessoas?
AN – Os ensaios eram feitos
pelo nosso ensaiador, Sr. Virgolino Lopes de Carvalho, um homem ligado à cultura e às tradições deste concelho, muito exigente com as modas e os cantares do povo Coruchense.

A participação era muito boa
porque não havia actividades no
concelho. As pessoas eram bairristas, participativas, dando o
melhor de si, mas sobretudo
respeitadoras e responsáveis.
JC–Em 1965 assumiu o cargo de director do Rancho Regional do Sorraia. Como se sente nestes 42 anos aos comandos
de um grupo tão tradicional?
AN – Tenho orgulho de ter
78 anos e de ter vivido com tantos elementos ao longo destes
42 anos, com muito respeito e
ter levado este grupo, com milhares de actuações no nosso país
e estrangeiro, estando eu sempre
em actividade no grupo, considerando-o como uma família.
JC – Como fez a recolha
dos trajes e das músicas ao
longo de todos estes anos?
AN – Alguma recolha de músicas foi feita pelo 1.º ensaiador
do Ranho do Sorraia, em 1947,
o Sr. Virgolino Lopes de Carvalho. As outras foram recolhidas
por mim e por pessoas mais idosas. Também pessoas da minha
família me ensinaram estas músicas. A recolha dos trajes, foi por
cópia de trajes antigos e de
fotografias que eu tinha e por
empréstimo de outras pessoas.

de 2007

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVROS
JC – O grupo participa em
muitos festivais nacionais e
internacionais. Que apoios tem
tido ao longo destes anos?
AN – Os apoios chegaram
muito mais tarde, e, ao longo dos
anos não têm sido muitos. Neste
momento apoiam a Câmara de
Coruche, a Junta de Freguesia
de Coruche e poucas entidades
particulares. As despesas são
muitas e as receitas não são praticamente nenhuns.
JC – Hoje está com 78 anos,
60 dos quais foram a dançar.
Que pensa do futuro? Há pessoas capazes de dar continuidade a este grupo?
AN – Estou confiante que,
quando abandonar de vez este
grupo, existem elementos que
vão seguir os meus passos, para
que não termine esta actividade
bastante importante para a cultura e desenvolvimento da representação do Concelho de Coruche, no país e no mundo, para
que a juventude de hoje conheça
os costumes e as tradições dos
seus antepassados.

O Pequeno Ditador de Javier Urra
No mês em que se comemora o
Dia Mundial da Criança importa
chamar a atenção para uma situação que abrange muitas famílias,
ou seja, as crianças que ditam as
regras mandam em casa e nos pais,
são agressivas e chantageiam até
obterem tudo o que querem.
O autor apresenta e discute,
neste livro, esta nova realidade
(preocupante) e que ainda é pouco
visível. Um livro para todas as
famílias (mesmo para as que não
têm pequenos ditadores em casa).

CD/DVD
Para Além da Saudade de Ana Moura
Este é o terceiro trabalho da
fadista que viveu em Coruche e
conta com várias participações
especiais como Fausto, Amélia
Muge, Patxi Andión e Tim Ries
(O saxofonista dos The Rolling
Stones, e que toca em “A Sós
Com a Noite” e é o compositor
musical do tema “Velho Anjo”).
Ana Moura conta ainda com
a participação e produção de Jorge Fernando, e dos músicos Filipe Larson e Custódio Castelo.
“Os Búzios” é o primeiro
single deste trabalho que con-

tém também um DVD extras
com seis músicas gravadas ao
vivo na Trafaria.
INDISPENSÁVEL

DVD
Babel de Alejandro Gonzaléz Iñárritu
O terceiro filme do realizador (depois de
Amor Cão e 21 Gramas) começa por um
acontecimento trágico, em Marrocos, que
envolve as personagens de Brad Pitt e de
Cate Blanchett e acaba por atravessar vários
continentes e várias culturas.
Além destes actores consagrados participam ainda Gael Garcia Bernal e Mohameed
Akhzam, entre muitos outros. Babel foi, sem
dúvida, um dos melhores filmes de 2006.
A edição especial contém vários extras.

CINEMA
Shrek 3 de Chris Miller
O ogre mais famoso do
mundo (voz de Mike Myers), a
sua princesa Fiona (Cameron
Diaz), o burro (Eddie Murphy) e
restante companhia estão de
volta com mais aventuras deliciosas. Depois de se apaixonar e
casar com a sua amada, Shrek
vive agora uma nova experiência, a paternidade. Tudo o resto
já se imagina… Pura diversão.

A estreia está marcada para
dia 27 de Junho.
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Em Coruche

Noite de
pijama
no Museu

No passado dia 19 de Maio o Museu
Municipal de Coruche assinalou o dia
dos museus, com um espectáculo intitulado “Nu meio”, realizado por Filipa
Francisco e Bruno Cochat, que teve
como objectivo a sensibilização das
gentes de Coruche para a sua história,
tendo por base a exploração de alguns
conteúdos das exposições patentes ao
público.
Depois seguiu-se a actividade “O
Museu em pijama”, direccionada para
crianças com idade entre os 10 e os 12
anos. Os participantes, vestidos de pijama e barrete, fizeram uma visita guiada
às exposições com luz de lanterna e
observaram as estrelas por telescópio no
terraço do Museu. Houve ainda uma
deliciosa ceia e pequeno-almoço na
manhã seguinte.

SUGESTÕES DE LEITURA

Sopa d e F eijão
com C ouve
Preparação
• Tem-se um tacho (mas é preferível uma panela de
barro) com feijão-vermelho previamente cozido a que se
junta couve cortada e água suficiente para cozer.
Depois de cozida a couve, vai tudo a escaldar fatias finas
de pão duro, temperando-se por cima com azeite cru.
Pode juntar-se um ramo de coentros picados ou uns raminhos de hortelã, ou ambos.
Serve-se acompanhada de sardinhas ou, de preferência, petingas fritas ou assadas ou carapaus fritos e
azeitonas pretas.

Autora: Prof.ª Isabel do Carmo

in “Coruche à Mesa e outros Manjares”, por José Labaredas
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

O Papel do Psicólogo

Talvez pelo destaque e pelo foco que a comunicação social tem dado à psicologia na discussão de diversos temas públicos, e pela sua aplicação a
um número crescente de áreas (saúde, desporto, justiça, educação, etc.), têm surgido dúvidas e dificuldades sobre a especificidade, os domínios e
os limites da psicologia.

Mas afinal o que faz um psicólogo, para que serve, e em que áreas pode ajudar?
É nesse contexto que a Psicologia actua e complementa a
Psiquiatria, uma vez que aborda
a raiz dos problemas e resolveos profundamente na abordagem psicológica e na relação
com a pessoa. No entanto, existem ainda outras problemáticas
em que a intervenção psicológica desempenha um papel fundamental.

ÁREAS DE
INTERVENÇÃO
A Psicologia tem várias áreas
de intervenção. De modo global, entre as principais contam-se a Psicologia Educacional, a
Psicologia Social, e a Psicologia
Clínica.
As funções dos psicólogos
variam consoante o campo de
intervenção:
Essencialmente, os psicólogos clínicos interpretam, explicam e intervêm sobre as queixas
das pessoas, com base em conhecimentos teóricos e científicos.
No geral, analisam os comportamentos, as atitudes, a dinâmica afectiva e relacional das
pessoas, e a evolução das suas representações internas e externas.
Estas análises têm como
objectivo proceder a intervenções que favoreçam o desenvolvimento dos indivíduos no sentido da sua satisfação e equilíbrio
pessoais.
Os psicólogos clínicos, podem efectuar diagnósticos de
problemas emocionais ou perturbações de personalidade e, a
partir da avaliação do estado psicológico do indivíduo, indicar
e/ou realizar terapias individuais
ou de grupo.
Os psicólogos que trabalham
na área educacional actuam em
vários domínios do sistema educativo e seus intervenientes: escola, família, autarquias, comunidade, etc. Ainda neste âmbito,
actuam com o objectivo de tornar o processo de aprendizagem
mais efectivo e significativo para
o educando, principalmente no
que diz respeito à motivação e
às dificuldades de aprendizagem.
Ao nível da psicologia social, quando trabalham no departamento de recursos humanos de
uma empresa, são responsáveis
pelo recrutamento, selecção e
avaliação do pessoal, bem como
pela elaboração de programas
de formação que visem o desenvolvimento das competências
dos indivíduos, e da organização.
MITOS E REALIDADES
SOBRE O PSICÓLOGO
CLÍNICO

“Os psicólogos põem as
crianças a ler e escrever melhor? Acabam com as dificuldades de aprendizagem?”

“Ir ao psicólogo? Acho que
aquilo é só conversar…”
Algumas pessoas têm a ideia
de que ir ao psicólogo irá ser apenas uma conversa infrutífera,
banal, que só serve para desabafar, e sem resultados práticos.
Mas isto está longe de ser a realidade.
A relação entre o psicólogo e
a pessoa que o procura é mais
do que uma “conversa de café”.
O psicólogo preocupa-se e
interessa-se pelo problema ou a
queixa que a pessoa tem, no sentido de o compreender e avaliar.
É com base na ciência psicológica que “olha” para o interior
da pessoa, que consegue desempenhar esse trabalho, e não por
qualquer tipo de preconceitos ou
juízos de valor.
“Mas o que é que ele faz?…
O psicólogo é só para malucos!”
Falso! Será até difícil definir
o que é um “maluco”. O psicólogo recebe pessoas e não doenças. O que acontece é que essas
pessoas podem trazer o mais
variado tipo de sintomas e problemas (luto, tristeza, angústia,
ansiedade, etc.).
Acima de tudo, o psicólogo
serve de meio auxiliar ao restabelecimento do equilíbrio emocional da pessoa.

O objectivo é, em conjunto
com a pessoa, ajudar a encontrar
a melhor solução e a forma de
lidar, ou resolver, o seu problema. Para isso, aborda o interior
psicológico da pessoa. Noutros
casos, nomeadamente quando
não se identifica um verdadeiro
problema, o psicólogo promove
o crescimento emocional e a
adaptação a situações de vida.
Acima de tudo, fornece uma
visão externa sobre a realidade
psicológica que a pessoa vive, e
é nesse contexto que pode ajudar.
“Os psicólogos não receitam medicamentos, por isso
vou ao médico, ou talvez ao
psiquiatra”
A Psiquiatria é o ramo da
medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das
doenças mentais, tais como depressão, doença bipolar, esquizofrenia.
Dada a sua abordagem predominantemente biológica, muitas vezes o psiquiatra receita
medicação de modo a remover
os sintomas manifestados. Contudo, nem sempre o problema
fica resolvido, podendo apenas
ficar mascarado ou latente e,
mais tarde, voltarem a aparecer
os mesmos ou outros sintomas.

Directamente, não. Devemos
perceber que as dificuldades de
aprendizagem derivam, no geral, de dois factores: dificuldades intelectuais ou perturbação
emocional. No primeiro caso, o
psicólogo não desempenha o
mesmo papel do professor.
Pode avaliar a situação e,
caso tenha formação específica
dentro da área educacional,
adoptar estratégias adequadas
ao nível e às dificuldades da criança, de maneira a maximizar o
aproveitamento escolar.
Nos casos em que uma perturbação emocional está a influenciar directamente o desempenho e a disponibilidade da criança para a aprendizagem, em conjunto com a criança, o psicólogo
tem a missão de perceber o problema dela e de como podem
resolver as dificuldades psicológicas. Neste caso, o psicólogo
possibilita a optimização das
aprendizagens escolares indirectamente, ao ajudar a resolver os
problemas emocionais.
NÃO SE ESQUEÇA
Apesar de os psicólogos poderem desempenhar diferentes
funções, existem procedimentos
de trabalho comuns: de um modo geral, os psicólogos partem
de um diagnóstico da situação
ou problema que o paciente/cliente/organização/jogador
apresenta, para passar posteriormente à elaboração de um plano
de intervenção. Após efectuarem a intervenção, procedem à
avaliação dos resultados.
Nos últimos anos, a prática e

o exercício da psicologia têm
vindo a conhecer uma enorme
expansão na nossa sociedade,
abrangendo várias áreas de
intervenção.
Os serviços e a utilidade dos
psicólogos são cada vez mais
reconhecidos quer por outras
ciências, quer pela própria população em geral.
De facto, o alvo da Psicologia são as pessoas.

Não perca
na próxima edição

A Adopção

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
E-mail:
aconselhamentoparental.apoiar
@hotmail.com

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

Protejamos a pureza das crianças
Mariazinha A.C.B. Macedo *

Como é importante o nosso
exemplo. Se houver um pouco
mais de pureza naquilo de que
falamos…, nas nossas acções…
na nossa vida…
Como é importante a nossa
intervenção para evitar maiores
desgraças… para evitar maior
violência contra a pureza das
crianças…
É que essas nossas “florzinhas” são frágeis. Precisam do
nosso afecto. Sobretudo, da

nossa protecção… É por isso
urgente intervir.
Que nunca nos falte o tempo
para as ajudar a crescer com a
sua alma pura. Elas, como os 3
pastorinhos, são bem o exemplo
de que o amor pode modificar o
mundo.
Até sempre, Queridos Pais.

Educadora de Infância *

Era uma vez. . .
Queridos Pais
Eu começo muitas vezes as
minhas reflexões por estas
palavras: “Queridos Pais!”... e
quase instintivamente. É a “pena” que me leva por esse caminho …é ela que escreve…
Chegamos ao fim do mês de
Maio e, por isso, este mês eu
vou voltar às minhas meditações, deixando de lado, mais
uma vez, as “técnicas pedagógicas”.
A Maria Ulrich – fundadora
da Escola das Educadoras, e por
isso uma das percursoras em
Portugal da formação de Educadoras de Infância – dizia-nos
muitas vezes: “Por vezes é bom
esquecer as técnicas. Utilizem o
vosso instinto de Mulher-Mãe”.

Ora, o mês de Maio traz-nos um
sem fim de “memórias” sobre o
tema Mulher-Mãe-Educadora.
É o mês de Maria. O mês
das aparições de N.ª Sr.ª de Fátima aos 3 pastorinhos.
É o mês do amor…, dos
afectos. É o mês da Primavera
com toda a vida que desponta.
O nascimento, o crescimento de
toda a natureza num renovar
eterno. O mês da suavidade, e
do calor, que nas nossas memórias está para sempre ligado às
sensações de bem-estar. O calor
ligado ao afecto, o afecto ligado
às nossas flores, às nossas crianças.
E quando há dias estive em
Fátima e ouvi que o tema da
meditação proposto era o 6.º

Mandamento, “Guardar castidade”, logo pensei, como é lógico, na necessidade de preservar
a pureza das nossas crianças…
Logo me surgiram as imagens
de terror que às vezes se espalham ao redor daqueles que
gostaríamos que pudessem crescer dentro da sua pureza natural.
Os horrores que lemos nos
jornais, as notícias que nos
trazem diariamente as nossas
televisões! Os relatos das tragédias que à nossa volta se abatem
sobre crianças que nos são trazidas pelos seus familiares e amigos!
Guardar… Castidade…, Pureza…! São duas palavras que
gostava que servissem para
meditarmos este mês.

O Passareco do Rio Sorraia
Era uma vez um Menino
Que se chamava Tito.
Vivia com os pais
E era muito pequenito.

Um dia ao chegarem ao jardim
O passareco piou …
Os dois amigos correram
E um filhote cantou.

O Tito brincava no jardim
Com o seu cão
Corria e saltava
Com o seu amigo João.

No seu ninho azul
Estavam sete passarinhos
Que bicavam o pão
Com os seus novos biquinhos.

Junto ao jardim
Havia o rio Sorraia
E um passareco
Que dava muito à saia!

Agora no jardim
Do rio Sorraia
Há oito passarecos
Com uma grande saia.

Gostavam muito do rio
O Tito e o João
Não deitavam lixo
Nas águas, nem no chão.

O Tito e o João
Continuam a brincar
A correr e a saltar
No meio desta grande confusão.

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

Pedras furadas
Então não é que para iluminar a bonita e centenária igreja da Misericórdia em Coruche, que bem merecia, alguém se lembrou de furar pedras tumulares também centenárias. Será que não sabem que antigamente os mortos eram sepultados nos adros das igrejas, quer no interior, quer no exterior.
É que hoje em dia existem diversas soluções para iluminação de monumentos, sem qualquer tipo de
agressão ao património construido. Que pena é que não se peça a opinião dos especialistas. Que furo...

O passareco era amarelo
Verde e vermelhão
Os dois amigos
Davam-lhe sempre pão.

História construída pelos alunos
da EB 1 da Erra – Hora do Conto
A partir do livro Contos para Rir
de Luísa Ducla Soares

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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AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.

FOROS DO PAUL

De: Sebastião Júlio Pereira

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

HENRIQUE BAPTISTA FILIPE

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

FALECEU
NASCEU EM 27-02-1933 e FALECEU EM 24-04-2007
Sua mulher, filha, genro e neta, cumprem o doloroso dever de participar
o falecimento do seu ente querido.
A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vêm por este meio
agradecer a todos os que o acompanharam no seu funeral
para o cemitério de Coruche.

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

Agência Funerária Jacinto, Lda.

Avé Maria

Pai Nosso

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

MARCOLINO DA SILVA COELHO
FALECEU

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

Nasceu em 10-12-1927 e faleceu em 09-04-2007
Sua mulher,filhas,genro e netos,cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu ente querido,ocorrido no dia 09 de Abril de 2007.
A família enlutada,na impossibilidade de o fazer pessoalmente,vêm por este meio
agradecer,reconhecidamente,a todas as pessoas que os acompanharam na sua
dor,durante o velório,no funeral,na missa do 7º.dia ou por qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar
Para todos o nosso profundo e sincero reconhecimento.

Informações da Paróquia de Coruche
Maio de 2007
• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 14 - Francisca Maria Teles Brasileiro,
Matilde Maria Teles Brasileiro e Pedro
Miguel Carreira Malta
Dia 21 - Carolina Carvalho de Abreu do
Vale e Sofia de Jesus da Silva Baptista
Dia 24 - David Miguel Macedo Manha
IGREJA MATRIZ
Dia 29 - Lourenzo Moniz do Carmo e
Beatriz Bernardino Santos
IGREJA DA LAMAROSA
Francisco M. Pinto da Silva Rato
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 14 - António Miguel com Paula
Lopes e Filipe Marreiros com Patrício
Serrão
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - João Dimas dos Santos, 89 anos
Dia 2 - António de Almeida Andrade, 69
Dia 3 - Gualdino Joaquim Moleiro, 71 e
António Mendes Júnior, 71
Dia 6 - Delfina Henriques Peseiro, 77 e
Adelina Maria Carvalho, 72
Dia 7 - Maria Azevedo Custódio,87 e

Deolinda Cecília Sanguinheira Palminha, 85
Dia 8 - Joaquina Raquel Leitão, 82, José
Joaquim, 84 e César Ferreira Pintassilgo, 69
Dia 9 - Marcolino da Silva Coelho, 79
Dia 10 - Antónia Maria Fernandes, 80
Dia 11 - José da Silva do Rosário
Marcelino, 74
Dia 12 - David Faustino,78, Laurinda
Adelaide de Sousa Quintas,76 e António
Pinto, 80
Dia 13 - Joaquim Custódio Mergulho, 91
Dia 14 - António Jacinto Ribeiro, 67 e
João Abraão Júnior, 63
Dia 16 - Joaquim Manuel Rosado, 60 e
Manuel Filipe Constantino, 85
Dia 18 - Rosa Ventura Canas, 90, Emídio
Roberto da Silva,86 e Custódia Maria 84
Dia 19 - Victor António Firmino Inácio,
65, Joaquim Manuel de Deus, 82 e
Ricardina Leonor, 94
Dia 20 - Maria Felisbela Antunes,100,
Felisbela Maria, 78 e Ilda Macedo Borges
Pereira, 86
Dia 21 - Francisco José, 82
Dia 23 - Gertrudes Maria, 85
Dia 24 - Henrique Baptista Filipe, 74
Dia 25 - António João da Silva Carapuço,
75 anos e António Pedro Fernandes, 69
Dia 28 - Mariana Jacinta, 87
Dia 30 - Luis Pedro, 88
Informação das agências funerárias de Coruche

Agência

Residência

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

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

Campeonato de Futebol do Inatel

Azambujeira Campeão
A equipa da Azambujeira, concelho
de Rio Maior, sagrou-se campeã distrital de futebol do Inatel. Na grande
final, derrotou o Pego por 5-4 na marcação de penalidades, após 0-0 no
final do tempo regulamentar.
O Paços dos Negros derrotou igualmente nas penalidades, 5-4, o Errense
para atribuição do 3.º e 4.º lugar. No
final do tempo útil de jogo, registavase uma igualdade a uma bola. As
equipas da Azambujeira, Pego e Paços
Negros vão representar o distrito no
nacional de futebol do Inatel.

O palco da festa do futebol do
Inatel, este ano, foi o Estádio
Municipal Professor José Peseiro em
Santo Antonino-Coruche. A chuva que
se fez sentir no 1.º de Maio, afastou
muitos adeptos do futebol. Mas,
segundo a organização estiveram no
Estádio ao longo do dia perto de 3 mil
pessoas.
Recorde-se que a festa distrital do
futebol do Inatel foi organizada pelo
Errense e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Coruche e Junta
de Freguesia da Erra.

Os Patos são os novos
campeões distritais
de futsal
No passado sábado, dia 19 de Maio,
a equipa masculina de futsal de “Os
Patos” ganhou o campeonato distrital
da I Divisão. A equipa de Abrantes
levou de vencida a equipa do CAD

Coruche por um significativo resultado
de 3-1, depois do empate a um golo na
primeira-mão da final, realizada em
Coruche.
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Judocas Medalhados

21 Anos

Em Espanha

19 8 6 - 2 0 0 7

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No passado dia 12 de Maio, a Casa do
Benfica de Santarém participou no
torneio Internacional Villa de Valdemoro,
em Espanha nos escalões Seniores,
Esperanças e Juvenis II.
No Escalão Juvenis II, João Batista
classificou-se em 9.º lugar, na categoria
de -50kg. Quanto ao escalão Esperanças,
Paulo Brandão alcançou um 5.º lugar em
-66kg, Ana Martinho o 3.º lugar nos 48kg e Nuno Gaivoto obteve o 1.º lugar
na categoria de -50kg.
Quanto ao escalão Sénior, a Casa do

Benfica fez-se representar por três atletas
ainda pertencentes ao escalão júnior:
João Araújo que obteve a 7.ª posição
na categoria de -66kg, Wilson Nogueira
que se classificou em 3.º lugar na categoria de -81kg, e Lasha Razmadze que
alcançou o primeiro lugar na categoria de
-73kg.
Participaram neste torneio atletas de
Portugal, França e Espanha. Os atletas
foram acompanhados pelo Treinador
Pedro Vargas e o Monitor Joaquim Nogueira.

Ao abrigo do Artigo 21 dos Estatutos de “Os Corujas –
Ginásio Clube de Coruche”, convoco a Assembleia Geral
Ordinária para reunir no dia 27 de Junho de 2007, pelas
20h30m na sede deste Clube, nas traseiras do Pavilhão Desportivo Municipal, em Coruche, com a seguinte ordem de
trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
1 - Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direcção,
do parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano transacto,
e do orçamento para o próximo ano.
2 - Informações aos Sócios, se solicitadas.
De acordo com o disposto no Artigo 24.1 dos Estatutos, se à
hora marcada para início da Assembleia não houver quorum, esta reunirá 30 minutos depois com qualquer número
de presenças.
Coruche, 1 de Junho de 2007
Manuel Alves dos Santos
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

No Open de Lisboa
No passado dia 6 de Maio, a Casa do
Benfica de Santarém fez-se participar no
Open de Lisboa, no Escalão Juvenis II e
Esperanças, realizado no Complexo
Desportivo do Inatel em Lisboa.
No Escalão Juvenis II, Vasco Veloso
classificou-se em 7.º lugar e João Batista
em 5.º lugar, nas categorias de -66kg e
-50kg respectivamente.

Quanto ao escalão Esperanças, João
Veloso alcançou um 7.º lugar em -50kg,
Paulo Brandão, o 5.º lugar nos -66kg,
Ana Martinho em 2.º lugar nos -48kg
e Nuno Gaivoto alcançou o 1.º lugar na
categoria de -50kg. Os atletas foram
acompanhados pelos Treinadores Jorge
Barroca e Pedro Vargas e os Monitores
Carlos Ricardo e Joaquim Nogueira.

Taça do Ribatejo em Futebol

Portugal paga
Estrela Ouriquense vence
estádio de futebol
na Palestina
O Estrela Ouriquense conquistou a primeira taça
do Ribatejo da sua história. A equipa de Vila Chã de
Ourique venceu o União de Santarém por 1-0. O jogo
realizou-se no Estádio Municipal D. Manuel de Melo

em Almeirim e foi dirigido pelo árbitro Filipe Lascas.
O Estrela Ouriquense é o representante do futebol distrital, na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, na próxima temporada.
CARTOON

O novo estádio da cidade
de Al-Kahder, nos arredores
de Belém, na Cisjordânia,
cuja construção foi financiada por Portugal, através
do Instituto Português de
Cooperação para o Desenvolvimento, foi inaugurado
no passado mês de Abril.
O recinto custou dois
milhões de dólares, com
capacidade para seis mil
espectadores, é certificado
pela FIFA e dispõe de piso
sintético e iluminação.
A cerimónia de inauguração abriu com uma mar-

cha de escuteiros locais,
conduzindo as bandeiras de
Portugal e da Palestina, e a
execução dos respectivos
hinos nacionais.
Num país em que fechamos urgências, maternidades, centros de saúde e
escolas primárias, mas oferecemos um estádio à Palestina, não pondo em causa as
nossas relações e o apoio ao
povo palestino, parece-me
que haveria formas de empregar melhor o dinheiro, cá
em Portugal e mesmo lá!
___
AMS
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Os Corujas sobre rodas
“Os Corujas – Ginásio Clube
de Coruche” é cada vez mais
um clube ecléctico, uma vez que
para além dos torneios e competições em que as suas equipas
de Hóquei em Patins competem e brilham, também dá
apoio e acarinha outras vertentes desportivas, tais como Canoagem, Ginástica de Manutenção, Patinagem Artística e
Danças de Salão, oferecendo
assim um leque bem variado de
opções de ocupação de tempos
livres, verdadeiramente para
todas as idades.
A Canoagem é uma modalidade com pouca visibilidade,
dadas as suas características
específicas e actualmente mais
ou menos parada em função da
irregularidade do caudal do
Sorraia.
A Ginástica de Manutenção continua em actividade
crescente, pois sendo uma modalidade onde a idade não conta,
serve os fins em vista que os técnicos de saúde publicitam para
uma vida mais saudável, exercitar o corpo e combater o imobilismo.

dade é um excelente veículo
para combater a inactividade, o
stress e proporcionar esbeltas
figuras.
A Patinagem Artística continua a sua saga de conquistar
êxitos para o Clube e a projectálo a todo o Distrito e também já
a nível Nacional. Não quero ser
fastidioso mas é de todo o inte-

resse para os nossos sócios e
para os Coruchenses em geral,
saberem quem prestigia o nosso
Clube e por tabela, o Concelho.
Campeonato Distrital de
Patinagem Artística: Realizado nos dias 17 e 18 de Março de
2007 na cidade de Torres Novas,
tendo participado as seguintes
atletas Juvenis: Ana Carolina

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.

O Hóquei em Patins continua a sua senda de disputa de
provas, tendo vitórias e derrotas,
mas desempenhando a sua tarefa principal, que é dar aos mais
novos alternativas saudáveis e
úteis para os seus tempos livres.
De destacar aqui o início do
Torneio dos Benjaminis (escalão etário dos -6 e 7 anos), que
está a decorrer com grande entu-

siasmo e euforia por parte dos
praticantes e muito boa vontade e
carinho por parte dos adultos que
enquadram a equipa.
As Danças de Salão são
uma modalidade de belo efeito
coreógrafo e estético, que o
Clube iniciou em Maio/2007 e
que está a ter grande sucesso.
Para além do referido deve dizer-se que também esta modali-

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

Monte da Barca – Apartado 122
2104-909 CORUCHE
Telef. 243 610 600
Fax 243 610 602
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A Rádio Marinhais em tarde de festa
A Rádio Marinhais levou a
efeito no primeiro domingo do
mês de Maio – “Dia da Mãe”,
mais uma festa dedicada à
Musica Portuguesa. Na sua 8.ª
edição, a Gala de Música Portuguesa teve como objectivos
principais proporcionar uma
tarde de convívio e lazer a todos
os ouvintes, sócios e amigos, e,
também conviver de perto com
todas aquelas pessoas que diariamente participam nos programas em directo na Rádio. Nos
últimos anos tem sido também
objectivo angariar fundos para a
construção da sede da Rádio
Marinhais (um projecto já iniciado, na urbanização perto do
depósito da água, em Marinhais).
Este ano a Gala de Música
Portuguesa recebeu cerca de 20
artistas, a quem a Rádio Marinhais agradece a disponibilidade e a colaboração. Entre a
música e a dança, pelo palco do
salão da comissão de festas,
decorado a preceito, passaram
as Danças de Salão da Associação Desportiva e Recreativa
Azerveirense, Mónica Sintra,
Sérgio Rossi, Dina Silva, Silvestre, Nelo Ferreira, João Marcelo e Dulce Guimarães entre

outros nomes do panorama
musical Português.
O balanço foi positivo e contou com a presença de duas centenas de amigos da Rádio Marinhais, que não arredaram pé e
não pararam de aplaudir os seus
artistas favoritos durante cerca

Um aspecto que merece
realce nestas iniciativas é o
encontro dos ouvintes que em
muitos casos só se conhecem de
voz, e enviam mensagens através da Rádio, cultivando assim
amizades à distância. Durante as
festas surge a grande oportu-

Nelo Ferreira...estou muito
feliz”. Também a ouvinte Aurélia Ferreira, frisou que “a proximidade entre artistas e público
neste género de espectáculos é
fantástica ... gostei muito de todos os artistas”. Os comentários
dos ouvintes têm sido bastante

de cinco horas. Foi também
servido um lanche para todas as
pessoas presentes e em que
todos participaram, trazendo
doces, salgados, frutas e bebidas
para rechear a mesa de confraternização, onde também não
faltou o bolo de aniversário alusivo à Gala.

nidade dos ouvintes se conhecerem.
Para “Preciosa Caldeira” –
ouvinte assídua da Rádio Marinhais, “estas festas são especiais... adorei toda a festa, o
contacto com os artistas é um
sonho...tive a oportunidade de
dançar no palco com o artista

positivos e o desejo de mais
eventos do mesmo género tem
sido manifestado, o que é também um orgulho para a organização e para a direcção da Rádio.
Para os artistas esta é uma
oportunidade de divulgarem e
promoverem a sua música que

em muitos casos é trauteada
entre a assistência, o que é um
sinal de orgulho e de fidelidade
para com a música Portuguesa.
A divulgação dos trabalhos
discográficos através das actuações dos artistas, numa altura
que marca o início das festas populares, poderá em alguns casos
valer contratos para espectáculos.
A Gala que contou também
com o apoio de outras colectividades da freguesia, da Junta de
Freguesia de Marinhais e da Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos.
De agradecer ainda a todas
as pessoas que colaboraram e
trabalharam no evento e a todas
as casas comerciais que colaboraram com publicidade, permutas ou ofertas.
Foi assim um domingo cheio
de aplausos, magia, música e
alegria, organizado pela Rádio
Marinhais, que continua a apoiar
e a transmitir oito horas diárias
de música portuguesa, na frequência de 102.5 Fm.
Parabéns à Rádio Marinhais
e votos de muitos sucessos.
____
Mafalda Fonseca
Foto: Foto África

Os Corujas sobre rodas
Coutinho em 5.º lugar e Bárbara
Ribeiro no 8.º lugar.
Torneio de Torres Novas:
Realizado nos dias 28 e 29 de
Abril de 2007, também na cidade de Torres Novas, tendo participado as seguintes atletas:
Escalão A – Nível Preliminar
Femininos (39 atletas) – Inês
Ferrão com o 2.º lugar e Vanessa
Tadeia no 11.º lugar. Escalão C
– Promoções Nível III e Femininos (11 atletas) – Maria Filipa
Oliveira no 3.º lugar. Escalão E
– Iniciação B Femininos (8 atletas) – Ana Isabel Rita no 4.º
lugar. Tivemos também a parti-

cipação da atleta Ana Carolino
Coutinho nos Campeonatos Nacionais que se realizaram em
Maio de 2007 e que ficou classificada até ao 36.º lugar. É bom
não desanimar e trabalhar muito
e bem para melhorar. Todas
merecem o nosso carinho e
admiração pelo seu esforço e
boa vontade. É necessário que
apareçam mais atletas, pois ver
tanta gente a praticar desporto
com o entusiasmo que se observa, é também razão para que a
Direcção fique motivada e trabalhe mais e melhor.
A Direcção dos Corujas

Couço

Águias do Sorraia
com novos corpos sociais
O Grupo Desportivo Águias
do Sorraia do Couço elegeu os
novos órgãos sociais para o
mandato de 2007-2009.
Na Assembleia-geral –
Francisco Pirralho (presidente),
Rui Teles (vice-presidente),
Rodrigo Martins (1.º secretário)
e Luís Ferreira (2.º secretário).
Direcção – Mário Afonso

(presidente), Rui Rodrigues
(vice-presidente), António Nunes (tesoureiro).
Conselho Fiscal – Fernando
Ribeiro (presidente), Jerónimo
Coelho (secretário) e Paulo
Francisco (relator). Recorde-se
que o Grupo Desportivo Águias
do Sorraia, foi fundado a 25 de
Dezembro de 1948.

NOTARIADO

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia dez de Maio
de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas quarenta e duas a folhas quarenta e três verso do livro de notas
para escrituras diversas número quinhentos e quarenta e oito-D, IDALINA ALEXANDRE MARQUES
BENTO, cont. 145 601 366 e marido JOSÉ LOPES FERREIRA BENTO, cont. 145 601 340, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia e concelho de Coruche, ele da freguesia de
Santo Estêvão, concelho de Benavente, residentes na Rua de Montemor, n.º 72, Foros da Charneca, em
Benavente, DECLARARAM que, são donos, com exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia do
Biscainho, concelho de Coruche:
– PRÉDIO URBANO, sito na Rua de São Pedro, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão,
com a superfície coberta de cento e dezanove virgula dez metros quadrados e logradouro com a área de oitocentos e setenta e três virgula noventa e sete metros quadrados, a confrontar de Norte com Rua de São Pedro,
de Sul com Paulo Maria Soares, de Nascente com António Domingos Marques e de Poente com Custódia
Domingos Perna Longa Ferreira, inscrito na respectiva matriz em nome da justificante mulher sob o artigo
1088, com o valor patrimonial e atribuído para este acto de dezassete mil e duzentos euros.
– Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche
e dele não tem qualquer título que permita o respectivo registo.
– Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
– O prédio ora justificado veio à sua posse, por doação meramente verbal feita pelos avós da primeira outorgante mulher, António Mendes Marques e mulher Ludgera Domingos, que foram casados entre si sob o
regime da comunhão geral de bens e residentes no mencionado lugar do Biscainho, no ano de mil novecentos
e setenta e nove sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública. Desde aquela data, porém,
entraram na posse do imóvel, posse que exerceram em nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à
vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que fosse, o que confere a tal posse a natureza de pública,
pacifica e contínua, fazendo obras de conservação sempre que necessário e suportando todos os encargos a ele
respeitantes, designadamente os de natureza fiscal e actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência
perfeita com o exercício do direito de propriedade.
– Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de estarem a agir
como verdadeiros donos do prédio, o que conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora invocam.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, dez de Maio de dois mil e sete.
O Escriturário Superior
(Joaquim Caçador Ribeiro)
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