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EDITORIAL

O novo aeroporto, o futuro e o país!

O nosso futuro
Com o surgimento do estudo
apresentado pela Confederação
de Indústria Portuguesa (CIP)
apoiando a construção do novo
aeroporto nos terrenos do campo de tiro de Alcochete, o concelho de Coruche vê, com a sua
efectivação, mudar radicalmente as perspectivas de desenvolvimento com as vantagens dai
inerentes, como as acessibilidades, o investimento e a criação
de empregos.
Consultando o estudo, as
principais vantagens que ressaltam desde logo deste relatório
intercalar podem resumir-se nos
seguintes aspectos: a) A distância das diversas implantações
estudadas encontra-se entre 28 e
36 km de Lisboa; b) Redução
do custo do aeroporto e do sistema integrado de acessibilidades (travessia do Tejo, redes
ferroviária e rodoviária) estimado em 3.000 M€; c) Redução do
prazo de construção possibilitando a entrada em serviço significativamente mais cedo com
minimização dos custos do investimento inicial e dos imprevistos técnicos; d) Terrenos propriedade do Estado, totalizando

cerca de 7500 Ha para projectos
futuros e de ampliação, livres de
especulação; d) O desenvolvimento regional do Centro e
Oeste é beneficiado através de
auto-estradas e pontes já existentes ou projectadas com o
tempo de trajecto entre Alcochete e a OTA de apenas 15 minutos.
Também, a mais recente
hipótese, que também deve ser
avaliada, do actual aeroporto da
Portela + 1 (B.A. do Montijo),
defendida por muitos como a
opção mais económica e funcional, vem também ser uma solução com um impacto bastante
positivo no nosso concelho. A
única solução que de facto não
interessa a Coruche, e pelos vistos ao País, é a solução Ota.
Por tudo isto, não foi de estranhar que a Autarquia de Coruche
e as forças políticas e económicas
do concelho viessem defender a
localização sugerida pela CIP.
No entanto foi com agrado
que vi o Sr. Presidente da Câmara de Coruche, logo no dia 5
de Junho (quando saiu o estudo)
apoiar esta localização, que nos
beneficia, em oposição à escolha do ministro Mário Lino
(PS), claramente a favor da Ota.
O PSD veio também reforçar
a solução Alcochete e propôs
uma moção à Assembleia Municipal, de apoio a esta solução.
O PS local encara com bons
olhos a solução de Alcochete

que entende ser a mais vantajosa
para Coruche.
De estranhar foram as declarações da Presidente da Assembleia Municipal de Coruche,
eleita pelo PCP, que referiu à
Rádio Voz do Sorraia, que a
“discussão da nova localização
não é prioritária para Coruche”. Incompreensível!

O País
Compreensível, mas de lamentar, foi a situação a que o
nosso país chegou, quanto à
forma como se tomam decisões
estruturantes para o todo nacional, como por exemplo o novo
aeroporto ou o TGV.
Os partidos digladiam-se
pelo curto poder dos quatro anos,
querem assegurar os seus lugares e interesses, e, esquecem o
supremo interesse da Nação.
Há muito que se deixou de
planear a longo prazo as grandes
obras nacionais e a forma como
essas opções devem servir o
País. Pelo menos assim parece!
O projecto de um novo aeroporto para Lisboa, vem dos anos
60, e hoje passados mais de 40
anos, continuamos a discutir soluções, e isto porque a Ota se
mostrou escandalosamente errada, até pelos interesses imobiliários e económicos que gerou.
A juntar a tudo isto, vem o descrédito dos políticos e o afastamento cada vez maior dos ci-
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dadãos da participação política e
cívica. Consequência clara da
causa que antes referi.
Com a contínua desagregação do todo nacional, com encerramentos de escolas, serviços
de saúde, desemprego elevado,
aumento da divida externa, a
litoralização do interior e a crescente contestação social, a juntar aos problemas de insegurança e criminalidade, é com tristeza que se antecipam ainda mais
dificuldades.
Será chegado o dia, em que
todos, a bem da Nação, teremos
de contribuir para a mudança
que cada vez mais se exige.
Precisamos dos melhores
quadros, dos melhores técnicos,
dos melhores portugueses a
servir o Estado, e não estes políticos de carreira, vindos das juventudes partidárias, mal preparados e submetidos à lógica dos
aparelhos partidários, para a nomeação ou colocação em qual-

quer lugar que lhes permita o sustento.
É por estas razões, que muitas vezes devemos olhar para
trás no tempo e vermos os bons
exemplos que tivemos! Isso
deve servir-nos de inspiração e
motivação para trabalharmos a
bem das nossas gentes.
Foi isso que Luíz Alberto de
Oliveira fez há mais de sessenta
anos, revolucionando as condições de vida em Coruche, com
infraestruturas que ainda hoje
usamos.
É esse exemplo de amor à
terra que o viu nascer que queremos exaltar e homenagear e
nada mais do que isso!
É por isso que o devemos
lembrar e repor-lhe o busto que
o povo erigiu em 1959.
____
Abel Matos Santos
Director

Restaurante “Mira Rio”

Cedência de Exploração
Por motivos de saúde do seu proprietário, cedemos a exploração
deste restaurante bem localizado na vila de Coruche,
na Av. Luís de Camões (Av. Marginal), junto ao jardim municipal,
com óptimos parques para estacionamento automóvel.

Contactos: 243 675 043 e 962 955 663

Parabén s!
O Jornal de Coruche
endereça os mais sinceros votos de parabéns
ao nosso estimado colaborador e conterrâneo, o
Senhor Prof. Arq. Gonçalo Ribeiro Teles, que
festejou a bonita idade
de 85 primaveras no passado dia 5 de Junho.
Conhecedor como
ninguém da realidade
urbanística e paisagística, continua a interessar-se pela melhoria da qualidade de vida das nossas
terras e gentes. Muito ainda tem para nos dar.
Esperemos que em breve possamos ter em Coruche
uma obra de sua autoria.
Desejamos-lhe, bem como à sua família, os votos
sinceros de muita saúde e felicidades.
Muitos Parabéns!
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Opiniões (opostas) sobre o muro...
Agora com a polémica obra quase pronta, recebemos duas posições contrárias – em forma de comunicado –
que nos parecem do maior interesse para o esclarecimento e formação de opinião.
PSD contra o muro
A comissão politica do PSD
de Coruche, tornou público um
“desenho elucidativo da aberração arquitectónica, monstro,
muro de betão que nos retira a
visibilidade, assim como, o privilégio de podermos contemplar
a beleza do nosso Rio Sorraia”,
referiu o presidente do PSD
local, Ricardo Santos.
Acrescentou ainda que “enquanto uns se preocupam em
restabelecer uma interacção do
ser humano com a natureza,
outros optam pela brutalidade
do betão armado, frio e cinzento”. Disse ainda que “Este
Mundo da Natureza só é visível
à luz da chama mística que dentro de nós existe; chama estranha, que uma vez insuflada se
ergue aos valores da Humanidade, e que, levantam mais
alto a vida que nos deu a felici-

dade suprema de sentir e compreender a beleza natural, na
suas formas mais puras ou mais
simples, ou nas suas manifestações mais grandiosas; beleza
cujo culto enternecido nos enobrece e redime, fortalecendo o
amor pela terra, e exaltando em
nós o anseio de simpatia, de
concórdia e de compreensão
entre os homens”.

Como razões contra o muro, o político teceu os seguintes
considerandos;
– As águas inundam a parte
baixa da vila porque a mesma
entra através dos colectores de
esgoto e como no âmbito do
projecto do emissário, está consignada a aplicação de válvulas
de marés nos colectores, as
águas das cheias ficam impedi-

das de entrar pelos mesmos,
consequentemente, evitam as
inundações na vila. Assim, não é
correcto defender a tese que o
muro tem que ter a altura de 0,
97m a fim de evitar as inundações.
– Para garantir as disponibilidades hídricas para a cultura
do arroz, quando esta era a principal cultura, as barragens esta-

vam na cota máxima. Agora as
culturas que se praticam no Vale
do Sorraia são menos exigentes
sob o ponto de vista de necessidades hídricas.
Com os sistemas tecnológicos existentes nas barragens para
o controlo de descargas e os sistemas de previsões de quedas
pluviométricas, e as antevisões
climatéricas, permitem hoje,
calcular atempadamente os caudais de débito das albufeiras, evitando descargas que provoquem
inundações.
– A cheia de 1969 (desenho
anexo), tem menos 48 centímetros que o muro.
Assim, para Ricardo Santos
“facilmente se depreende que as
cheias nunca atingem níveis
próximos das cheias de 1969,
sendo despropositada a altura
do muro, como tal, considerada
como uma autêntica aberração
arquitectónica e paisagística”.

A Câmara a favor
A Câmara Municipal de Coruche através de um comunicado do seu gabinete técnico explicou que o “Dique de protecção à vila de Coruche, é a solução entre a segurança e o enquadramento visual”.
Refere ainda a “necessidade
de proteger a vila das cheias e
das suas consequências nefastas e por se verificar apenas a
existência de um dique em aterro na zona contígua à Praça de
Touros e antigo Rossio, pretendeu-se maximizar a protecção, em extensão e em altura,
tendo resultado o actual dique”,
que o comunicado apresenta da
seguinte forma;

Avenida Marginal em 1950

– o Primeiro Troço corresponde ao dique do Parque do
Sorraia. É um dique em aterro
com a cota superior (coroamento) de 19 metros. É o troço de
Foros de Almada
Est. Nacional 119
Tel. 263 949 937
Tlm. 936 348 318

• Peixes frescos e Carnes
de qualidade
• Sabores do Norte (carnes
Mirandesa e Barrosã)
• Porco Preto

Encerra à 2.ª feira

Avenida Marginal em Junho de 2007

cota mais elevada, não tendo sido registadas, até à data, cheias
com maior valor;
– o Segundo Troço localizase na frente urbana da vila,
desde o Jardim 25 de Abril até
ao final da antiga manga de
touros. É constituído por um
muro de betão armado com o
coroamento a 18,30 metros;
– o Terceiro Troço inicia-se
após a antiga manga de touros e
estende-se até à ponte ferroviária. Volta-se à composição
de dique em aterro, mantendo-se a cota de coroamento do Segundo Troço.
As cotas adoptadas para o
dique, tiveram em consideração
o nível máximo de cheia registado em Março de 1979 – cota

18,58 m, tendo sido esta a cota
de referência para a elaboração
do projecto em 1999.
O Comunicado da Autarquia
refere ainda que “sem sacrificar
a ligação visual ao rio, pretendeu-se defender a zona baixa da
Vila de Coruche contra as
cheias. Desta forma, foi acordado que o topo do muro de betão
armado na marginal da vila
estaria à cota de 18,30 metros.
De salientar que a cota
adoptada é inferior à cota ideal,
que seria 19,00 metros, assumindo-se que este troço do
dique pode ser galgado em situação de cheia.
A aceitação de cotas mais
baixas para este troço do dique
está relacionada com a necessi-

dade de defender a ligação visual ao rio Sorraia e permitir uma
mais fácil integração paisagística de toda a obra.
A requalificação que está em
curso da zona ribeirinha de
Coruche a jusante da Ponte
Teófilo da Trindade, não se limita à construção do dique de protecção. É um projecto muito
mais ambicioso, que vai dignificar toda a marginal e proporcionar mais qualidade de vida a
toda a população.
A obra continua, a todos
pedimos a melhor compreensão
e a todos garantimos que depois
de concluída, esta vai ser mais
um motivo de orgulho para todos os coruchenses!”, concluiu.
___
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Petição para a reposição do busto do Major Luís Alberto de Oliveira

1313 assinaturas entregues à CMC

No passado dia 5 de Junho, o Director do Jornal de
Coruche, Abel Matos Santos,
entregou a petição com 1313
assinaturas para a reposição
da estátua do ilustre coruchense Major Luís Alberto
de Oliveira.
___
Na cerimónia oficial de entrega da petição, Abel Matos
Santos e as pessoas que o acompanhavam, foram recebidas pelo Sr. Presidente da Câmara,
Dionísio Mendes e pelos Vereadores Joaquim Serrão e Francisco Oliveira.
Foram entregues, juntamente com as assinaturas, documen-

tação diversa que corrobora o
bem que o Major fez a Coruche,
bem como comprova as incorrecções e falsidades que a moção do PCP, aprovada pela
assembleia municipal, continha.
À saída, o Director do Jornal
de Coruche, que promoveu esta
iniciativa, referiu que foram
entregues um número que “representa cerca de 11,5% dos
votantes do concelho de Coruche” e que “superou todas as
expectativas e representa bem o
apego e a vontade de que se faça justiça a este grande Homem, que mesmo passado mais
de 30 anos sobre o brutal arranque do seu busto, a sua memória continua presente”.
Acrescentou dizendo que “o
executivo camarário não terá
qualquer dificuldade em aprovar a reposição do seu busto, tal
é a força da verdade”.
Apelou ainda a todos que
“olhem para este acto como um
acto de justiça e de reencontro
com a história que nos permita
reinventar um futuro melhor
para todos, olhando para o
exemplo deste Homem”, lamentando que o PCP tenha politizado uma questão que nada deve
ter de político.
Diamantino Diogo, Juiz da

Dionisio Mendes, Diamantino Diogo e Abel Matos Santos, no momento da entrega da petição

Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo e do Lar de São José e
gerente do Crédito Agrícola de
Coruche, que integrou a comitiva, afirmou a defesa da reposição da estátua “por ser justa”,
realçando a “muito boa receptividade do Sr. Presidente da
CMC, não sendo de esperar
outra coisa, visto ser um homem

formado em história e que sabe
bem o que se passou ao longo
dos anos”. Referiu ainda que
“agora só resta ver se o executivo e a assembleia aprovam”.
O Presidente da Câmara,
Dionísio Mendes, ao receber as
assinaturas, lamentou que se tivesse politizado uma questão
que “não deveria estar a ser tra-

tada do ponto de vista político”,
realçando a “valorização da obra
do homem na terra onde nasceu”. Disse ainda que “dentro
dos vários regimes, se encontram pessoas que conseguiram
fazer coisas interessantes”. É o
caso de Luís Alberto Oliveira
que “fez bem pela sua terra”,
concluiu.

Câmara aprova o seu envio para a Assembleia Municipal
Foi na reunião de Câmara do
passado dia 5 de Junho, que o
executivo camarário decidiu,
por maioria de 4 votos dos
vereadores do PS e do Presidente da CMC, com 2 votos
contra da CDU, enviar à Assembleia Municipal (AM) para
discussão pública e votação, a
petição entregue para esse fim,
composta por 1313 assinaturas.
Dionísio Mendes, presidente
da autarquia, defendeu que “não
se deve politizar a questão, mas

ver o Homem e a sua obra”, de
resto opinião partilhada pelo
Director do Jornal de Coruche
que apresentou a petição em
representação dos cidadãos que
assinaram a mesma para repor o
busto do Major Luíz Alberto de
Oliveira. A CDU, argumentou
que o Major representa o regime
de Salazar e como tal o busto
não deve ser reposto.
Prevê-se que a discussão e
votação deva ocorrer na próxima Assembleia Municipal a

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação
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e arame
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Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820
R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.guianet.pt/mfg • E-mail: mfg@netcabo.pt

realizar em Setembro, salvo se a
sua Presidente decidir marcar
uma assembleia extraordinária.
De salientar que Fernanda
Pinto, eleita pela CDU e presidente da AM, disse em declarações à RVS que está documentada e que sabe que o “Major foi
um homem que fez muito por
Coruche, como as pontes”, mas
que o facto de ter pertencido ao
regime politico do Estado Novo,
deve ser um impedimento à
reposição do busto.

Abel Matos Santos, responsável pela petição, sente-se
“feliz pela atitude do executivo
municipal e por todas as forças
politicas e personalidades menos esclarecidas, agora já reconhecerem o valor do Major e
o que ele fez por Coruche”.
Lamenta no entanto que “alguns ainda possam confundir e
querer misturar o Homem e os
regimes” e não compreende
como “se pode reconhecer que
fez muito bem a Coruche e não

querer votar a favor de lhe
repor o busto”.
Para o Director do Jornal de
Coruche, “é manifestamente
perseguição política”, e a título
de exemplo referiu que “só falta
deitar abaixo o viaduto Duarte
Pacheco ou as obras de Almada
Negreiros porque pertenceram
ao regime.
No entanto homens como
Humberto Delgado e outros
também pertenceram ao regime
anterior”.

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

Contacto
960 235 864

Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche
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“Comuniquei ao Chefe do Estado a minha intenção de exonerar Luís Alberto de Oliveira”
Salazar, 21/6/1933

Esta é a verdade! Leia-a
Mais um contributo para o esclarecimento de quem ainda duvida
Depois de entregues as 1313
assinaturas, o Jornal de Noticias
publicou uma noticia sobre o
acontecimento, pela mão da jornalista Helena Simão, onde o
representante do PCP de Coruche, Armando Rodrigues, sem
nada contestar sobre o bem
que o Major fez a Coruche,
apenas refere o seguinte como
justificação para a sua posição
contra; «O responsável contesta
que “Alberto Oliveira tenha
sido opositor de Salazar e que,
por isso, tenha sido demitido,
como anda a ser apregoado”.
Ao contrário, afirma, o ministro “foi uma figura destacada
do Estado Novo, precisamente
no período em que foi institucionalizado o fascismo”. “Salazar
nunca autorizaria uma homenagem a um homem que não estivesse do seu lado e esta estátua
foi colocada na praça do Município em 1959”, lembra o comunista».
E mais uma vez, recomendo
o estudo e a informação séria,
tendo consciência que é muito
difícil e trabalhoso fazer trabalho de pesquisa e ciência, mas
como o faço há muitos anos,
não me é difícil dar uma ajuda a
quem precisa.

O Dr. Diamantino Diogo,
também ele um ilustre coruchense, apoiante da reposição do busto, fez-me chegar documentação
do Arquivo Salazar da Biblioteca Nacional de Lisboa e um
livro de nome “O Diário de
Salazar”, de António Trabulo,
editado pela Parceria A. M.
Pereira, que acabou de o publicar. Este livro baseia-se em documentos verídicos do referido
arquivo da biblioteca nacional.
Nos excertos que a seguir
reproduzo fielmente, quero
mostrar, mais uma vez, que:

1) O Major Luíz Alberto
de Oliveira foi demitido por
ser opositor de Salazar;
2) O fascismo foi combatido pelo Prof. Salazar que não
permitiu a sua implementação
em Portugal (vide também número anterior do JC, artigo de
Matos Chaves intitulado “Os
comunistas mentem descaradamente”);
3) Que o Prof. Salazar permitiu que se homenageasse
um homem que não esteve a
seu lado!
Neste livro, das páginas 94
a 105, pode ler-se pela mão de
Salazar o seguinte;
11 de Abril de 1933 – “No
dia em que entrou em vigor a
nova Constituição, cumpri a
praxe politica e apresentei a minha demissão ao Presidente da
República. Como eu esperava,
Carmona manifestou-me apreço
e confiança. Procedi então à remodelação ministerial que tinha
planeado. Entre outras alterações, substitui, na pasta da
Guerra, Daniel de Sousa, bastante criticado pelo exército,
por Luís Alberto de Oliveira”.
7 de Junho de 1933 – “Sem
copiar ninguém, procurei sempre aproveitar os ensinamentos
de todos. No que toca a Luís de
Oliveira, verifico que fiz má escolha”.
21 de Junho de 1933 – “Comuniquei ao Chefe do Estado a
minha intenção de exonerar
Luís Alberto de Oliveira. Depois de consultar as chefias militares, Fragoso Carmona comunicou-me, com alguma secura, que o ministro da Guerra
não podia ser demitido”.
4 de Agosto de 1933 –
“Quando qualquer atitude ou
medida minha é mal recebida
ou criticada, procuro examinar
com independência, com serenidade, as objecções que se formulam, não vá o orgulho cegar
a gente e não deixar emendar a
posição que erradamente se
tomou como a melhor”.
16 de Abril de 1934 –
“Devemos às Forças Armadas o
movimento do 28 de Maio que
acabou com a ditadura parlamentar do partido democrático
e com a situação ruinosa a que
o pais fora conduzido.
Ontem durante uma festa

militar em que esteve presente o
chefe de estado, foram proferidas afirmações graves. O Major
Luís de Oliveira declarou que
as Forças Armadas apenas reconhecem Carmona como chefe
supremo. O ministro da Guerra
(o meu ministro da Guerra!)
disse que só era ministro pela
mão de Carmona e que somente
com ele o Exército servia bem a
Nação. O general Carmona pareceu agradado com tais declarações”.
Perdida a sua confiança,
resta-me apenas apresentar os
pedidos de demissão, meu e de
todo o ministério”.
22 de Abril de 1934 – “O
Presidente da República reite-

A constituição aprovada
pelo plebiscito popular repele
esse sistema totalitário. Começa
por estabelecer, como limites da
própria soberania, a moral e o
direito.
Impõe ao Estado o respeito
pelas garantias dos indivíduos,
das famílias, das corporações e
das autarquias locais. Assegura
a liberdade e inviolabilidade
das crenças e práticas religiosas.
O fascismo e o nacional-socialismo, divergentes do comunismo pelas suas concepções
económicas e exigências espiritualistas, a ele se assemelham
pelo conceito do Estado totalitário.

Cartaz do plebiscito da Constituição de 1933, da autoria de Almada Negreiros

rou publicamente a confiança
no Chefe do Governo e os Generais Farinha Beirão, Vicente
de Freitas, Schiappa de Azevedo
e João de Almeida desmentiram
qualquer intentos hostis ao prosseguimento do meu trabalho.
Esta crise terminou, mas
Luís Alberto de Oliveira ainda é
ministro da Guerra. Sei que esse
homem me detesta.
28 de Maio de 1934 – “É
preciso afastar de nós o impulso
tendente à formação do que
poderia chamar-se o Estado totalitário. (…)

(…) Vós sabeis que este regime a que hoje chamam Ditadura, e é agora carregado com
o apodo de fascista, é brando
como os nossos costumes, modesto como a própria vida da
Nação, amigo do trabalho e do
povo”.
29 de Julho de 1934 –
“Decidi pôr termo à actividade
da facção nacional-socialista
de Rolão Preto.
A constituição de uma milícia para defesa da situação
política não podia deixar de
causar preocupações profundas

(…) Um movimento inspirado
em certos modelos estrangeiros,
de que copiou a exaltação da
mocidade, o culto da força, o
principio da superioridade do
poder politico na vida social, a
propensão para o enquadramento das massas atrás de um
chefe, de factor de ordem transformou-se em causa de perturbação”.
8 de Outubro de 1934 – “O
Estado Novo não estará seguro
enquanto cada chefe militar se
julgar no direito de fazer e dizer
o que muito bem lhe apetece”.
14 de Outubro de 1934 –
“Tive novo encontro com Carmona. Com relutância, lá acabou por aceitar a demissão do
ministro da Guerra (Luís Alberto de Oliveira). Acordamos
em convidar Passos e Sousa
para o substituir”.
Posto isto, penso que todas
e quaisquer tentativas para
justificar uma posição contra
a figura do Major Luís Alberto de Oliveira e a reposição
do seu busto caem por terra!
Simplesmente porque não é
possível. Os factos históricos
são inegáveis!
Penso que o PCP de Coruche prestou um serviço à
comunidade na divulgação da
figura do nosso Major, ao
colocarem-se contra de forma
tão pouco preparada e sem
fundamentos.
Fez com que todos os interessados fossem investigar
mais (O Jornal de Coruche, a
Câmara Municipal e o Museu), pesquisar e verificar que
de facto os argumentos apresentados contra são simplesmente falsos!
Todos eles! Todos nós ficamos a ganhar em informação
e divulgação da iniciativa.
Assim, fica o caminho totalmente aberto para o executivo municipal, e, os vogais do
PS e PSD na Assembleia Municipal (os do PCP provavelmente não o poderão fazer sob
pena de excomunhão) votarem
a favor deste nosso conterrâneo que tudo fez por Coruche.
Fica, mais uma vez, a Verdade baseada em factos e documentos.
____
Abel Matos Santos
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PENSAMENTOS

Rosa Maria
Luis António Martins *

Nunca o acto matinal de acordar fizera tanto sentido!
Vestiu o robe e preparou um
chá. Com os cotovelos apoiados
no parapeito e a testa repousada
no vidro, Rosa Maria filtrava, da
janela do seu quarto, tudo o que
de humano sucedia na rua.
Um grupo de estudantes,
mais bebidos que letrados, entoavam-lhe uma serenata daquelas em que a palavra amor surge
com tanta frequência como o
seu oposto sofrimento na vida
real.
Monsenhor Edgar dispunha
os jornais na sua banca centenária, Dona Elaine regava as
suas camélias como se de seus
filhos se tratassem, a rua límpida e virtuosa servia de poiso a
um ou dois carros topo de gama
(recuperáveis ao fim de um mês
pelo banco de serviço) que
enunciavam combustíveis antipoluição, e o tempo, esse insólito juiz, nunca estivera tão ameno como naquela manhã. Rosa
Maria vestiu-se. Coube-lhe o
mesmo vestido cor-de-açafrão
que há anos lhe apertava as
nádegas emproando o bem-parecer doentio que ornamentava
a sua pequena vila. Rosa Maria
sorria.
Sentia-se outra que não ela.
Leve, satisfeita com os percalços e caprichos da vida, realizada, no fundo, por se encontrar
a caminho do consultório, onde,
pela graça divina e... insistência
de sua mãe, se fizera doutora

benemérita dos coitados, que
sem tostão lhe recorriam após
várias orações medrosó-religiosas sem efeitos concretos nos
seus corpos.
Tudo coincidia a preceito, o
arquitecto geral previra toda e
qualquer minudência daquele
cenário alegórico, as crianças
ajudavam os gastos de idade
com os seus saquitos a troco de
um gordo pote de moedas, os
carros cumpriam as velocidades
impostas, não existiam pedintes,
não existiam caloteiros nem
ladrões, e os políticos... ai os
políticos, jogavam à malha com
as boinas uns dos outros, sendo
que o primeiro a perder três
boinas consecutivas era obrigado a assumir-se como totalitário,
isto é, como um futuro tirano
que não chegara ao poder graças
à imaginação de Rosa Maria.
De vinte em vinte minutos
passavam pequenos tractores
que ofereciam várias coisas a
quem as quisesse tomar, desde
almas, rebuçados, maneiras-deser, coragem, cabelo, lipo-aspirações, tudo e mais alguma
coisa, tudo quer dizer... tudo o
que contribuísse para um mundo melhor. Rosa Maria sorria.
Um cão que rosnara durante
toda a manhã, vadio por sinal,
transformou-se, sem que ninguém desse por isso num senhor
de respeito com cartola e tudo,
bengala em nome do estilo e

bigode enfatuado, da sua boca
nem um sinal sonoro, dizem que
apenas ladrava, o que não contesto sob pena de me chamarem
cão vadio, na medida em que eu,
tal como o fiel leitor, passamos a
vida a “ladrar”.
Às vezes ouvem-nos, por
caridade ou respeito, mas no
fundo fazem-no somente para
que abanemos a cauda por uns
segundos. Rosa Maria sorria. Os
seus doentes, alguns dos quais
chegados ali a meio metro da
morte, abandonavam poucos
minutos depois o consultório
aos saltos como se de máquinas
oleadas e oleáveis se tratassem.
Rosa Maria não procurava
explicações, tudo era límpido e
finalmente fazia sentido.
O normal apossara-se da
realidade, e nada poderia ser
injusto, até a própria injustiça se
transformara numa receita de
salgados com sabor a pastel de
bacalhau mas em forma de
patanisca e com preço de folhado misto – “sai uma injustiçinha
bem fritinha e uma mini preta,
por favor” – gritavam os transeuntes em jeito de papa-buchas.
Rosa Maria sorria. As crianças brincavam às injustiças,
entre jogos de perguntas de
resposta directa “quem é mais
criminoso, um pedófilo ou um
assassino?”. Em caso de dúvida
questionavam o feiticeiro de

serviço cuja resposta se afinava
em tom sábio “o mais criminoso
é sempre o que se arrepende,
pois podia tê-lo evitado”. E a
moral fluía no reino de Rosa
Maria.
Tudo corria, às mil normalidades, até que no final do dia, a
caminho de sua casa, Rosa
Maria, por acidente, colocou a
mão no peito. Remexeu e apalpou, deslizou a mão por entre a
pele procurando o órgão máximo, procurando algo que batesse, em busca do estrondo interno de uma pulsação e... vazio,
nada, uma orquestra sem maestro, uma viola sem cordas, uma
beata sem véu, um ateu sem
raiva, enfim impossibilidades
lógicas, mas... o coração de Rosa Maria não estava ali. Corou e
perdeu o sorriso, ao mesmo
tempo as camélias de D.ª Elaine
murcharam, as crianças roubaram os velhotes, o fumo dos
carros tornou-se imparável, os
estudantes desataram à porrada,
Rosa Maria desatou a correr em
direcção a casa, as suas nádegas
em excesso, regressadas sabe-se
lá de onde, rebentaram com o
vestido.
E corria, Rosa Maria corria
sem se deter. Num ápice, abriu a
porta, enfrentou as escadas e
quase nua deteve-se sobre a
porta do seu próprio quarto.
Colocou novamente a mão no
antigo lar onde habitava o seu

coração e voltou a nada sentir.
Tentou adivinhar o que a esperava lá dentro, tentou descobrir
quem era, tudo isto num segundo, aquele segundo final que
dizem que nos leva a percorrer a
nossa existência e o próprio universo.
Reviu-se em bebé, adolescente e em Rosa Maria ela mesma, recordou amores, desesperos e felicidades, riu, desriu e
fixou o olhar, lá dentro de si,
onde em tempos algo bombeava
vida. Soltou o braço e deslocou
a maçaneta empoeirada. “Aqui
jaz Rosa Maria, esposa, filha e
mãe adorada”, foi a escritura
que me surpreendeu um dia
destes no cemitério, quando por
curiosidade ouvi um coveiro
palrador que fazia deslizar a
terra sobre a madeira, enquanto
orava, para quem o quisesse ouvir, a história de uma senhora
que tomou um frasco de antidepressivos antes de se deitar.
Em busca da normalidade
perdemo-nos em tantas estradas
que acabamos por encontrar a
última e derradeira. Como se a
perfeição fosse um comprimido.
Um bom mês de Julho.
Rosa Maria sorriu. Rosa Maria morreu. O seu mundo não
passou de um sonho no qual
ambos, criador e criação se
desvaneceram.
____
* Lic. em Filosofia

Novo Aeroporto de Lisboa

Coruche a favor da solução Alcochete
No mês de Junho, surgiu o estudo
que coloca Alcochete como localização possível para o novo aeroporto de
Lisboa. Todos os indicadores do estudo mostram a vantagem desta solução
em alternativa à Ota. Vejamos o que
por cá já se sabe.
Díonisio Mendes, o presidente da
Câmara de Coruche, eleito pelo PS e
com maioria na autarquia, tomou posição favorável à solução Alcochete
em declarações ao nosso Jornal e à
TVCoruche, no dia 5 de Junho. Mais
tarde em Abrantes, reafirmou essa
mesma posição ao Primeiro Ministro
José Sócrates, por ser “a mais barata,
rápida e segura, segundo a entidade
aeronáutica”

realidade”. Anuncia ainda que o PSD
vai apresentar uma moção à Assembleia Municipal de Coruche “defendendo a construção do futuro Aeroporto Internacional de Lisboa na
margem sul do rio Tejo, concretamente nos terrenos militares de Alcochete”.
O PS veio dizer que “vê com bons
olhos a solução de Alcochete entendendo-a como importante para o concelho de Coruche”.
O PSD de Coruche veio através de
comunicado mostrar-se favorável à
localização do novo aeroporto no
campo de tiro de Alcochete, como
alternativa à OTA.

Ricardo Santos, presidente da
concelhia de Coruche do PSD, referiu
que “é do maior interesse municipal,
para o concelho de Coruche, que esta
eventualidade se possa tornar uma

A CDU é também favoravel à
opção de Alcochete, essencialmente
devido ao custo e localização.
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Um Novo Aeroporto para Lisboa! Sim ou Não?
Se Sim, que solução?

Miguel Mattos Chaves *

As responsabilidades históricas e o futuro
Muito se tem discutido sobre
este tema. Muitos são os interesses em presença.
Muitas influências se movem. Muitas mentiras ou meias
verdades se dizem sobre esta
matéria. Poucos são os estudos
credíveis e conclusivos.
Nenhum estudo que nos
esclareça, sem sombra de dúvidas, sem restar nenhuma dúvida,
se é preciso um novo aeroporto.
Nenhum estudo comparativo sobre as várias alternativas
possíveis, no caso de a resposta
à interrogação ser afirmativa.
E sendo assim legitimamente pergunta-se: O Poder Político,
leia-se os sucessivos Governos,
anda a brincar com os cidadãos
de Portugal?
À força de quererem ficar na
história (à nossa custa) PS e PSD
têm andado a “forçar” a construção de um novo aeroporto, que
ninguém afirma taxativamente
ser absolutamente necessário,
baseado em estudos credíveis e
inquestionáveis. Apenas opiniões
avulsas.
Mas partamos do princípio
não provado em lado nenhum,
por nenhum estudo credível,
que é preciso arranjar mais uma
pista de aterragem e uma aerogare de carga ou de passageiros.
Neste caso põem-se as seguintes
questões:
Q. 1. – Se desde os anos de
1960 se tem estudado a possível
saturação da Portela e tendo o
PS e o PSD conhecimento desses estudos, porque deixaram
construir a Alta de Lisboa,
cujos terrenos poderiam ter
servido para se construir uma
nova pista paralela à maior do
actual aeroporto? – Que interesses particulares estes dois
partidos defenderam, com prejuízo de Portugal e dos Portugueses, ao inviabilizar, assim, a
construção de uma terceira pista
(segunda em paralelo com a
maior existente) que asseguraria
por muitos anos a manutenção
do actual aeroporto?
Q. 2. – É que a Portela dotada de mais uma pista e de
uma nova aerogare poderia
mais que duplicar a sua capacidade de acolhimento de aviões e
passageiros, com 1/10 dos investimentos necessários à construção de um novo aeroporto.

Aeroporto de Lisboa

Base Aérea do Montijo

Porque é que não se acautelaram os interesses nacionais. A
quem quis o PS e o PSD agradar
e servir?
Q. 3. – Como estes Partidos
têm caras responsáveis pergunto: Porque é que os Governos
chefiados pelos Dr. Mário
Soares, Dr. Cavaco Silva, Dr.
Fernando Nogueira, Eng.º
António Guterres, Dr. Durão
Barroso, Dr. Santana Lopes e
pelo Eng.º Sócrates não expropriaram as terras necessárias à
expansão da Portela? Sobretudo no consulado dos dois primeiros, época em que ainda a
Alta de Lisboa não tinha sido
construída, ...porque não impe-

diram que isso acontecesse?
Ficam as dúvidas legitimas
sobre que interesses se defenderam. Fica uma certeza, não
foram defendidos, certamente,
os interesses de Portugal e os de
Lisboa. Como nós comuns portugueses não vamos obter resposta a estas questões, e em Portugal a culpa e a responsabilidade morrem solteiras, vamos para
a frente. Vamos para as soluções
ainda possíveis. E em relação a
estas subsistem dúvidas incómodas.
Q. 4. – A Portela se agregar a
Base Aérea n.º 1, de Figo Maduro, contígua e confinante com
o actual aeroporto, fica ou não

com capacidade para acolher
mais de 25 milhões de passageiros/ano?
Q. 5. – Porque não se aproveitam nenhumas das Pistas já
existentes – (Sintra – Granja do
Marquês; Montijo, Alverca, Tires)?
Será que nenhuma destas
serve para aeroporto secundário? Será que nenhuma destas
pode acolher um terminal de
cargas que descongestione a
Portela? Será que nenhuma
destas pistas pode agregar uma
aerogare para as companhias
“low-cost” que alivie a Portela
desse tráfego? Porquê?
Qualquer pessoa de bom
senso, qualquer observador menos atento e ilustrado, ao visitar
qualquer destas pistas e suas
imediações, vê que a resposta a
estas perguntas é Sim!

Então que interesses estão
por trás, para que esta solução não
seja estudada e implementada?
Para mais com as novas ajudas (de aproximação e de aterragem de aeronaves) tecnológicas é possível compatibilizar
todos os corredores aéreos. A
tecnologia que não sirva de alibi.
Ela existe e está disponível. Ou
o Plano Tecnológico é só para
algumas coisas menos importantes, ou para encher noticiários? Então tudo leva a crer que
a solução Portela + 1 é possível.
Porque não se aprofundam os
estudos, com a colaboração dos
que até agora não foram consultados: os Pilotos de Linha Aérea
e os Pilotos da Força Aérea
Portuguesa?
Porque não é o LNEC encarregue de estudar, a par da Ota e
de Alcochete, esta solução, muito
mais barata para o País?
Ouvimos falar de estudos
ambientais, de estruturas etc..
mas ainda não ouvimos os Pilotos sobre Segurança Aérea!
Porquê?
Por nós portugueses, temos
muito respeito pela TAP, pela
CIP, pela Lusoponte, pelos Proprietários dos Terrenos da Zona
Oeste, e por outros interessados
directos, mas Portugal e os seus
interesses têm que se sobrepor a
estes! Ou não?
É ou não missão essencial de
um Governo defender os interesses de Portugal, em vez de
alguns interesses particulares?
A resposta é clara e não deixa margem para dúvidas.
E assim Sr. Primeiro Ministro de Portugal, porte-se como
tal e não como chefe de uma
facção, por muito influente que
ela seja!
____
* Mestre em Estudos Europeus pela
Universidade Católica
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Um Regicida no Panteão Nacional

Segundo resolução da Assembleia da República, aprovada em 20 de Março de 2007, o
corpo de Aquilino Ribeiro vai
ser colocado no Panteão Nacional. Mendo Castro Henriques
afirma que COLOCAR UM
REGICIDA ao lado de Amália
Rodrigues, João de Deus, Almeida Garrett, Guerra Junqueiro, e dos Presidentes da República Manuel de Arriaga, Teófilo
Braga, Sidónio Pais e Óscar
Carmona é um grande erro porque o Panteão Nacional, como
escreveu MR, “não se fez para
os génios da literatura mas para
os que conjugaram a genialidade com o bem comum, a res-pública”.
Para dizer a verdade, é uma
manobra preventiva perante o
centenário do regicídio que se
avizinha em 2008 e que merece
a reprovação de 78,2% dos Portugueses. Aquilino Ribeiro poderá ter sido um grande escritor.
Isso é uma questão de gosto e
exige debate entre especialistas
saber se ele foi um génio literário ou um escritor talentoso.

Mas Aquilino foi decerto um
activista na conspiração para
assassinar um Chefe de Estado de Portugal e o seu filho,
pelo que não cumpre a segunda
condição exigida aos moradores
do Panteão. Todas as fontes comprovam que foi um anarquista
envolvido nas conspirações de
1907 e 1908 para a mudança de
regime; é vox populi, e sobretudo ele próprio o admite – ao
mesmo tempo que omite outros
grandes pormenores – nas suas
memórias “Um Escritor confessa-se”. Esta obra é estranha e
muito desigual nas suas 406
páginas. Aquilino morreu em
Maio de 1963. Composto e impresso com data de 1972, o livro
é brochado em 1973 mas só é
posto à venda após Abril de

1974. Em capítulos sucessivos
vemos o escritor talentoso que
nunca deixou de ser um camponês astuto, a enredar-se em meias
verdades sobre as suas andanças
com os regicidas.
Como diz José Gomes Ferreira, em prefácio primorosamente redigido mas ideologicamente cúmplice, Aquilino sabe
“mentir a verdade”, é uma literatura de justificação. E que vem
tarde. E que de nada se desculpa. E com uma frieza brutal para
com os seus antigos correligionários regicidas como Buíça
e Costa e mesmo ódio e malícia
para outros como José Nunes e
Virgílio de Sá, personagens menores já mortos e esfumados
para todos, mais de cinquenta
anos após o 1 de Fevereiro, mas
que ainda eram esqueletos no
sótão da memória de Aquilino.
No essencial, Aquilino era o
rapaz das serras de Sernancelhe
e com o 2.º ano de Teologia, de
bom latim e educado por jesuítas radicais, mas é com escassa
experiência que abandona o
Seminário de Beja em 1903 e
fixa-se em Lisboa, para conhecer mundo. Após uma curta
estadia volta a Soutosa em 1904
mas regressa em Lisboa em
1906, para conviver com a mole
humana dos pequenos burgueses revolucionários da capital
que almoçam “meia desfeita”
nas tascas, conversam até altas
horas nos cafés, e conspiram,
com variados graus de responsabilidade, sobre o fim do “estado de coisas”.
Entre esta gente, talvez de
ideais generosos mas de actuação brutal, o bas-fonds da conspiração e de modo algum os
“meios literários e revolucionários” de que falam as biografias
oficiosas de Aquilino – está Alfredo Luís da Costa e Manuel
Buíça; do primeiro torna-se
amigo íntimo e do segundo é
“compadre”, como este confessa nas suas derradeiras disposições da madrugada do 1 de Fevereiro. Entre os múltiplos biscates desta fase da sua vida,
Aquilino é uma pena mercenária. Enfeudado à acção anarquista, dá-se a redigir, com nomes falsos, traduções de publicações intervencionistas e folhetins escandalosos. Ao que ele
próprio dá a perceber em “Um
Escritor Confessa-se”, colaborou com um publicista (que foi
depois Ministro da República)
num romance intitulado “A Filha do Jardineiro”, que no género de “O Marquês da Bacalhoa”,
difamava o Rei D. Carlos. Essa
obra, de que saíram apenas três
fascículos, editados e financiados por Alfredo Costa – o futuro

regicida –, apareceu sob o pseudónimo de Miriel Mirra.
Ao contrário do que dizem
as biografias oficiosas, o primeiro livro de Aquilino não é
Jardim das Tormentas, de 1913,
mas sim “A Filha do Jardineiro”, de 1907. É também possível que Aquilino tenha ajudado
a redigir “O Marquês da Bacalhoa” porque as obras seguintes
de António de Albuquerque não
têm o polimento literário desse
livro escandaloso. Atrás dos folhetins subversivos surgem ou-

da (Polícia) Municipal, indo
com Alfredo Costa e outros alugar quartos em vários pontos
estratégicos, de onde projectávamos dinamitar essa legião fiel
ao regime monarchico.”
Manipulador de bombas para
a conspiração anarquista-republicana em marcha desde o
Outono de 1907, e que terá os
pontos altos na intentona do 28
de Janeiro e no regicídio de 1 de
Fevereiro, Aquilino é preso em
flagrante delito no seu quarto da
Rua do Carrião em 28 de No-

tros contactos, sendo iniciado na
Carbonária e convidado para a
Loja Montanha, após falar com
o bibliotecário Luz de Almeida.
Por detrás dos contactos, adivinham-se muitos conciliábulos e
compromissos e, uma vez mais,
a eterna “opinionite” da pequena burguesia, o complexo denunciado por Flaubert em “Bouvard
et Pécuchet”.
Aquilino, como escreveu
Gomes Ferreira, sabe “mentir a
verdade”. A sua filiação nos grupos “intervencionistas” – assim
se chamavam os anarquistas que
colaboravam com os republicanos para o derrube do regime –
leva-o a albergar em casa caixotes de bombas explosivas de
fabrico artesanal a serem preparadas pelo Dr. Gonçalves Lopes e
pelo Prof. Rebordão para uma
conjura contra o regime. Evocando ainda depoimentos, vimos
eles surgirem nas próprias palavras do intervencionista Aquilino Ribeiro, ao relatar o caso do
Carrião: “Tinha (Aquilino) até
cooperado na organização do
ataque aos quartéis e às forças

vembro de 1907, após a explosão desajeitada dos explosivos
provocada por um dos cúmplices. A explosão de engenhos
atingiu mortalmente um deles,
que esperavam uma visita de
inspecção ao fabrico de explosivos, a ser feita por António
José de Almeida, encarregado
da ligação entre o PRP e os grupos anarquistas.
Aquilino escapa ileso e vai
preso para a Esquadra do Caminho Novo. O inevitável Joshua
Benoliel, esse “espião da história”, aparece para lhe tirar a fotografia em flagrante, mas Aquilino
repele-o com um abanão. Os
seus correligionários elaboram
planos para lhe facilitar a fuga.
Segundo o chefe intervencionista José do Vale, descrevendo a
fuga de Aquilino, Alfredo Costa
estava disposto a dinamitar com
outros as forças da Municipal,
disposto ainda com outros, e em
convívio sempre com os intervencionistas, a operar pela força
o acto de evasão dos envolvidos
nas explosões de Novembro.
Afinal, após sessenta dias de

detenção, Aquilino diz que conseguiu desmontar a fechadura
da porta da prisão com engenho
e paciência, e evadir-se em 12
de Janeiro de 1908. A segurança
prisional nunca foi o forte da
monarquia liberal. Após evadirse da prisão é acolhido em casa
de umas senhoras amigas do
jornalista Meira e Sousa, director de “O Dia” e cúmplice do
regicídio. Aí se mantém a par da
evolução da conspiração do
regicídio.
É voz corrente que nela participou e segundo numerosas
fontes conversou com Alfredo
Costa na manhã do regicídio.
Segundo um agente duplo ao
serviço dos juízes Veiga e Alves
Ferreira, Aquilino Ribeiro foi
visto no Largo do Corpo Santo,
com um revólver, uns minutos
antes do atentado, como fazendo parte de um grupo que se
preparava para o assalto à carruagem com o Rei D. Carlos que
por ali passaria a caminho das
Necessidades, caso falhasse o
atentado no Terreiro do Paço. Ao
ser reconhecido por um polícia,
fugiu. Segundo outras fontes,
esteve no Terreiro do Paço com
um revólver. Divagando por
Lisboa após o regicídio foge em
data incerta para Paris onde é
acolhido pelos meios radicais.
Sucedem-se as informações sobre o seu paradeiro; da Polícia
Francesa e dos agentes portugueses em Paris; do ministro
Sousa Rosa; do escrivão Abílio
Magro. Mais do que uma vez o
juiz do Juízo de Instrução Criminal solicita a D. Manuel II e
ao Presidente do Conselho que
se desloque um enviado a Paris
para apurar de Aquilino Ribeiro
quem são os regicidas.
É a “brandura dos nossos costumes” a funcionar. Uma dessas
diligências é efectuada a 13
Maio de 1910, como consta da
publicação oficial de 1915 em
documentos encontrados nos
Paços Reais após o 5 de Outubro. O conhecimento internacional do envolvimento do Aquilino na chacina do Terreiro do
Paço foi imediato. Raul Brandão, futuro seareiro ao lado de
Aquilino, escreveu em Janeiro
de 1909 (Memórias, I): “Um
dos regicidas está em França,
mas Clemenceau (primeiro-ministro francês, 1906-1909) recusa-se a extraditá-lo”. De facto
todos os interessados no caso
sabiam do envolvimento de
Aquilino no regicídio e foi essa
“proeza” que o tornou um protegido das forças radicais europeias no poder, ou em vias de o
adquirir. Nos seus exílios, Aquilino não experimentou dificuldades.
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Momento em que os assassinos disparam sobre a família Real e a Raínha D. Amélia se defende com um ramo de flores

É em Paris que conhece Grete
Tiedemann com quem vive em
1910 antes de voltar a Lisboa.
Regressado a Paris, frequenta a
Sorbonne e vai residir alguns
meses na Alemanha durante
1912. Em 1913 casa com Grete
Tiedemann e regressa a Paris,
onde nasce o seu primeiro filho
em 1914, de seu nome Aníbal
Aquilino Fritz Tiedemann Ribeiro. Segundo algumas fontes,
Aquilino é um exaltado germanófilo nesta fase da sua vida.
Declarada a guerra, Aquilino
regressa a Portugal, sem ter ter-

minado a licenciatura, e é colocado como professor no Liceu
Camões em 1915. Em 1919
entra para a Biblioteca Nacional, a convite de Raul Proença
onde convive com personalidades como Jaime Cortesão e
integra em 1921 a direcção da
revista “Seara Nova”. É na Biblioteca Nacional que Aquilino
Ribeiro é procurado por pessoas
de suas relações para lhe mostrar uma “Acta do Regicídio”.
Seria para Aquilino atestar a
veracidade dos factos constantes no documento, acrescentar

NOTARIADO

um pormenor? Tudo atesta a sua
cumplicidade com os criminosos… E é então que escreverá: “Porque é desnecessário
demonstrá-lo, a República implantou-se no Terreiro do Paço
naquela tarde trágica de Fevereiro; outros vêem sacudir as
mãos na varanda de Pilatos”.
É nas páginas da revista que
traça os perfis românticos e laudatórios de Costa e Buíça (Seara
Nova, I, pág. 103 e seg e 163 e
seg.). Segundo a narrativa de
justificação, o regicídio pertence
à categoria de acto inopinado,

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia dezoito de Junho
de dois mil e sete, neste Cartório, a folhas treze e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e quarenta e nove-D, ANTÓNIO FERNANDES, cont. 124 262 961 e mulher ROSA GERTRUDES
BERNARDINO, cont. 137 251 343, casados, sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e concelho de Coruche, na qual residem na Rua António Teles, no lugar de Vale Mansos, DECLARARAM que, são
donos com exclusão de outrem, do seguinte prédio na freguesia e conselho de Coruche, PRÉDIO URBANO, sito
na Rua António Teles, no lugar de Vale Mansos, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão, com a superfície coberta de sessenta e seis metros quadrados e logradouro com a área de seiscentos e trinta e quatro metros
quadrados, a confrontar de Norte com Rosa Gertrudes, de Sul com Joaquim Henriques e outros, de Nascente com
José Moleiro e de Poente com Estrada e José Cordeiro, inscrito na respectiva matriz em nome do justificante marido sob o artigo 8958.
– Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele
não têm qualquer título formal 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, por doação meramente verbal, feita, por seus
sogros e pais, respectivamente, Perpétua Gertrudes e marido Manuel Bernardino, que foram casados entre si sob o
regime da comunhão geral de bens e residentes no mencionado lugar de Vale Mansos, em data que não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e setenta e um, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública.
– Desde aquela data, porém, tendo iniciado a posse do prédio, ao tempo composto de terreno de cultura, onde
semeavam, plantavam, cultivavam e colhiam diversas culturas, a determinada altura iniciaram a construção da
referida casa, alterando assim a natureza do prédio, que depois de concluida participaram à matriz, tendo nela passado a habitar com a sua família, guardando alfaias e cuidando do logradouro, fazendo obras de conservação sempre que necessário, 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, 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 confere a tal posse a natureza de pública, pacifica e contínua, fundamentando
assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, dezoito de Junho de dois mil e sete.
A Segunda Ajudante
(Maria Jacinta Fitas Garcia Martins)

Julho de 2007

decidido no local, por Buíça e
Costa. Contudo, Aquilino admite a existência de um grupo de 5
regicidas no Terreiro do Paço,
formado por Costa, Buíça, Ribeiro, Nunes e Adelino. Sobre
Alfredo Luís da Costa diz o
seguinte: “Foi em 1906 que RP
apresentou no Gelo Alfredo Luiz
da Costa, esse rapaz de vinte e
tal anos, alto, desengonçado de
corpo, duma fisionomia séria,
quase triste, a que ninguém ligou importância. Grandes olhos
castanhos, lentos a mover-se,
com uma fixidez por vezes de
desvario, um dedo de barba
loura no queixo, o nariz levemente amolgado sobre a esquerda. Provavelmente uma tuberculose descurada, que traiçoeiramente seguisse caminho, achatara-lhe o tórax aguçando-lhe
os ombros e imprimindo-lhe já
às costas uma quebratura perceptível”. É quase inacreditável
como omite que Alfredo Luís da
Costa, a grande alma da sua
fuga da esquadra do Caminho
Novo, foi o regicida, que recrutou os camaradas para o crime.
Sobre Buíça escreve: “era
frequentador do Café Gelo, esse
café muito arrumado a meio do
Rossio tumultuário, que, não
obstante o berrante das fardas,
conserva um ar todo plácido de
botequim provincial. De corpo,
era um homem de estatura meâ,
rosto fino, tez branca, que mais
realçava a barba preta com tons
de fogo, na qual as suas mãos
tinham o vício de passear-se, de
embrenhar-se, quando a cólera
o tomava ou ouvia alguém do
seu agrado. A testa era longa,
com as arcadas supraciliares
marcadas sem de mais, as linhas
fisionómicas duma delicadeza
que, fora das mulheres, desagrada. A aparência, toda ela de
franzino, mascarava-lhe inteiramente o génio assomadiço e a
coragem que não era lenta nem
jamais foi receosa a medir-se”.
O problema desta peça é que
omite o passado criminoso do
ex-sargento de Cavalaria, saído
do Exército após expiar crimes
de agressão a subalternos pelos
quais esteve preso, e mais do
que uma vez condenado no civil
por crime de ofensas corporais,
variando a sua vida entre a demência criminosa e a vontade
de um revoltado. Aquilino preferiu ignorar esse fatal destino
do seu antigo compadre e correligionário, filho de Maria Barroso e do abade de Vinhais, Abílio
da Silva Buíça. Ainda mais revelador é o que Aquilino admite e
omite sobre José Nunes, contra
o qual esgrime argumentos sem
fim, considerando-o um mitómano.
Muito sucintamente, José
Nunes era um intervencionista
do grupo “Os Mineiros”. Esteve
no Terreiro do Paço e disparou
sobre o Príncipe D. Luís Filipe,

9
sendo nele que a rainha D.
Amélia bateu com um ramo de
flores e ele o retratado pela raínha em esboço.
Sobre o regicídio deixou
importantes revelações após
1915 que esclarecem o atentado
em livros como “A Bomba
Explosiva e Para quê?”. Outros
escritos ficaram inéditos, já que
a sua publicação imediata traria
apaixonados debates, envolvendo algumas personagens ainda
vivas (nomeadamente Aquilino)
e a maioria de vultos então
recentemente falecidos. Fugido
para S. Tomé e Moçâmedes e
depois regressado a Lisboa, a
polícia nunca o encontrou. Antes de morrer, segundo Casimiro
da Silva, “no quarto de dormir,
tinha, sobre a cómoda, voltado
para o leito um grande retrato
de D. Luís Filipe” – o Príncipe a
quem ele tirara a vida. “Todos os
dias, ao despertar, para ele olhava, repetindo a pergunta – título
do seu livro: E Para Quê?”. José
Nunes era um arrependido e não
foi o único. Aquilino Ribeiro
nunca se arrependeu. Sob a paródia religiosa do título do seu
livro “Um Escritor Confessa-se”
não ressuma qualquer sentimento de penitência; é apenas uma
inquirição divertida ao passado
confortavelmente longínquo do
anarquista ex-seminarista e do
agora relativamente celebrado
escritor. Como quem diz, já um
pouco senil e babado de ternura
por si mesmo: “As coisas que eu
era capaz de fazer!”. Em 1927
após a revolta de 7 de Fevereiro,
Aquilino exila-se em Paris. No
fim do ano regressa a Portugal,
clandestinamente e morre a primeira mulher. Em 1929 Aquilino Ribeiro casa com D. Jerónima Dantas Machado, filha de
Bernardino Machado e em 1930
nasce o segundo filho, Aquilino
Ribeiro Machado. Em 1931 vai
viver para a Galiza mas a partir
de 1932, já com 47 anos, permanece no país e recebe reconhecimento pelas suas obras literárias.
Em 1960 é proposto para o
Prémio Nobel da Literatura.
Tendo a família de Sofia Mello
Breyner, próxima do Paço documentação sobre o regicídio. A
própria Sofia disse em comentário a um livro escrito por JMR
que “o Aquilino esteve no Terreiro do Paço com um revólver e
tal facto fora do conhecimento
internacional mas a família
Breyner decidiu não incluir essa
informação no livro de memórias do avô”… E depois rematou: “Porque é que acha que
nunca lhe deram o Nobel? Eles
sabiam que ele participou no
Regicídio e a sociedade não dá
prémios Nobel a assassinos”.
Aquilino morre em 27 de Maio
de 1963.
____
José Pinto-Coelho
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A propósito do cartaz sobre o comportamento sexual das senhoras

O que diferencia a esquerda da direita?
1 - Primeira tese que as
diferencia: Igualdade!
- A direita considera que os
Seres Humanos, as Pessoas, não
são todas iguais e como tal devem
ser tratadas.
- A esquerda diz que todas as
pessoas são iguais e como tal
devem ser tratadas.
Uma primeira nota sobre estas
duas teses em confronto. Partindo
do princípio, na minha opinião
verdadeiro, de que as pessoas não
são todas iguais a direita está melhor habilitada, porque mais realista, a tratar da governação da
sociedade.

ante a vida. Porquê? No carácter
- todas as pessoas são conservadoras? Todas são inovadoras?
Todas são pioneiras? Todas são
líderes naturais? Todas são seguidoras? Nos objectivos de vida todas as pessoas querem atingir o
mesmo objectivo?
Dos Três Pilares de base –
Ser, Ter, Parecer – todas as pessoas nomeiam o mesmo pilar
como ideal de vida? Enfim, poderia continuar com mais algumas
questões, para mim, de resposta
óbvia. A resposta continuaria a
ser: NÃO! Não somos todos
iguais! Somos todos diferentes.

habilidade de angariar bens; na
sua relação com o transcendental;
no seu grau de curiosidade de
perceber o mundo que o rodeia.
E, sendo diferente, organizou-se naturalmente em consequência, formal ou informalmente, desde os primórdios da
humanidade. Tendo por base de
organização da vida, a célula
familiar (pai, mãe, filhos - mesmo quando não havia cerimónias
civis ou religiosas para o estabelecer), organizou-se a sociedade
segundo as capacidades de cada
um dos seus membros de desenvolver certas tarefas necessárias à

e Desejos. As necessidades são as
três funções necessárias à sobrevivência física, sem as quais não
existe a possibilidade de sobrevivência; de vida mais ou menos
prolongada.
Os desejos já entram no
capítulo diverso do psicológico,
do qualitativo, i.e. melhor alimentação, melhor abrigo, vestuário mais confortável, querer
arranjar técnicas para viver mais
tempo e com melhor qualidade de
vida física, querer mais conforto,
mais segurança física ou psicológica, etc. Garantidas as três
condições de base à sobrevivên-

Vejamos então se é verdade
que as Pessoas são todas iguais;
No género - morfologicamente
os homens são iguais às mulheres? Na pirâmide demográfica as crianças são iguais aos jovens e
estes aos adultos? Nas características físicas - as pessoas são
todas iguais? Na raça - todas as
pessoas são da mesma raça? Na
religião - todas as pessoas professam a mesma religião? Todas têm
religião? Na formação - todas as
pessoas chegam ao mesmo nível
de habilitações literárias, isto apesar de o ensino ser universal?
Todas as pessoas com o mesmo
grau de habilitação literária, dentro da mesma área do saber, têm a
mesma capacidade de desenvolvimento e aplicação dos seus
conhecimentos? Na educação dois filhos, irmãos, com o mesmo
tipo de educação e de condições
de base, são muitas vezes completamente diferentes nos seus
comportamentos e atitudes per-

É interessante fazer este exercício mental fora das conjecturas, e do enquadramento, das
“escolas oficiais” de pensamento, preferindo olhar para a realidade e deitando um olhar sobre
ela, para tentar chegar a um ponto
onde se encontre um caminho
mais consentâneo com a realidade, partindo daí para o traçar de
um caminho possível que possibilite às elites governantes alcançar o bem comum de uma sociedade, fim último de qualquer filosofia política.
2 - A Organização da Sociedade - A sociedade humana é
estratificada. Sempre o foi e
sempre o será! Porquê? Porque o
ser humano é único no seu ser; na
sua forma de pensar; na sua forma
de agir e interagir com os outros
seres humanos; na sua capacidade
de sobrevivência; na sua capacidade de prever o futuro e de se
precaver dos tempos menos
favoráveis; na sua capacidade e

sua própria sobrevivência e à dos
membros da sua família. Organizou-se progressivamente estabelecendo e organizando os laços
com os elementos da sua família
alargada (avós, tios e primos
direitos), com os membros do seu
clã (tios avós, primos chegados e
afastados), com o seu grupo social (amigos e conhecidos) e com
os seus compatriotas (aqueles que
racionalmente ou irracionalmente
partilham os valores da Nação e
da Pátria).
3 – As Necessidades e os Desejos - E nos primórdios a sobrevivência era aquilo que é necessário à manutenção da vida, ou
seja; a) alimentação, b) abrigo e
c) vestuário. E houve batalhas e
guerras pela conquista destes três
factores/recursos. E hoje? Estas
condições de pura sobrevivência
mudaram? Não! Convém aqui
precisar o que quero, com isto,
dizer. O ser humano complexo
físico e mental tem: Necessidades

cia, o ser humano busca a melhoria qualitativa e o prolongamento
da sua vida terrena. Assim as
necessidades evoluíram segundo
o percurso evolutivo do ser
humano, ser pensante, na busca
de melhores condições de vida.
Ser humano entendido como
único e como membro da comunidade de base que o rodeia.
4 – Mais algumas Diferenças
e Contradições - Então se somos
todos diferentes porque diz a
esquerda que somos todos
iguais? Porque abstractamente,
utopicamente, quer chegar à felicidade da sociedade através de
medidas gerais e universais; a)
Somos todos seres humanos!
Todos temos corpo e sangue! b)
Todos temos capacidade de
raciocínio! Todos queremos melhor vida! Estes pontos de partida
têm uma resposta também óbvia:
Sim! Mas convenhamos que
para definir uma sociedade de
seres humanos, não chega. E
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muito menos para partir do
princípio que somos todos
iguais! Se nas questões que se
prendem com a condição de todos
sermos seres humanos e todos
sermos corpo e sangue não há
divergências.
Mas o sangue é todo igual?
(i.e. Tipo A, B, 0 e subgrupos). O
ADN é igual para todos os seres
humanos? Pelos vistos até isso a
ciência veio dizer que não! Tudo
bem. Deixemos isso de lado,
como deixemos igualmente de
lado o facto de os corpos não serem iguais. E ainda bem! Perdoem-me a graça: Que monotonia seria a vida!
Já no que se refere à capacidade de raciocínio. É verdade
que todos a temos. Mas... o grau
em que temos essa capacidade é
que é diferente de pessoas para
pessoa e isso faz a sua diferença
na progressão de vida. Todos
queremos melhor vida! Verdade! Mas todos dizemos o mesmo
quando verbalizamos: melhor
vida? O que é para cada um, uma
melhor vida? Mais uma vez, isso
depende de cada pessoa, do
tempo em que se desenrola a sua
vida, das coisas disponíveis e do
espaço em que vive. Regressemos então à base, da base: somos
todos humanos!
E aqui a Esquerda assenta o
seu cavalo de batalha e tira conclusões: se somos todos humanos, logo... somos todos iguais,
logo... todos temos direito ao
mesmo, logo...não deve haver
classes, logo... a sociedade não é
estratificada, logo... etc. E extrapola todas as consequências desta
sequência para o seu pensamento
dominante, para a sua acção política. Mas logo entra em contradição com o seu cavalo de
batalha pois acrescenta: é preciso
defender os mais fracos e os
menos capazes! Então em que
ficamos? Se há mais fracos e
mais fortes, somos todos iguais?
Mais fortes e mais fracos em quê?
Defendem-se dizendo que a sociedade a caminho do socialismo
ou da social-democracia sofre
dessas desigualdades, mas que
quando lá estivermos seremos
todos iguais... daí a célebre frase
dos socialistas e sociais-democratas: a caminho do socialismo ou a
caminho da sociedade sem classes.
Pergunto: como? Se tudo o
que está para trás escrito das diferenças que existem entre os seres
humanos reais é uma realidade e
impossibilita cientificamente essa
possibilidade?
(continua no próximo número)
Miguel Matos Chaves
* Gestor de Empresas
e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica
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CNE – Agrupamento 119 de Coruche

Promessas e investiduras
Realizaram-se nos dias 18,19 e 20 de Maio as solenes promessas e
investiduras de novos elementos do Agrupamento 119 de Coruche. No
belíssimo pinhal anexo ao açude da Agolada de Baixo, gentilmente
cedido pelos proprietários, família Oliveira e Sousa.
Montou-se um campo geral/agrupamento no qual se instalaram
todas as secções do agrupamento local e convidados de alguns agrupamentos que compareceram. Neste campo, os escuteiros montaram o
pórtico, tendas, cozinhas e uma capela de campo com altar, bancos de
madeira para todos os assistentes.
Após o jantar realizou-se a “Velada de Armas”, a vigília que antecede
as cerimónias de promessa, com a presença do Rev. Padre Elias Serrano,
assistente do Agrupamento. Foram efectuadas as bênçãos dos lenços e
das insígnias e acesas as velas correspondentes aos Princípios e Leis do
escuta. Após estas cerimónias, foi feita “A Partida” de dois caminheiros,
Miguel Raposo e o Pedro Ferreira que levaram na mochila o pão, a
palavra e a luz, e, na mão, a tenda e a vara bifurcada, símbolos do seu
desprendimento…e partiram de barco, rumo ao horizonte.
Durante a eucaristia fizeram a sua promessa de escuteiro 12 lobitos,
10 exploradores, 14 pioneiros e 5 caminheiros. Depois da celebração
realizou-se um grande jantar/partilha.

Lobitos
“Recebe este lenço da cor do
Sol dourado”...
Fizeram a sua promessa de
lobitos da Alcateia 4 de Nossa
Senhora do Castelo/Coruche
os seguintes elementos:
DANIELA SOFIA BARROSO
REIS
DAVID ANTÓNIO PEDROSO
PEREIRA
FRANCISCO MIGUEL DE
OLIVEIRA CECÍLIO
JOÃO MANUEL MARTINS
FERREIRA NOVAIS
JOSÉ FRANCISCO LUCAS
BORDA D’ÁGUA FERREIRA
LAURA MARQUES
DOMINGOS BENTO
CEBOLA
MADALENA MARQUES
COELHO
MARIA INÊS DOMINGOS
MENDANHA
MARIA LEONOR DA SILVA
SIMÕES
PEDRO MIGUEL MARTINS
FERREIRA NOVAIS

Pioneiros
Na presença do chefe
Francisco, da unidade,
fizeram a sua investidura
como membros do “Grupo
Pioneiro” os até aqui exploradores, a quem lhes foi
retirado o respectivo lenço
verde pelo Chefe Joaquim
da unidade de exploradores,
os seguintes elementos:
BERNARDO JOSÉ
FORTUNATO PINTO
CATARINA ISABEL PINTO
RAMALHO
FILIPE MIGUEL MACEDO
PARREIRA

Exploradores
O “Grupo de Exploradores”
após concluírem as provas de
“patatenra”, na cerimónia de
investidura realizada no dia
19 de Maio no Açude da
Agolada, foi-lhes retirado pela
Chefe Rosa, da Alcateia 4 de
Nossa Senhora do Castelo, os
seus lenços de Lobito, que até
agora fizeram parte do seu
percurso e foi-lhes imposto o
lenço verde, símbolo da
esperança, sinal visível do
Grupo de Exploradores, aos
seguintes elementos:

PEDRO MIGUEL SOUSA
NUNES
VERÓNICA MARIA
PESEIRO LEITÃO

Caminheiros
Conjuntamente com todo o
Agrupamento 119, o Clã 18
teve o seu momento
exclusivo, após a vigília
“Velada de Armas” tiveram
lugar as cerimónias da Quarta
Secção. Pelos “noviços” foi
apresentada uma mímica
sobre a conversão de São
Paulo, a seguir vieram todos
os caminheiros investidos
e declamaram as Bem
Aventuranças, proclamando
o seu ideal de “ Homem
Novo. Também pelos mais
velhos foi apresentado o tema
“ Ser diferente”. Com lenços
vermelhos foram investidos
caminheiros os seguintes
noviços:

JOANA RITA MACHADO
FERREIRA

BRUNO MANUEL LEITÃO
GRIFO

JOÃO ANIBAL CASINHAS
CANHÃO

DANIELA FILIPA CLARO
PATRICIO

JOÃO MIGUEL PEDROSO
FERREIRA

GONÇALO MANUEL
MACHADO FERREIRA

JOSÉ MÁRIO BROTAS
CARVALHO SANTANA

INÊS MARGARIDA DE
MORAIS SÃO MARCOS

LILIANA LUCIA PRANCHA
PIEGAS

INÊS MARIA SERAFIM
DE MOURA

MARTA MARIA GASPAR
VELOSO

JOANA MARIA MARTINS
FERREIRA

NUNO ALEXANDRE AIRES
DINIS

MARGARIDA ALEXANDRA
RODRIGUES OLIVEIRA

CARLOS ANDRÉ TELES

PEDRO MARQUES RAPOSO

MARGARIDA ISABEL
MATIAS F. CARAPINHA

FRANCISCO GUILHERME S.
A. DE LEITE PERRY

MARIA CLARA AZEVEDO
COUTINHO

TIAGO ALEXANDRE
MARTINS

MIGUEL ALEXANDRE
CLARO COELHO

TIAGO JOSÉ PARREIRA
SILVA LAMAS

RUTE CARLA MANSIDÃO
DOS SANTOS
SARA RAQUEL CAETANO
JÚLIO
SOFIA MARQUES MAIA

ALEXANDRE DANIEL
PRATES COUTINHO
FERREIRA
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VIVER COM SAÚDE
Todos os seres vivos, incluindo o Homem, possuem ciclos e fases que se repetem
ao longo da sua existência, reflectindo-se ao nível psicológico e biológico.

O Relógio Biológico
O organismo humano varia
de forma periódica, sendo por
este motivo possível a previsão
dessas variações, ao longo das
24 horas do dia e consequentemente ao longo de meses e anos.
Actualmente muito se fala do
Ritmo Circadiano, significando
que a periodicidade é equivalente ou aproximada a 24 horas.
A palavra circadiano vem do
latim circa que quer dizer cerca,
à volta e de die que significa dia.
COMO SE CARACTERIZA
UM RITMO
CIRCADIANO?
Os ritmos biológicos são conhecidos há séculos, sendo nova
a descoberta da sua generalidade,
das suas propriedades e da sua
importância prática, em particular
no que diz respeito à medicina.
No organismo humano, desenvolve-se ao longo do tempo uma
variação química que se vai repetindo aproximadamente igual a si
própria. Como exemplo, temos a
vigília e o sono que ocorrem
diariamente de forma alternada
num período de aproximadamente 24 horas. Pode-se dizer
que este é o nosso ritmo circadiano mais evidente, o mesmo acontecendo com a temperatura do
nosso corpo, o nosso peso e força
muscular, a nossa capacidade de
raciocínio e a esmagadora maioria das funções do organismo.
Todas estas variações e alterações podem ser representadas
através de uma curva ondulada,
com pontos altos e baixos. Para
um ritmo circadiano o período é
de cerca de 24 horas e neste caso
pode-se também chamar de ritmo
nictemerial (noite mais dia em
grego). No caso de um período de
tempo igual ou de cerca de 365
dias (um ano), diz-se ritmo circanual. No caso do ritmo circa-

diano, a localização das oscilações na escala das 24 horas, é
dada em horas e minutos a partir
de uma hora de referência, como
a meia-noite (00.00h). Quando as
variações atingem um pico máximo, designa-se por acrofase (fase
mais elevada), vértice ou zénite.
O ponto mais baixo da variação é
denominado de nadir ou batifase
(fase mais baixa). Cada uma das
variáveis psicofisiológicas tem a
sua acrofase e batifase circadiana
a determinada hora, podendo ser
resumida em tabelas ou gráficos.
Assim, foi dado a observar
que estes pontos altos e baixos no
ser humano, não se repartem de
modo aleatório na escala diária
ou anual. Verificou-se que esta
distribuição no tempo está sujeita
a uma estrutura ou organização
precisas, podendo-se falar em
estrutura temporal para designar
a configuração de ritmos biológicos. De outro modo, além da nossa organização no espaço que é a
anatomia clássica, existe uma
anatomia no tempo, permitindo o
estudo da organização dos seres
vivos no tempo, dos mecanismos
que os controlam e das alterações
passíveis de os perturbar e descontrolar.
O CONHECIMENTO DOS
RITMOS BIOLÓGICOS
NA PRESERVAÇÃO
DA SAÚDE
Existem hoje evidências de
que as mais diversas actividades
físicas e psíquicas e factores
orgânicos são directamente influenciados, pela positiva ou pela
negativa, consoante a hora do dia
ou do ano em que se realizam.
Como exemplo, escolhi a
ingestão da velha e extraordinária
aspirina que pode provocar com
frequência lesões gástricas. Estudos demonstraram que a sua

ingestão provoca mais lesões e
aumenta o risco de hemorragia
digestiva para o dobro se tomada
às 10 horas da manhã, ao invés de
ser tomada ás 10 horas da noite.
Em relação às estações do ano
e ao ritmo circanual, sabe-se que
as pessoas são mais vulneráveis
às infecções, às doenças cardiovasculares, cerebrais e outras na
altura do Inverno, tendo uma vida
mais activa e maior resistência às
afecções na Primavera e no Verão. Sabe-se que a luz solar tem
uma influência positiva na cura
da depressão, daí a prevalência
deste tipo de patologia ser maior
no Outono e Inverno.
Em relação à actividade neuroendócrina, sabe-se que quando
se aproxima o despertar, as glândulas supra-renais segregam uma
substância denominada cortisól,
provocando um pico na sua presença em circulação.
Sabe-se que o cortisól favorece a formação de açúcar, a
retenção de sódio e de água e a
eliminação do potássio, possuindo influência nos processos de
inflamação e defesa imunológica.
Sabe-se que todos estes processos são fundamentais para o início da actividade orgânica, sendo
estas substâncias indispensáveis
para o bom funcionamento do
cérebro, coração, rins, músculos,
entre outros.
O ritmo de secreção do cortisól é apenas um exemplo da
nossa anatomia temporal, tendo
todas as nossas funções nervosas,
endócrinas, cardíacas, renais, digestivas, reprodutoras, cognitivas
e outras, ritmos circadianos e ritmos circanuais.
O pico e o ponto mais baixo
de cada variável, não acontecem
por acaso mas é fruto de uma
organização precisa. O pico da
pressão arterial é precedido pelos

picos das variáveis fisiológicas
ou psicológicas que a controlam,
como as catecolaminas a aldosterona ou o stress e irritabilidade.
A pressão arterial é mais baixa de manhã e aumenta ao princípio da tarde, sendo influenciado
pelo repouso, alimentação entre
outros factores. Constata-se também que somos mais sensíveis à
dor provocada às 6 horas da tarde
do que à dor provocada às 6 horas
da manhã. Questões como quando se deve tirar férias, alimentarse ou aprender estão directamente relacionadas com os ritmos biológicos.
Na aprendizagem, por exemplo, existem dois tipos de memorização: a curto termo e a longo
termo. A memória a curto termo é
aquela que utilizamos quando
lemos um número de telefone,
para fazermos uma chamada,
esquecendo-o logo depois.
A memória a longo termo tem
a ver com informação que registamos de forma permanente, como
a tabuada ou algumas estrofes dos
Lusíadas. É de manhã que se
verifica que a nossa memória a
curto termo se encontra em melhores condições, ao contrário da
memória a longo termo que
encontra o seu pico máximo de
capacidade ao final da tarde.
Assim, deve-se estudar preferencialmente ao fim da tarde,
para daí resultar uma melhor memorização e consequente aprendizagem.
Em relação à sexualidade, o
ponto mais baixo de actividade
sexual situa-se em Fevereiro,
Março, tal como o da secreção de
testosterona (hormona sexual
masculina). O pico da actividade
sexual do homem situar-se-ia no
final do Verão e início do Outono,
sendo também a altura da secreção máxima da testosterona.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JULHO 2007
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A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

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

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

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

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

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

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

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

Dr. Abel Matos Santos *

PROPRIEDADES DOS
RITMOS BIOLÓGICOS
Os ritmos biológicos têm as
mesmas características em todos
os seres vivos, continuando a persistir, mesmo na ausência de
sinais e de informação temporal
periódica.
Os diversos tipos de ritmos
biológicos fazem parte do património genético de cada um, sendo sincronizados, acertados, pelos factores periódicos do meio
(alternância dia / noite, calor/frio,
ruído/silêncio, etc.).
O ser humano possui dois sistemas de resposta ou defesa para
reagir de diferentes maneiras às
variações do meio.
Por um lado a nossa organização temporal permite uma antecipação, preparando o corpo para
responder às variações periódicas
e previsíveis do meio. Trata-se de
uma gestão a longo prazo, com
base nas 24 horas.
Por outro lado, dispomos de
um sistema capaz de responder a
acontecimentos imprevisíveis no
tempo (ex. o stress), com uma gestão a curto prazo (fracção de
segundo a horas).
É aqui que se situa o retrocontrolo e a homeostasia (equilíbrio
e bem estar orgânico).
Assim com o conhecimento
temporal dos ritmos biológicos
no ser humano, podemos prever,
prevenir e ajudar a tratar todo o
tipo de maleitas, sendo para isso
necessário que cada um de nós
conheça da melhor maneira a
cronobiologia e cronopsicologia,
inerentes à nossa condição de
seres vivos.

* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

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

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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Lamarosa

Nestlé instala
fábrica de águas
no concelho
A Nestlé decidiu instalar a
sua nova unidade de produção
de águas engarrafadas da marca
Selda/Bebágua, a construir num
terreno de 4000m2 na freguesia
de São José da Lamarosa, já no
final de 2007, prevendo-se a sua
conclusão e inicio de laboração
em fins de 2008. O investimento estimado ronda os 5,3 milhões de euros.
A fábrica da Lamarosa/Coruche será a quarta do grupo
Nestlé no país, a par das do Porto no segmento de cafés, Açores
(leite) e Aveiro (cereais).
A empresa é líder europeia
no segmento de “water coolers”
e espera vender até final do ano
cerca de 47 milhões de litros de
água em Portugal.
Após o estudo de Ourém e
Chamusca como alternativas, a
Nestlé Waters escolheu Coruche. Esta decisão deveu-se em
grande medida à prospecção

realizada pela equipa de geólogos em Coruche, decisiva para a
instalação da fábrica, primeiro
por possuir boas vias de acesso,
e também porque os resultados
do furo à nascente foram muito
positivos, tanto a nível da qualidade e sabor da água, como ao
nível de caudal existente.
Com a instalação da nova
fábrica, nos próximos dois ou
três anos, deverão ser criados
cerca de 30 novos empregos.
Segundo a divisão de águas
da Nestlé, o negócio deve este
ano atingir os 16,3 milhões de
euros, com 47 milhões de litros
de água. Refira-se que no ano
passado o valor foi de 15,1 milhões de euros.
A empresa tem em vista a
abertura de um novo armazém
na margem Sul do Tejo, que
numa primeira fase irá funcionar em paralelo com a fábrica
de Coruche.

Couço

Animação no Fim-de-semana da
Juventude
Decorreu de 15 a 17 de
Junho o fim-de-semana da Juventude, em simultâneo com a
feira franca anual.
A animar estiveram os grupos Contrabanda e Charli &
BluesCats. Disputou-se um jogo
de futebol de sete no campo do
Águias do Sorraia e realizou-se

uma sessão de astronomia com
observação do espaço.
Houve ainda espaço para
uma demonstração de karting
na zona industrial do Couço e
um tributo aos Xutos e Pontapés.
O fim-de-semana terminou
com uma vacada.

ERVANÁRIA
CENTRO DIETÉTICO

Tlm. 966 588 060
Est. da Lamarosa, Lote 9 - Lj H - Stº Antonino • Coruche
Rua de Olivença - C. C. Horta da Nora, Lj 17C • Coruche
Rua Dr. Bombarda, 51 • Couço
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Misericórdias querem
ajudar a diminuir
listas de espera
fendeu que “não faz sentido que
o Estado não aproveite as capacidades destas instituições,
quando em alguns dos seus
serviços existe um certo imobilismo”. Disse ainda em declarações à Rádio Renascença que “o
Estado muitas vezes tem uma
capacidade instalada, mas não
a aproveita, porque se a aproveitasse não haveria listas de
espera”.

O Presidente da União das
Misericórdias Portuguesas garantiu que estas instituições podem ajudar o Estado a diminuir
as listas de espera para Cirurgia
em cerca de 80% das situações.
Foi durante o VIII Congresso Nacional das Misericórdias,
subordinado ao tema “Modernidade e Boas Práticas”, realizado
em Braga de 31 de Maio a 2 de
Junho que Manuel Lemos de-

Centro Hospitalar e urgências
do Médio Tejo
No seguimento da discussão pública sobre a reestruturação
das urgências, o PCP veio alertar para a “forma confusa como
o Ministério da Saúde está a conduzir a Gestão do Centro
Hospitalar do Médio Tejo”, apelando à não destruição do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Para o PCP “a constituição do Centro Hospitalar permite
uma gestão mais racional dos recursos dos três hospitais, sendo indispensável reestruturar os serviços do Centro de forma
a torná-los socialmente mais produtivos e mais atractivos
para os utentes e para os profissionais”.

FEIRA DAS OPORTUNIDADES EM CORUCHE
Pré-Inscrições abertas
a comerciantes,
até ao final de Julho

A Câmara Municipal de Coruche
em colaboração com a Associação de
Comerciantes do Concelho de Coruche e de Salvaterra de Magos promove nos dias 7, 8 e 9 de Setembro a
Feira das Oportunidades.
Este evento, que pretende promover o comércio tradicional, tem
vindo a revelar-se um êxito, tanto para
quem vende como para quem compra.
Esta feira que para além de ser um local
de excelência para se fazerem boas
compras contará também com muita
animação e com as tradicionais tasquinhas.
As pré-inscrições são exclusivas
para comerciantes que possuam estabelecimento aberto, e, terminam no final

do mês de Julho. Depois desta data as
inscrições ficam limitadas ao espaço
disponível.
A concessão de três tasquinhas será
efectuada em hasta pública cuja data
será divulgada em edital. Têm prioridade na arrematação das tasquinhas os
estabelecimentos de restauração e similares do Concelho de Coruche.
Para mais informações pode ser
contactado o Gabinete de Planeamento
e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Coruche, pelo telefone 243 610 200 ou pelo e-mail
camara.gpde@cm-coruche.pt.
GI-CMC
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Produzimos Vinho para apreciadores

Quinta da Marmeleira • Carregado
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204

Fajarda encerra ano lectivo
O final das aulas na escola
EB1 de Vale de Cavalos, na Fajarda, foi comemorado em ambiente de festa, no passado dia
22 de Junho. Com o recreio e
cantina decorados a rigor, com
luzes, palco e muita magia.
A participação das crianças
do primeiro ciclo e da pré-primária, com teatros, danças, canções e lengalengas foi o orgulho
dos pais, padrinhos, e avós que
não perderam momentos da
festa.
As crianças também foram
surpreendidas pelos pais com
um teatro de fantoches, e com
palhaçadas, o que iluminou os
pequenos rostos com risos e
gargalhadas. A alegria de pequenos e graúdos invadiu a festa
que foi recheada por comida,
doces, frutas e bebidas, e que
durou pela noite dentro.

O balanço do ano lectivo é
muito positivo, pais e educadores, professores e auxiliares trabalharam em conjunto por um
único objectivo… o sucesso
escolar de todas as crianças.
Esse objectivo foi atingido, pois
as condições necessárias foram
todas reunidas. Nesta altura do
ano que seria para descansar…
para que no próximo ano estes
pais estivessem aptos a colaborar com o ensino dos seus filhos,
isso não vai acontecer.
Segundo informações recolhidas pelo Jornal de Coruche, a
sala de primeiro ciclo irá funcionar como sala de pré-escola,
o que significa que estas crianças terão de abandonar este
espaço e integrar na escola da
Fajarda, o que ainda não se sabe
se tem capacidade suficiente
para tal.

Os pais demonstram uma
opinião de desagrado pois a
escola de Vale de Cavalos tem
umas óptimas condições, desde
a sala de aulas, aos balneários e
recreios. Também a cantina é
muito bem equipada, e tem ao
serviço pessoal qualificado.
Nesta altura a comissão de
pais reúne assinaturas na freguesia para que a sala de aulas não
seja encerrada. Mónica Azevedo, representante dos pais, referiu que “vamos lutar para que
a nossa escola não feche, vamos
usar todos os meios possíveis,
um assunto a debater também
na Assembleia de Freguesia da
Fajarda. Os pais estão unidos
pelo mesmo objectivo”. Um
final de ano com alegria e tristeza à mistura na escola EB1 de
Vale de Cavalos na Freguesia da
Fajarda.
Mafalda Fonseca

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

Apanhados com o JC
O Jornal de Coruche é cada vez mais lido por todos! Desta vez apanhamos alguns com ele na mão,
desde o Sr. António da Barca, que o lê no seu café, que há mais de 40 anos vê Coruche acontecer, até
ao Mestre António Neves, um folclorista de excelência. Obrigado a todos e participem no vosso Jornal.

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

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

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

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

•

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

Assine o Jornal de Coruche

O Jornal de Coruche

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

Carro comete infracção
grave na garagem
Ao chegar a casa depois de
um dia de trabalho Fernanda
Gomes (nome fictício) repara
numa carta registada que tinha
como remetente a GNR de São
Facundo, e que apresentava um
auto no valor de 74,82 euros.
Sem sequer localizar a região, Fernanda sem hesitar contactou o remetente para esclarecer dúvidas.
Começou por conhecer a
razão do auto do outro lado da
linha “confirma a matrícula do
auto com a do seu automóvel?
Pois sim essa viatura no dia 30
de Maio deste ano passou um
sinal vermelho na estrada nacional 2, junto à escola da
Bemposta” – local onde Fernanda Freitas nem se recordava se
alguma vez tinha passado.
Maior foi o seu espanto quando o cabo lhe pergunta “então se
não foi o seu marido, tem a
certeza que não lhe roubaram o
carro? Tem um jipe não é?”.

O que é certo é que a matrícula corresponde à do auto,
mas não é um jipe mas sim um
automóvel Daewoo Lanos.
Ao ser questionado sobre a
marca ou modelo do veículo, o
agente referiu que não identificou a viatura e nem o condutor.
Fernanda e o seu marido
Miguel (nome fictício) estavam
num jantar de amigos na casa de
vizinhos próximos, o seu carro
estava fechado na garagem…
mas o auto aparece dias depois
em casa. Agora aguardam a resolução do caso, depois de o terem
exposto por escrito à Direcção
Geral de Viação de Santarém e
dos vizinhos terem assinado a
confirmação do jantar realizado
na noite do auto.
Um caso que nos faz reflectir. O que será que se terá passado? De quem foi a culpa do
engano? Quem irá pagar os prejuízos?
Mafalda Fonseca

Museu do Caramulo
com cinco novos carros
A colecção automóvel do
Museu do Caramulo foi reforçada com mais cinco automóveis,
caminhando assim para uma exposição permanente cada vez
mais completa em termos históricos. Os automóveis que agora se juntam à exposição são um
Bugatti 44 de 1928 e um Bugatti
23 de 1924, que vêm completar

assim o núcleo Bugatti do
Museu do Caramulo e o maior
em Portugal, um Renault 4L de
1966, mostrando uma das primeiras versões de um dos automóveis mais populares do mundo, um Lancia Stratos HF de
1974 e um BMW M1 de 1980,
que reforçam o lado desportivo
e de competição da colecção.
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II Cimeira
Europa-África

António Marques *

No período em que vai ocupar a Presidência da União Europeia, Portugal pretende concretizar a II Cimeira Europa-África.
Se conseguir tal objectivo,
contributo poderoso para o diálogo Norte-Sul, Portugal deverá
tirar partido do seu posicionamento diplomático para propiciar a busca de soluções para os
vários conflitos de soberania
que, há muito, se instalaram na
área do Mediterrâneo ocidental
e continuam sem fim à vista.
Deixando para outro momento o fundamentalismo islâ-

mico e a sua dinâmica desestabilizadora, é de lembrar agora as
disputas entre Espanha e Marrocos, por causa de Ceuta e Melilla, entre o Reino Unido e Espanha, à volta de Gibraltar, a
luta da Frente Polisário contra
Marrocos pela independência
do Sara Ocidental, e, finalmente, a questão de Olivença, entre
Portugal e Espanha.
Efectivamente, além de ser o
Mediterrâneo ocidental a área
estratégica a que também pertence, Portugal é parte num litígio de soberania com gravidade
e relevo similares aos demais

referidos, e que com eles se correlaciona, a sempre presente
questão da ocupação ilegítima
de Olivença pelo país vizinho.
Ocorrendo a possibilidade –
e a urgência! – de na referida
Cimeira Europa-África serem
tomadas medidas que melhorem
o clima político-diplomático em
toda a região ibero-magrebina, a
diplomacia portuguesa tem aqui
uma oportunidade de ouro para,
sabendo aproveitar a ocasião e o
pretexto, fazer valer os direitos
de Portugal a propósito de Olivença.
Houvesse audácia!

A falta de perspectiva estratégica evidenciada por muitos
daqueles que ocupam lugares de
decisão na administração pública, nomeadamente nos níveis
regional e local, acompanhada,
habitualmente, de inabilidade e
ignorância políticas, implica o
desconhecimento do interesse nacional e acarreta a este, frequentemente, prejuízos de monta.
Infelizmente, na ausência de
um pensamento político-estratégico elaborado, conhecido e respeitado por tais decisores, multiplicam-se os casos em que se enfraquece, quando não se abandona, a defesa do bem comum dos
portugueses.
É já banal o modo como os
meios políticos da Extremadura
espanhola têm conseguido encantar e cativar alguns autarcas
e outros responsáveis políticos
do Alentejo raiano, os quais, ali-

ciados com o novo “Eldorado”
da “cooperação transfronteiriça” aceitam – com aparente
prazer – colaborar na erecção
de uma “Grã-Extremadura”, cujo “epicentro” se situa em Badajoz, como reclama impante a
imprensa espanhola, e na qual
talvez almejem ocupar o mesquinho posto de agentes, cantineiros ou capatazes.
É sintomática a ora realizada
“reunión de alcaldes rayanos”
em que, felizes e pressurosos,
alguns presidentes de municípios norte-alentejanos acorreram à chamada do Alcalde de
Badajoz, D. Miguel Celdrán, e
prometeram repetir a dose de
três em três meses...
Não está em causa, naturalmente, a conveniência e a necessidade de serem desenvolvidas relações económicas e culturais entre regiões e espaços

distintos mas vizinhos, nem sequer o incremento de um descomprometido diálogo político
entre duas realidades adjacentes, de onde podem resultar ganhos e benefícios para todos.
Mas já haverá de ser visto
com reserva um projecto voluntarista que, privilegiando certamente Badajoz e a «Grã-Extremadura», se apresenta, na sua
ambiguidade, de ganhos duvidosos para as terras alentejanas.
Tudo isto, claro, ainda no
pressuposto de que os referidos
decisores não estarão, imaginando D. Miguel Celdrán como
um novo Godoy, conquistados
para a ideia de fazerem do Alentejo uma grande Olivença.
Agradeço a atenção e, se o
entender, a publicação destas
simples observações,
____
* Jurista e Presidente do GAO

Começam as obras
do Observatório da Cortiça

A obra para o novo observatório do Sobreiro e da Cortiça
em Coruche, foi adjudicada e

vai começar a ser
construída em Julho,
esperando-se que
comece a funcionar
em finais de 2008.
O orçamento é
de 1,2 milhões de
euros, e pretende ser
um meio para a investigação ligada a
este sector. Sendo
Coruche o maior
produtor mundial de cortiça,
esta área é de grande importância estratégica para o concelho.

O observatório terá como
principais objectivos orientar a
investigação para a produção da
cortiça que já é feita em diversas
instituições nacionais; identificando problemas tais como pragas e outras doenças, apresentando
soluções.
Outro dos objectivos é o de
promover a qualidade deste produto, em parceria com investigadores, associações empresariais e de produtores, e universidades.
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Bioterrorismo
A humanidade, nos últimos
séculos, tem vindo a acumular
um espantoso volume de conhecimentos sobre o funcionamento dos sistemas biológicos. Se
por um lado essa informação
permitiu a resolução de problemas que afligiam a nossa espécie desde o principio dos tempos, abriu as portas simultaneamente, e como geralmente sucede com todo o avanço tecnológico que produzimos, para a
sua utilização com fins bélicos.
Numa Era em que tanto
falamos de armas de destruição
maciça importa abordar uma
das componentes dessa ameaça
e que frequentemente mais é
esquecida pelas populações, por
não possuir a componente
“espectacular” oferecida aos
sentidos por uma detonação de
um veículo armadilhado ou em
última análise de um engenho
nuclear.
A ameaça biológica é silenciosa mas igualmente mortal e
difícil de conter uma vez libertada. Esta ameaça pode ter a sua
origem ou em organismos vivos
causadores de doenças ou nos
agentes produzidos por microorganismos (toxinas). A diversidade de seres e agentes que podem ser utilizados é enorme,
quase tanto quanto o número de
bactérias e outros microorganismos que nos causam problemas
de saúde. A maior ou menor
dificuldade na produção, manutenção, transporte e aplicação
dos mesmo é que confere a maior
ou menor utilidade enquanto
arma biológica desses agentes.
Podemos pensar que é recente a utilização deste tipo de
métodos para incapacitar ou
matar militares e populações
civis mas de facto vem já de
longe. A prática de catapultar
cadáveres de doentes durante
cercos a cidades era uma prática
por vezes utilizada como o foi,
por exemplo, em 1347 pelo
exército mongol sob controlo do
khan Jani Beg que colocara
cerco a Caffa, na Crimeia. Outro
caso histórico da utilização de
microorganismos como arma
veio do território hoje Estados
Unidos da América. O exército
inglês, em 1736, sob o comando
do General Jeffrey Amherst,
distribui aos índios do Delaware
mantas que haviam sido utilizadas por colonos infectados
com varíola, na esperança que
esta se propagasse entre a população nativa pondo fim ao conflito que decorria.

Os casos de utilização deste
tipo de expedientes para eliminar forças inimigas foi depois
disso utilizado abundantemente
durante os séculos que se seguiram, em especial no século XX,
nomeadamente durante as duas
guerras mundiais e conflitos que
antecederam a segunda, incluindo a invasão Japonesa da China.

cos, nomeadamente de investigação biológica/médica. Os equipamentos necessários podem
também ser adquiridos sem
qualquer restrição e em termos
de recursos humanos é também
fácil encontrar quem tenha a
experiência para conduzir um
programa desta natureza. Se
bem que a manutenção de

Em 1966 o exército americano conduziu uma experiência,
colocando bactérias inofensivas
no metro de Nova Iorque, testando assim os efeitos de um
ataque dessa natureza a um dos
sistemas com maior número de
utilizadores de todo o mundo.
Uma avaliação desse teste estimou que cerca de um milhão de
nova-iorquinos tinha sido exposto à bactéria. Caso não tivesse
sido um teste mas sim um
ataque real o número de fatalidades seria incrivelmente elevado. Depois do 11 de Setembro e
conhecendo estes factos é
impossível deixar de considerar
que a ameaça colocada por este
tipo de ‘armas’ é de facto preocupante.
Em 2001, por iniciativa provavelmente de um grupo interno
americano, foram distribuídas
cartas contendo esporos de
antrax (Bacilus anthracis) que
causaram doença a 22 pessoas e
a morte a 5. Estes esporos,
quando inalados levam frequentemente à morte, já que a dose
considerada fatal é relativamente pequena, provocando hemorragias que em cerca de 5 dias se
tornam fatais.
Uma das principais preocupações, colocada por este tipo
de agentes, está na sua produção
ser acessível a um elevadíssimo
número de pessoas, sem qualquer controlo possível. As técnicas de produção estão disponíveis quer na literatura científica
quer na própria internet, já que
os procedimentos são os mesmos utilizados para fins pacífi-

agentes biológicos possa ser
mais difícil do que a de agentes
químicos, podemos encontrar
várias razões que favorecem os
primeiros para desencadear um
ataque terrorista, incluindo a
existência de um período de
incubação que pode ser adaptado, escolhendo um organismo
ou toxina adequado, aos objectivos e tempos de execução da
operação. Considerando um
período de incubação médio, o
agente em causa pode ser libertado e permanecer sem detecção
até que as primeiras vitimas
comecem a apresentar sintomas,
tendo, durante esse período o
agente continuado a contaminar
os cidadãos. Depois torna-se
ainda necessário identificar o
agente, o que pode ser mais ou
menos difícil e encontrar a
fonte. Entretanto o caos e pânico instalado serão certamente
enormes bem como a afluência
em massa de pessoas contaminadas e também daqueles que
não estando, acreditam estar,
provocando facilmente o colapso de qualquer sistema de saúde,
especialmente em áreas com
menores capacidades humanas e
logísticas.
Também nas zonas rurais a
ameaça é real, quer directa quer
indirectamente. Mohammad
Atta, um dos terroristas envolvidos no ataque ao World Trade
Center, estudou atentamente e
fez repetidas visitas a pistas de
aviação em zonas rurais por
forma a conhecer o funcionamento de aviões pulverizadores,
tendo também sido encontrada

Dr. Vasco Manuel Mantas *

documentação sobre o tema na
posse de Zacarias Moussouai,
que se acredita ter estado também ligado ao ataque mas que
foi preso antes da sua conclusão. Embora o intuito não
seja conhecido, é provável que o
objectivo fosse ou utilizar o
mesmo para provocar um ataque biológico/químico, pulverizando sobre uma zona habitada
um qualquer agente ou a utilização do tanque para fertilizantes
como um depósito extra de
combustível provocando a colisão, à semelhança do que foi
feito com os aviões comerciais,
contra um edifício maximizando os danos através da gasolina
nele contida. Provavelmente
nunca iremos saber qual o
objectivo real que motivou o
interesse mas o alerta, esse não
podemos ignorar.
Por outro lado também as
plantações e gado podem ser
alvos deste tipo de ataques. Não
será particularmente complicado lançar o caos em determinada região e na própria economia
através da disseminação de
agentes que possam causar
danos significativos ainda que
não causando fatalidades ou
mesmo qualquer doença entre
humanos. Este tipo de procedimentos pode, por outro lado
também visar as cadeias de distribuição alimentar, aí já através
de agentes patogénicos, potencialmente fatais ou não para o
homem, incutindo assim o
medo nos consumidores e, consequentemente, a perturbação
da economia e vida em sociedade, objectivo frequentemente
procurado pelos grupos responsáveis por acções desta natureza. Não seria, aliás inédita, a
utilização destes métodos como

forma de luta. Em 1978, grupos
terroristas palestinianos colocaram mercúrio em limões produzidos em Israel, que tinham
como destino a Europa com
consequências óbvias.
Podemos sempre afirmar
que Portugal não se encontra na
rota dos grandes grupos terroristas, mas o que é um facto é que
não precisam de ser grandes e
complexos grupos terroristas a
desencadear ataques biológicos,
podendo inclusivamente o terrorismo ter motivações económicas. Simultaneamente, a cada
vez maior exposição mediática
de Portugal, através dos grandes
eventos internacionais que
decorrem no país aumentam o
risco a que estamos sujeitos, até
de forma indirecta podendo os
ataques visar alvos estrangeiros
em Portugal (como em 1979, no
ataque ao embaixador Israelita

Ephraim Eldar na cidade de
Lisboa).
Daqui podemos concluir que
é grande a vulnerabilidade, em
caso de ataque com armas biológicas, quer dos grandes agregados populacionais, como Lisboa, Porto ou Coimbra em Portugal, como de pequenas ou
médias comunidades do interior, como Coruche. Resta saber
quão preparados estamos para
lidar com esta questão e qual o
nível de conhecimento, por parte das populações, destas problemáticas, que, no actual mundo
em mudança se tornam fundamentais enquanto formas de
auto-protecção e das próprias
comunidades em que nos inserimos já que os paradigmas de
antes, incluindo os de segurança, já não se aplicam.
____
* Biólogo

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

O Jornal de Coruche

Estudante AFS diz
adeus a Coruche!
Foi no final do mês de Junho, que uma família de Coruche, viu partir a estudante
Vera, da Alemanha, que durante um ano lectivo esteve a
viver no nosso país ao abrigo
de um programa de intercâmbio cultural promovido pela
Intercultura – AFS Portugal.
Encontra-se agora em curso
a Campanha de Recrutamento
de Famílias de Acolhimento para os jovens que chegam a Portugal no próximo mês de Setembro, para o Programa Anual
AFS de 2007 / 2008.
O programa AFS – Famílias de Acolhimento, é uma
experiência de Intercâmbio em
que um jovem estudante vem
viver, durante um ano, semestre
ou trimestre lectivo, para o nosso país, sendo recebido por uma
família de acolhimento e frequentando o ensino secundário.

As famílias, que pretendam
acolher um destes estudantes,
podem inscrever-se durante
todo o ano, podendo optar por
uma das durações do programa
AFS: anual, semestral ou trimestral.
O estudante deverá ser integrado como um membro da família, partilhando da vida familiar, tal como todos os outros
membros.
Este programa de intercâmbio permite um contacto com
outra cultura, outra língua e
outra forma de pensar e sentir as
coisas. Dar-lhe-á acesso a uma
enorme riqueza a nível de relacionamentos pessoais, fazendo-os participar na maior família
do Mundo, a FAMÍLIA AFS!
Para mais informações
contactar: Tel. 21 324 7070 e
andre.oliveira@afs.org

A Intercultura AFS Portugal é uma associação de voluntariado, com estatuto de Instituição de Utilidade Pública.
Não tem fins lucrativos, filiações partidárias, religiosas ou outras. Tem como objectivos contribuir para a Aprendizagem
Intercultural e Educação Global, através de intercâmbios de
jovens e famílias. Desde 1956 que promove intercâmbios de
jovens em Portugal e para o estrangeiro.

Melhor aluna de Inglês
vai a Inglaterra
A aluna da escola secundária de Coruche, Magda Sofia Pereira Coutinho, foi a
melhor aluna de Inglês da sua
escola, sendo premiada com a
possibilidade de se deslocar a
Inglaterra ao 21.º Intercâmbio

Multinacional Europeu para a
Juventude que se realiza de 21
a 28 de Julho.
O município de Coruche
apoia a estudante com 775 euros para a deslocação.

Cedência de equipamento informático
No passado dia 29 de Junho,
a Segurança Social de Santarém
fez uma entrega de equipamento

informático a várias instituições
do Distrito de Santarém, no seu
Centro Distrital em Santarém.

ARRENDA-SE
CASA DE HABITAÇÃO
COM QUATRO ASSOALHADAS
E CAVE
Na Rua da Música, N.° 35 • CORUCHE

Informações pelo telef. 243 679 953
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Portugal, o meu país
José Manuel Caeiro *

É neste belo País que eu
tenho a felicidade de viver que
acontecem e se ouvem e lêem as
coisas mais diversas e ilógicas
que se possam imaginar, sobre
qualquer assunto, desde obras
públicas de grande envergadura
(OTA, TGV, túneis, pontes, que
sei eu!).
Nós achamos que somos
governados por pessoas evoluídas e tecnicamente aptas, mas
por vezes verificamos que não é
bem assim, uma vez que o pouco dinheiro que dizem que temos não está ao serviço de todos
nós, mas, por vezes em obras
sumptuosas e de pouco interesse
prático que só servem para satisfazer o ego vaidoso de quem as
promove.
Porque será que pessoas com
muita categoria e que desempenham bem as suas funções,
são demitidas? Não acredito que
o são por serem incorrectas

politicamente. E tem que se perguntar, o que é mais premente,
se a política ou se o País? A Europa é paciente mas continuamos a correr o risco de, qual
prova de ciclismo, cada vez vermos o pelotão principal a afastar-se mais.
Já chega de discursos e conversa amena, que ainda por
cima e por vezes, é rectificada
ou desmentida horas depois. De
há muitos anos a esta parte, e
não interessa a família política a
quem tenhamos entregue o nosso voto e dado o nosso aval, que
temos vindo a ser aparentemente mal governados.
Todos sabemos, e, as pessoas
que técnica e cientificamente
estão habilitadas para desempenhos difíceis melhor ainda,
que governar em democracia é
uma tarefa bastante árdua e que
dialogar e aceitar que há razão
em certas afirmações contrárias,

é quase impossível, dadas as
condicionantes partidárias.
É evidente que os jogos partidários são uma constante em
regimes onde e felizmente, como o nosso, existem parlamentos onde se debatem ou deveriam debater os problemas do
País. Porém todas as nossas
instituições democráticas são
compostas por pessoas com
todos os seus defeitos e virtudes
e quando a formação delas é
boa, temos actuações de um
cariz, quando a personalidade é
outra, teremos outra matiz de
comportamento.
Não se pode justificar tudo
com a cor partidária, uma vez
que os partidos existem porque
há democracia e estão nos diversos órgãos de soberania, e
não só, para servir o País e para
zelarem e cumprirem o que lhes
foi exigido por nós, através do
voto.

Crucifixos e paredes
Há algum tempo atrás gerou-se, em várias ocasiões, uma
controvérsia bastante grande,
entre diversas pessoas, que se
opunham, em função de haver
ou não símbolos religiosos nas
paredes dos edifícios públicos.
Como é evidente e salutar as
opiniões dividiram-se e as diferentes correntes foram-se ouvindo e cada um argumentou como
achou que era razoável, relativamente ao seu ponto de vista.
Estamos num País de grandes tradições religiosas e cuja
cultura quase milenar, integrou
sempre esta componente, contra
ventos e marés, contra tudo e
contra todos.
Não é em meia dúzia de anos
ou por decreto ou norma que se
apagam séculos de História
Religiosa, de Tradição e de Cultura de um Povo.
Os que se consideram mais
letrados e conhecedores, e como
sempre ao longo dos séculos se
verificou, invocam o Laicismo,
Agnosticismo e outras filosofias

para justificar a tomada de determinadas posições. Está correcto.
Contudo quererem impor,
seja onde for, seja sobre que
pretexto for, normas que para
nada servem e apenas reflectem
e demonstram que a intolerância, e o fundamentalismo de certos mentores teóricos da nossa
praça, são infelizmente uma
realidade.
Os Laicos podem sê-lo à
vontade, exaltando onde quiserem que o secular e o profano
são apenas os valores do Estado,
os Agnósticos que continuem a
só acreditarem no que a Ciência
consegue demonstrar, e quando
chegam ao problema insolúvel
estão felizes. Porém as teorias
referidas acima, são isso mesmo, para além de correntes filosóficas, como por exemplo a
Agnóstica introduzida por Th.
H. Huxley em 1869.
O que são estas correntes e
que força têm comparadas com
uma cultura cristã e bi-milenar?

Deixem os crucifixos em paz e
respeitem os sentimentos da
grande maioria dos portugueses.
As modas têm o seu espaço
próprio e não me parece que
tenha muito a ver com um
assunto que pode melindrar e
melindra grande parte do povo
português. Não esquecer que as
elites, ou pseudo elites intelectuais do País têm também a responsabilidade de respeitar todos
os portugueses. Se não se respeitam entre eles não é problema do foro das não elites.
Assim a frio e apenas observando o que se passa, trará algum prejuízo a alguém ou
ofenderá assim tanto quem não
acredita? Não sei se o País tem
alguma religião oficial, mas
mesmo que não tenha, costuma
ser norma da Democracia as
minorias respeitarem a vontade
das maiorias. Mesmo sem referendo um observador atento
verá onde está a maioria.
____
* Tertuliano

A CULT e o aeroporto
A CULT deliberou solicitar
que a análise técnica comparativa de diferentes localizações
susceptíveis de serem adopta-

das para o Aeroporto Internacional de Lisboa não se limite às
opções Ota e Campo de Tiro
de Alcochete, mas que compre-

enda as diferentes opções que
têm vindo a ser apontadas por
especialistas e diferentes sectores da sociedade civil.
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SEGURANÇA E DEFESA

Proliferação de armas
de destruição massiva
O Instituto de Estudos Superiores Militares, com a colaboração da Representação da Comissão Europeia em Portugal,
levou a cabo um Seminário
Internacional, em 24 e 25 de
Maio passado, sobre a proliferação e o combate à proliferação
de Armas de Destruição Massiva
(ADM), incluindo as estratégias
de resposta da União Europeia.
O tema ADM constitui uma
das questões mais preocupantes
da Segurança Internacional,
constando da agenda de todas as
grandes Organizações Internacionais por as considerarem
uma das grandes ameaças, assaz
a mais perigosa. Não se pretende assustar seja quem for,
mas ao falarmos de ADM pretendemos chamar a atenção para
um tema da maior importância
que não pode deixar ninguém
indiferente, tal é o potencial de
capacidade destruidora em jogo.
Este conhecimento ajuda também a compreender muitas posições assumidas na área das
Relações Internacionais.
O Seminário constituiu uma
excelente oportunidade para se
ouvirem diversas perspectivas,
pelo facto de terem sido convidados a apresentar comunicações representantes altamente
qualificados de organizações estrangeiras, além de portuguesas,
da União Europeia, Reino Unido, OTAN, Israel, China, Suécia, Rússia, Paquistão e EUA.
Salientam-se, de uma forma
muito simples, alguns aspectos
que parecem ter interesse. Em
primeiro lugar o conceito de
ADM. Inicialmente a grande
ameaça era a das armas nucleares, por motivos óbvios. A ela se
foram juntando outras fortíssimas ameaças, as armas químicas, as armas biológicas e as
radiológicas. Mas além destas,
há ainda que incluir no tema
ADM, as capacidades tecnológicas, caso, por exemplo, do
enriquecimento do Urânio, e a

área dos vectores, em desenvolvimento constante.
A maioria das pessoas está
convencida, e com razões para
tal, que o maior perigo reside
nas armas nucleares, mas o Prof.
Carvalho Rodrigues, actualmente
director de programa científico
da OTAN, em Bruxelas, não
deixou de assinalar que a ameaça biológica pode ser muito
mais efectiva do que a nuclear.
A História trouxe-nos alguns
tristes exemplos da arma nuclear, especialmente Hiroshima,
além de alguns gravíssimos acidentes com energia nuclear. O
próprio desmantelamento destas
armas apresenta, também, grandes dificuldades.
Existem ainda muitas armas
químicas da segunda Guerra
Mundial no Báltico e submarinos nucleares no Mar de Barentz,
zona onde se alguém entrar, não
sairá! Mais recentemente relembram-se o caso do gás Sarin, em
Tóquio, da responsabilidade de
um grupo terrorista, e o caso do
Antrax, nos EUA, que causou
prejuízos económicos elevadíssimos sem se ter identificado a
respectiva origem. Sobre a Nova
Ordem Mundial, além da sua
imprevisibilidade, interessa ter
em consideração as assimetrias,
que já foram classificadas de
“marginalização da globalização”, a instabilidade regional e a
“proliferação secundária” que
se relaciona com a internet e as
tecnologias. O desenvolvimento
da ciência e tecnologias geram
vulnerabilidades que colocam
problemas gravíssimos à segurança, a simples exportação do
saber afecta a segurança. Isto levou a que o Prof. Carvalho Rodrigues intitulasse a sua sempre
brilhante intervenção de “Conhecimento Envenenado” e a
que o Prof. Adriano Moreira tenha colocado a grande interrogação: “Será que a globalização do
mercado vence a Segurança?”.A
difusão do conhecimento faz-se

frequentemente sem ética nem
moral. A questão é, pois, como
controlar o conhecimento? Controlo esse que, sendo possível,
teria que ser extensível a laboratórios, cientistas, etc. E a resposta parece residir na Ética,
como única forma de travar a
difusão do conhecimento, o que
se afigura de enorme dificuldade. Não só a ameaça tem
vindo a constituir uma preocupação crescente em termos de
consequências, se for concretizada, como o grande perigo, de que nenhum país está
livre, é o do emprego de ADM
por parte de grupos terroristas,
especialmente a Al-Qaeda.

Os actores estatais e não
estatais, os instrumentos à disposição e a evolução constante
das tecnologias, dão origem a
uma grande vulnerabilidade e a
riscos inaceitáveis. São preocupações que se estendem a outras
áreas, como sejam o Espaço,
cada vez com mais serviços e
aplicações de que depende a
Comunidade Internacional. E a
dos chamados “Estados Falhados” porque dispondo estes de
governos muito fracos, incapazes de controlar minimamente
os respectivos territórios, são
cobiça de grupos políticos que
recorrem ao terrorismo, para aí
instalarem campos de treino,

Não esquecendo que o número de acções terroristas no
mundo tem vindo a aumentar.
Muitos analistas têm considerado que o emprego de ADM por
terroristas é demasiado difícil
comparado com a utilização de
explosivos, que parece ter vindo
a ser suficiente para se atingirem os objectivos pretendidos.
Mas não o é, infelizmente, para
nos podermos considerar imunes perante tal possibilidade.
Face à proliferação das ADM,
o problema é que há países que
não querem e outros que querem. Mais mediáticos são os casos do Irão e da Coreia do Norte. É bem conhecida a posição
do Irão cujo presidente expressou claramente a intenção do
desaparecimento de Israel.
O seu objectivo de potência
regional não pode deixar de preocupar, em primeiro lugar, os países vizinhos, onde evidentemente se destaca Israel, e a Comunidade Internacional. O mesmo
acontece, de forma diferente,
com a Coreia do Norte onde são
inaceitáveis, tanto a feroz ditadura do regime como as posições
assumidas perante o mundo.

agentes, laboratórios, etc. É o
risco que se corre com o Afeganistão que, se abandonado à
sua sorte, conta com a imediata
presença dos talibãs e possivelmente a Al-Qaeda.
Face a esta situação, muitos
países, assim como as principais
organizações internacionais,
discutem medidas a adoptar
para ultrapassar as enormes dificuldades que se deparam, procurando implementar estratégias anti-proliferação de ADM.
Por um lado, procura-se com
a diplomacia, que as resoluções
da ONU e os tratados internacionais existentes, que evidenciam grandes fragilidades, tenham
maior eficácia.
Tanto as democracias como
as leis internacionais revelam
grandes limitações relativamente à aplicação de medidas
que permitam aumentar significativamente o nível de controlo, tanto sobre o conhecimento,
como sobre os autores, instrumentos, transportes, etc.
O chamado soft-power tem
que ser empregue com todas as
suas potencialidades, embora
possa não ser suficiente.

Rodolfo Begonha *

Há que tratar da dissuasão
mas também da protecção das
populações e das tropas.
Encontram-se em curso
planeamentos no âmbito da
emergência e da protecção civil,
além de outras medidas operacionais como a colocação de
laboratórios no terreno, que ajudem à detecção de agentes,
assim como o aumento da capacidade de tratamento, em caso
de emprego de alguma dessas
armas.
A defesa anti-míssil apresenta-se, assim, inevitável para os
países que consideram a actual
vulnerabilidade intolerável.
Os EUA querem proteger-se
da ameaça do Irão, colocando
radares e alguns mísseis na
Checoslováquia e Polónia, o
que originou uma reacção por
parte da Rússia. Reacção essa
considerada pelos EUA e
OTAN como exagerada, uma
vez que os Russos passaram a
ser parceiros activos e participam em projectos comuns.
Por último, uma referência a
uma área absolutamente fundamental, às Informações (Intelligence) onde a proliferação das
ADM representa hoje uma especialidade dentro da técnica das
informações, exigindo recrutamento de cientistas e recurso a
técnicos que saibam interpretar
e estudar os chamados “indicadores” e proceder à obtenção
de informação adequada.
Mas há um dado em que
existe acordo generalizado, é
que a única maneira de ultrapassar as deficiências de informações é a partilha entre as várias
agências, organizações estatais
e não estatais, isto é, através de
uma empenhada e activa cooperação internacional.
Em face do exposto é permitido concluir que; A actual situação é preocupante e exige uma
acção permanente e dinâmica
em todas as áreas, por parte da
Comunidade Internacional.
A evolução actual veio alterar a situação em que o emprego
das ADM passou de possibilidade a probabilidade. Não é
possível êxito sem partilha de
informações e sem uma acção
internacional com base nos
princípios da multilateralidade,
prevenção e cooperação.
____
* Maj. General
do Exército Português
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REFLEXÕES

Portugal assume
a Presidência da
União Europeia

Foi a partir do dia 1 de Julho
e até 21 de Dezembro deste ano,
que Portugal assumiu pela terceira vez a presidência da União
Europeia (UE).
Foi no Pavilhão Atlântico
em Lisboa, no antigo espaço da
Expo 98 que se fixou a sede da
presidência e onde o primeiroministro José Sócrates recebeu
os 27 países da União Europeia
em acto solene inaugural.
Para José Sócrates a nego-

ciação e a conclusão do tratado
europeu é “a prioridade das
prioridades” da presidência
portuguesa.
As cerimónias oficiais do
inicio da presidência portuguesa, culminaram no Porto com
um concerto na Casa da Música,
com a maior estrela soprano
portuguesa, Elisabete Matos.
A segurança não foi descuidada e será uma das maiores
de sempre no nosso país.

Juros para quem
se atrasa a pagar
A Câmara Municipal aprovou a aplicação de juros de
mora a quem se atrase no pagamento de taxas, tarifas e licenças, nas bancas e lugares do
mercado, arrendamentos de
imóveis e creches municipais.

Aos arautos da
“vidas impolutas”
Benito Mussolini nasceu em
1883 em Itália. Filho de um ferreiro republicano e socialista.
Parece ter tido “uma carreira
escolar desordenada e sem distinção” que não obstante, teria
levado Mussolini à ocupação de
professor em 1902. Até 1910 teve uma “existência diversificada”, entre 1902 e 1904 trabalhou
na Suiça, no campo como jornaleiro e a vagabundagem não lhe
passou ao lado.
Cumpriu o Serviço militar
entre 1904 e 1906 e a partir de
1908 desenvolveu a profissão
de jornalista de esquerda, como
redactor do jornal socialista local e secretário do núcleo socialista da cidade de Forli.
Conseguiu uma base estável
no seio do PSI que lhe permitiu
proeminência nacional em 1911
e 1912 como principal porta-

voz da ala radical do Partido.
Foi um dos responsáveis da
“viragem à esquerda do PSI entre 1910 e 1914, e a partir de
1912 chefe de redacção do principal diário socialista o AVANTI
de Milão.
Mais tarde e por ter combatido a intervenção italiana na
guerra na Europa, tendo mais
tarde recuado e abraçado a causa da intervenção.Viu-se, assim
obrigado a demitir-se do posto
de director do Avanti e foi então
expulso do PSI. Este o percurso
prévio do homem que acabou
enforcado e foi responsável pelo
Fascismo em Itália.
As notas que deixo acima
recolhias de um livro intitulado
“Mussolini e a Itália Fascista”
da autoria de Martin Blinkhorn
e editado pela Gradiva.
A vida é dinâmica e está em

constante mudança. Aquilo que
hoje é o nosso convencimento
pessoal, pelo qual até lutamos,
se necessário for, é amanhã a
mais estranha das mentiras.
Aos Homens basta-lhes dizer que “só quem não muda são
os burros” para apaziguar a própria consciência, pesada por
vezes.
Não há percursos traçados a
régua e esquadro. Uma qualquer
parede interromperia o caminho
assim traçado.
E se a história se repete?
Donde e quem emergirá? Se eu
fosse da esquerda não estaria
muito seguro… podia andar ao
“colo” com alguém a quem
algum dia teria que combater.
Aos arautos da “vidas impolutas” aqui deixo esta pequena
reflexão.

No dia em que a ponte
explodiu…

No caso de não pagamento,
serão emitidas certidões de dívida e consequente execução fiscal com juros de mora. Aos que
paguem voluntariamente os
montantes em dívida não serão
cobrados juros.

Serviço de protecção
da Natureza
O serviço de Protecção Natureza e Ambiente (SEPNA)
passa a estar representado também em Coruche. O destacamento territorial de Coruche da
GNR vai contar com três elementos neste serviço, que era
até aqui assegurado pelas equipas do distrito de Santarém.

O SEPNA apoia na prevenção de incêndios florestais, verifica o estado de conservação
dos recursos hídricos, florestais
e geológicos, tendo também
como função assegurar a protecção e conservação da natureza e
do ambiente.

Churrasqueira
Tlms. 939 586 398
969 548 260

Estrada Nacional 114 – Santana do Mato

João Costa Pereira

Foto gentilmente cedida por João Paulo Medinas, filho do autor

Foi no ano de 1979 que após o embate de
um pesado, que transportava uma máquina, na
parte superior da ponte e causou a queda de
um dos lados da mesma, que o exército dias
depois vinha dinamitar o outro apoio para se
poder remover a ponte e proceder à sua reparação, com a colocação do actual tabuleiro.
Foi esta a ponte, e as restantes do Monte da
Barca a Coruche, que o nosso Major Luíz
Alberto de Oliveira lutou e trabalhou para
que fosse construída e inaugurada em 16 de
Agosto de 1930 com o nome que ainda hoje
mantém de General Teófilo da Trindade.

____

20

O Jornal de Coruche

•

Ano 2 - Número 15

• Julho

de 2007

A UNIÃO EUROPEIA
(parte III)

A Economia Portuguesa desde 1950

Dr. Miguel Mattos Chaves *

– Os Planos de Fomento e o seu papel na reestruturação da economia
A 1.ª tentativa de elaboração
de um programa de desenvolvimento foi a Lei n.º 1914 de 24
de Maio de 1935(1).
Tratava-se de um programa a
pôr em execução no decurso de
um período de 15 anos, circunscrito a um certo número de
investimentos públicos considerados da maior importância,
sem que tenha havido a preocupação de os inserir num conjunto sistematizado.
No final deste plano, foi levada a efeito a elaboração e a
execução de uma série de planos
administrativos parciais: “reorganização dos serviços postais e
telefónicos, desenvolvimento
hidro-agrícola, reflorestação,
desenvolvimento da extracção
mineira, fornecimento de água,
equipamento portuário, construção de estradas, renovação
da marinha mercante”.
Avaliados, no início, em 6,5
milhões de contos os investimentos totais acabaram por atingir os 14 milhões de contos no
termo da vigência da lei de
1935.
No período do pós-guerra,
Portugal lançou um conjunto
de planos de investimento e de
medidas de cumprimento obrigatório para o sector público.
Para o sector privado estes,
denominados de Planos de Fomento, eram apenas de enquadramento macro-económico permitindo, no entanto, à iniciativa
privada, perceber das intenções
do poder político sobre a economia e sobre o seu desenvolvimento e, se fosse caso disso, ser
apoiada directa ou indirectamente pelo Estado.
Para mais, estes planos eram
trabalhados, na sua concepção,
não só a nível governamental
como também eram chamados a
dar a sua colaboração várias
entidades privadas, nomeadamente as associações patronais
e as empresas públicas. A sua
execução anual era discutida na
então Assembleia Nacional e
articulada com os Orçamentos
anuais do Estado.
No período que decorreu
entre 1953 e 1974 foram concebidos e construídos 4 Planos de
Fomento e um denominado de
Plano Intercalar.
O 1.º Plano de Fomento
vigorou entre 1953 e 1958(2).
Compreendia seis capítulos:
agricultura, energia, indústrias-

-chave, transportes e comunicações, escolas técnicas e iniciativas do mesmo género no Ultramar. Continha, portanto, um
conjunto de investimentos nos
vários campos de actividade onde o país mais carecia do investimento necessário ao seu desenvolvimento.
Cerca de 35% dos investimentos totais previstos, foram
dirigidos para o campo da energia, em que se previa a construção de barragens hidroeléctricas e a construção de redes
de transporte de energia, gerada pelas mesmas, de forma a
estender o uso da electricidade
aos centros e populações rurais.
Na área das comunicações e
dos transportes previa-se a
construção e reparação de estradas, construção de infra-estruturas ferroviárias e a construção
de infra-estruturas necessárias
às telecomunicações terrestres e
marítimas. Nesta área foram investidos cerca de 32%, das verbas do plano.
No sector da agricultura,
silvicultura e pescas, e na hidráulica de apoio cerca de 17%
dos montantes em causa, que seriam aplicados no repovoamento florestal, na irrigação por
meio de grandes albufeiras e na
colonização interna.
A investigação e o ensino
técnico seriam contemplados
com 2% e os apoios à industrialização significariam cerca de
12% do total. Os investimentos
totais do plano significavam cerca de 23,6% do Produto Interno
Bruto, a que correspondia uma
dotação de 13 milhões e meio de
contos. Na realidade foram investidos na Metrópole 10,4 milhões de contos e 4,5 milhões no
Ultramar, ultrapassando os objectivos inicialmente previstos.
O referido plano foi apresentado públicamente numa série
de conferências organizadas para o efeito, e como razão fundamental para o início desse tipo
de organização era apontada a
“complexidade das tarefas colectivas que os aumentos demográficos e os altos níveis de vida
das populações impõem aos
Estados modernos” e pela “necessidade política de atingir determinados objectivos em prazos
certos” de forma a responder a
“questões políticas, económicas
e financeiras que o plano enfrenta e dos resultados que vi-

sa” e a enfrentar a necessidade
de disciplinar a actividade do
Estado. Como ponto de partida,
na concepção do plano, a atenção primária incidia nos recursos disponíveis, isto é nos recursos próprios do país, e após
esse levantamento descreviamse as necessidades existentes
atribuindo-se então os recursos
possíveis a cada área de necessidade, de forma a evitar “uma
pressão demasiada sobre a economia interna”, que a criação de
meios de pagamento artificiais
poderia criar o que poderia conduzir a uma quebra da estabilidade monetária e do equilíbrio
social.
A dotação do plano era dividida quase em partes iguais
pela metrópole e pelo ultramar, sendo a primeira vez que
era planeada, de uma forma sistemática, e integrada, a atribuição de verbas para as necessidades consideradas mais urgentes, cabendo aos investimentos
privados um papel importante e
desejado no desenvolvimento
nacional. Pela sua parte o Estado entraria com os montantes do
Plano, deixando à iniciativa privada a decisão dos seus próprios
valores a investir.
O recurso ao crédito externo
previsto era de cerca de 1 milhão de contos, dos quais cerca
de 50% foram contratados com
a banca americana e destinaram-se ao Caminho-de-Ferro do
Limpopo.
No seu discurso de apresentação do plano o Presidente do
Conselho, atribuindo à agricultura um papel importante não
deixou de afirmar que “a indústria tem uma rentabilidade
superior à agricultura e que só
pela industrialização se pode
decisivamente elevar o nível de
vida, como só por ela é possível
atingir sem risco altas densidades demográficas” e acrescentava que “sem suficiente industrialização nem teremos mercado local bastante para algumas
produções agrícolas, nem poderemos evitar completamente
que os excessos de população se
expatriem, como estão fazendo
nalguns casos em condições que
não consideramos satisfatórias”.
No capítulo dedicado à iniciativa privada a orientação ia
no sentido de o Estado “fomentar a criação de empresas,

apoiá-las técnica e financeiramente, ditar-lhes regimes adequados de exploração... e retirar-se, quando não seja necessária a sua presença ou o seu
auxílio”.
O 2.º Plano de Fomento,
foi elaborado para vigorar entre
1959 e 1964(3). Neste plano o
conteúdo sectorial e a programação foram alargados e os métodos de planificação aperfeiçoados.
Era já um verdadeiro programa de política económica
no qual estavam referenciados
objectivos fundamentais: a)
aceleração do ritmo de crescimento do produto nacional, b)
elevação do nível de vida, c)
busca de regulamentação dos
problemas de trabalho, d) melhoramento da balança de pagamentos.
A ideia dominante, aliás,
era a da substituição, se possível, das importações pela produção em território nacional. E foi
a que presidiu à estratégia de
industrialização, já entrevista
nas palavras do Chefe do Governo, para a década de 1960.
Na verdade, desde 1945 que
estava definida a necessidade de
Portugal desenvolver as indústrias siderúrgica, de refinação de
petróleo, de adubos azotados e
da folha-de-flandres, bem como
as celuloses e a indústria da pasta de papel.
Por tal facto isso veio a ter o
enquadramento correspondente
neste 2.º Plano de Fomento, embora o papel de investidor principal se deslocasse do estatal
para o privado, com o apoio do
primeiro.
Tal foi solicitado aos principais grupos económicos, como
era o caso do grupo Companhia
União Fabril, tendo estes respondido afirmativamente.
Continuavam a prever realizar-se investimentos nas infra-estruturas, nomeadamente no
campo da energia, nos segmentos de produção e da distribuição, 21,4% do total, nos
transportes e comunicações,
30,8% do total, tendo o esforço,
apenas em infra-estruturas,
duplicado face ao plano anterior, passando neste plano a significar cerca de 4% do PIB,
quando no 1.º plano tinha significado cerca de 2%.
Como instrumento utilizado
para a promoção das novas

indústrias o principal instrumento foi a Lei do Condicionamento Industrial que assegurava um mercado interno às
indústrias sediadas no país, o
acesso facilitado ao mercado
de capitais e ao crédito ao investimento e a criação e lançamento de incentivos fiscais ao
investimento.
O montante total previsto
para investimento na Metrópole
e Ilhas adjacentes, foi de cerca
de 21 milhões de contos(4). Para
o total da Metrópole Ilhas e
Ultramar a previsão foi de 31,27
milhões de contos. Todavia os
investimentos reais atingiram
cerca de 36,176 milhões de contos(5).
A taxa anual de crescimento do PNB, fixada em 4,2%,
elevou-se durante a execução do
plano, a 6,2%.
Entretanto eclodiram guerras
nas províncias ultramarinas. Em
1961 em Angola, em 1963 na
Guiné e em 1964 em Moçambique.
____
BIBLOGRAFIA
(1) In Comissão Portuguesa do
Atlântico – Esta Comissão tinha como
Presidente o Dr. Augusto de Castro e
contava entre outros com o Prof.
Doutor Armando Gonçalves Pereira,
Eng.º Duarte Pinto Freitas do Amaral
e Prof. Doutor Guilherme Braga da
Cruz - Bulletin nº 27 de Outubro de
1967 – Arquivo Histórico do MNE
(2) Idem – o 1.º Plano de Fomento foi
discutido na Assembleia Nacional CF
Projecto de Lei do 1.º Plano de
Fomento in Diário das Sessões nº 168,
de 21 de Novembro de 1952, pág.
1053, e aprovado nos termos da Lei
n.º 2058 de 29 de Dezembro de 1952
e tenta uma«sistematização dos recursos da Metrópole e do Ultramar e procede a um estudo conjunto e coordenado das afectações mais urgentes»
(3) o 2.º Plano de Fomento foi aprovado nos termos da Lei nº 2094 de 25 de
Novembro de 1958. In Comissão
Portuguesa do Atlântico – Bulletin n.º
27 de Outubro de 1967 – Arquivo
Histórico do MNE
(4) CF – João Luís César das Neves –
Op. Cit.
(5) In Comissão Portuguesa do
Atlântico – Bulletin n.º 27 de Outubro
de 1967 – Arquivo Histórico do MNE
____
* Gestor de Empresas
e Doutorando em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

O Jornal de Coruche

•

Ano 2 - Número 15

•

Julho de 2007

21

POLÍTICA

Rebocho

Prazo alargado
para execução de rua
O empreiteiro da obra da
Rua das Amoreiras no Rebocho,
pediu à autarquia que alargasse
o prazo de execução da mesma.
A Câmara decidiu alargar o
prazo até 31 de Agosto, uma vez

que não tinha sido prevista a
regularização dos abatimentos
do pavimento devido aos elevados níveis freáticos. O vereador,
Rodrigo Catarino da CDU,
votou contra a proposta.

Construções Confidias, Lda
Joaquim Manuel Pinto Dias
Sócio Gerente

Construtor Civil
Alvará nº 28575
2ª Classe

Telef. 243 650 336 • Tem. 966 178 337
R. Américo Durão, 137 – 2100-315 Couço

Apanhados ladrões
de fio de cobre
A GNR de Coruche deteve três suspeitos pela prática de furtos de fios de cobre
em pivots de rega.
Os crimes de furto foram
levados a cabo nos concelhos de
Coruche, Benavente e Salvaterra de Magos. A GNR apreendeu
ferramentas de electricista, tesouras e alicate para o corte de me-

tal, um machado, duas lanternas, uma bateria carregável,
luvas de trabalho, um machado,
duas lanternas, e 6,2 quilos de
fios de cobre.
Os indivíduos, residentes nos
concelhos de Abrantes, Tomar, e
Constância, estavam identificados como consumidores e traficantes de estupefacientes.

Realidade
e tempestade
Quando este meu texto for
publicado podem ter já tido
lugar as provas de José Luís
Saldanha Sanches para a obtenção do grau académico de agregado, junto da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, onde hoje é professor associado.
O académico é frequentemente colocado no centro da
nossa tempestade política, que,
como pode apreciar-se ao dia a
dia, cobre os sectores mais
diversos da nossa vida política e
social, embora quase sempre
terminando em nada. Porventura, a mais forte razão para a
generalizada descrença dos portugueses nas instituições, a par
da desenvolvida em torno da
nossa fraca classe política, incapaz de tirar o País e os portugueses do estado que se conhece e
sente de modo doloroso.
O caso em que mais recentemente foi envolvido José Luís
Saldanha Sanches prende-se
com a sua referência à tal possível captura do Ministério Público pelos autarcas. Mas a verdade é que, mau grado se ter falado sobre o tema em profusão
nas convivências correntes,
nunca a afirmação do académico foi tomada como um ataque
ao Ministério Público, nem como uma ofensa aos procuradores, e muito menos tomada como uma regra geral. Nem mesmo a imagem dos autarcas é tida
como singular, muito diferente
da dos elementos da área da
soberania. Muito pelo contrário:
a grande desconfiança dos portugueses cresce com o poder.

O que José Luís Saldanha
Sanches realmente fez foi apontar uma vertente de risco que se
corre no país que somos, pequeno, onde toda a gente se conhece e onde a tradição nos
mostra, a cada dia, o modo incauto de actuar dos responsáveis, sejam eles o legislador ou os que
têm a incumbência de fiscalizar
a aplicação das leis.

Pois se não fosse esta a realidade, de há muito teriam surgido acusados e condenados ao
nível da nossa soberania, ou da
classe banqueira, ou do mundo
religioso. Duvido, muito sinceramente, que possa ainda hoje
ter lugar em Portugal algo de
semelhante ao que virá a dar-se,
num destes dias, no México, em
torno da audição que vai ser feita ao cardeal Rivera. Por muito
que se acredite e lute pela democracia, a verdade é que o hábito
não faz o monge, sendo que cada povo tem o seu modo próprio
de estar na vida. Até já os norteamericanos perceberam esta
realidade!
Esta recente chamada de
atenção de José Luís Saldanha
Sanches é em tudo semelhante à
resposta de José Souto de Mou-

Hélio Bernardo Lopes *

ra há uns anos atrás, quando lhe
perguntaram se certo facto seria
possível, ao que o então Procurador-Geral da República respondeu: “é possível”. A evidência lógica, porque a resposta não
foi é certo, mas é possível! E lá
possível, isso, era!!
É claro que, sendo as coisas
assim, tendo a nossa moral social chegado ao estado que se
conhece, sabendo-se que quase
tudo dá, com frequência, em nada – lembremos a lamentável
situação que teve lugar recentemente no nosso Sistema de
Justiça, em torno de quem já
havia sido sucessivamente condenado à pena máxima, num
salto quântico passando a absolvido –, a afirmação de José Luís
Saldanha Sanches deve ser vista
como um contributo extremamente útil para que se tomem as
medidas que se possam mostrar
convenientes e não tenham ainda sido implementadas. O que
não pode é esperar-se que Saldanha Sanches alinhe na moda
recente de dar a conhecer materialmente o que até pode não
saber.
Uma coisa é o conhecimento
material dos factos, outra o de
eles apresentarem uma probabilidade elevada de poderem vir
tendo lugar, ou poderem vir a
ocorrer.
De resto, a evidência mostra
que o tempo que passa está a
modificar, e para pior, a distribuição probabilística deste tipo
de acontecimentos. É a evidência das coisas
____
* Analista Político

A Tasca Evadido capturado ao fim de 10 anos
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais •
Peixes Frescos • Doces Regionais •
Mariscos Frescos
Rua 5 de Outubro
(edifício Mercado Municipal)

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

O Núcleo de
Investigação
Criminal da GNR
de Coruche recapturou no passado
mês um condenado fugitivo que se evadiu da
prisão de Leiria há dez anos. O
recluso com 31 anos, estava
preso por tráfico de droga,
aproveitou uma saída precária
para não mais voltar à prisão.
Desde essa altura que
arranjou documentos e nome
falsos que utilizava para não ser
descoberto. O caricato é que a

GNR de Mora prendeu-o por
furto e posse de arma proibida,
tendo sido libertado com
termo de identidade e residência. Contudo, os militares da
GNR de Coruche, onde se apresentava regularmente, sempre
desconfiaram dele e com o
cruzamento de dados com a
Policia Judiciária, vieram a
verificar que a sua identidade
era falsa e a detê-lo numa das
apresentações semanais às
autoridades, tendo vindo a
confessar e a assumir quem
verdadeiramente era.

O criminoso foi detido e
entregue ao estabelecimento
prisional do Montijo enquanto
corre o processo.
De acordo com o Ten. Cor.
Costa Cabral, porta-voz da
GNR, o recluso terá de cumprir
a pena por tráfico de droga que
não cumpriu na totalidade e
responder pelos crimes de
posse de arma, furto e uso de
documentos falsos.
A GNR continua a investigar o seu envolvimento noutros crimes de furto e roubos.
____
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SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL EM SELOS DO CORREIO
CTT EDITAM COLECÇÃO COM OS MONUMENTOS POSTOS À VOTAÇÃO

Os CTT vão associar-se à escolha
das 7 Maravilhas de Portugal com uma
emissão filatélica em que estão representados os 21 monumentos nacionais postos à
votação dos portugueses.
As 7 Maravilhas de Portugal serão
anunciadas num espectáculo, em Lisboa, a
7 de Julho, onde se ficarão a saber também
os resultados da votação global das Novas
7 Maravilhas do Mundo. A iniciativa conta
com o apoio do Ministério da Cultura e é
organizada pelo consórcio composto por
Y&R Brands S.A. e Realizar S.A.
A intenção é pôr à consideração dos
portugueses, através de uma votação na
internet, quais são as 7 maravilhas portuguesas, produtos do espírito humano na
sua expressão mais nobre e trabalho de
centenas de gerações.
Para a escolha das Maravilhas portuguesas, começaram por ser seleccionados 77 monumentos, da lista dos 793 monumentos nacionais classificados pelo
Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR). Um Conselho de Notáveis, composto por personalidades de
diversos quadrantes, reduziu a lista aos 21
posteriormente postos à votação de todos
os portugueses, que assim ficam com a
responsabilidade de eleger as nossas 7
Maravilhas.
A nova emissão dos CTT retrata os
21 monumentos finalistas, dedicando um
selo a cada um deles. Os selos têm design
gráfico do Atelier Acácio Santos e Hélder
Soares, executado sobre fotografias de
2007 N7WP, Tugaland – Bloodymary
design, Luísa Ferreira, Corbis e VMI.
Todos os selos têm valor facial de 30
cêntimos, com tiragens de 230 mil exemplares. Haverá também uma edição de três
folhas, agrupando 7 selos cada uma, com
o custo de 2,10 euros.
Os 21 monumentos retratados são os
castelos de Almourol, Guimarães, Marvão
e Óbidos; a Fortaleza de Sagres e as Fortificações de Monsaraz; o Convento de
Cristo, em Tomar, e o Convento e Basílica
de Mafra; a Igreja de São Francisco e a
Igreja e Torre dos Clérigos, ambas no Porto; os mosteiros da Batalha, de Alcobaça e
de Santa Maria de Belém (Jerónimos); o
Paço Ducal de Vila Viçosa; os Paços da
Universidade de Coimbra; os palácios nacionais de Queluz, da Pena, em Sintra, e
de Mateus, em Vila Real; as ruínas de
Conímbriga, o Templo Romano de Évora
e a Torre de São Vicente de Belém, em
Lisboa.
A obliteração de primeiro dia foi no
dia 18 de Junho. A emissão inclui 21 bilhetes postais, ao preço de 45 cêntimos.
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“raç a únic a no mundo”

o Cavalo Sorraia
Tão importante como o património cultural, arquitectónico ou artístico, é sem dúvida o património genético, principalmente porque depois de perdido é irrecuperável.
Cabe pois referir neste contexto algumas notas sobre um
animal que há umas centenas de anos, inclusivamente no final
do século passado habitava e servia o homem da nossa região.
Este nobre animal é o Cavalo Sorraia, raça única no mundo e que esteve no princípio deste século à beira da extinção.
Este terrível facto não aconteceu graças ao empenho, enorme
dedicação e interesse do Dr. Ruy de Andrade, que pegando
num dos últimos núcleos sobreviventes – um conjunto de três
ou quatro éguas e alguns machos – logrou através de sucessivos cruzamentos e à custa de uma enorme consanguinidade
obter de novo o protótipo da raça pura, evitando assim a
extinção.

Conversas para uma Cultura da Tradição

Sobre Folclore
Não há, nem nunca houve no
nosso país, uma “Educação para
a Cultura da Tradição”, isto é,
nunca a Escola ensinou (transmitiu) aos seus alunos os valores que os definem e caracterizam, tampouco sobre a importância da “cultura tradicional”.
Não surpreende por isso que
figuras prestigiosas do país
mostrem um total desconhecimento da matéria, e que num
universo de mais de dois mil
grupos que de folclore se intitulam, apenas umas três a quatro
centenas tenham representatividade ou para isso trabalham.
Mas, o que é o folclore?
Definido em todos os dicionários e reconhecido pela
UNESCO, podemos dizer que o
mesmo deve “ser entendido
como expressão da cultura tradicional, entendendo-se como

tal os comportamentos, usos,
vivências e valores que qualquer grupo social, relevante
culturalmente, utilizou durante
o tempo suficiente para impor a
marca local, independentemente da sua origem e natureza”.
E um “grupo de folclore” o
que deve ser?
Digamos que o “retrato”
possível das gentes do antigamente. E aqui entenda-se antigamente no tempo em que os
usos e costumes ainda não sofriam influências universais, em
que mesmo as alterações resultantes do encontro com outras
gentes, aconteciam naturalmente. Era a chamada aculturação.
Mas, como saber que determinado acto é folclore?
O Inspector Lopes Pires tem

Lino Mendes *

uma maneira muito interessante
de o explicar:
1) Ser popular (ser do gosto
do povo… ser da sua predilecção)
2) Ter autor desconhecido
3) Ser tradicional (passar de
geração em geração por via
oral)
4) Ser universal (pertencer a
uma comunidade cultural significativa e não apenas a uma
família ou pessoa).
Quanto ao desconhecimento
do que é folclore por parte de
figuras prestigiosas, por certo
que já ouviu muitas vezes a afirmação de que isso não tem
importância, não passa de folclore. Pois bem, e segundo a
“Sociedade de Língua Portuguesa” tal só é tolerável a um
analfabeto ou pessoa de pouca
cultura.
* Agente Cultural

Estação Central de Camionagem
– Câmara rescinde contrato por obra parada há 3 meses
Esta raça possui
como características
principais e citando,
um corpo sólido e forte, medindo ao garrote 1,46m nos machos
e 1,43m nas fêmeas,
tronco constituído em
forma de tecto descaído aos lados de uma seca e alta espinha
lombar, saliente, recta, forte e convexa, não enselada, com o
ligamento da cauda baixo, encaixada, que nunca se levanta
em trompa como o árabe, elevando somente a sua ponta
quando o cavalo inteiro corre solto, espantado.
O pescoço é curto, e no extremo superior deste, está a
cabeça relativamente grande, estreita com o olho relativamente pequeno, oblíquo e encerrado, no alto de uma cara
larga.
O ventre é avultado como convém aos animais que vivem
toda a vida apenas do pasto muito grosseiro, duro e pouco
nutritivo, especialmente no Inverno, apresentando-se nesta
altura o pêlo muito longo para se defender do frio.
O seu pêlo natural é cinzento ou baio o que representa possivelmente diversas variedades primitivas porque o cinzento é
geralmente pouco zebrado, sendo o baio pelo contrário portador de zebraduras intensas e numerosas, especialmente nos
membros (por zebraduras entendem-se traços ou riscas de
pêlo mais escuro que estes animais apresentam).
Este cavalo é o representante originário de todos os cavalos posteriores de Espanha, da América e base de todos os
cavalos de desporto de toda a Europa nos últimos séculos.
Com a abordagem deste tema esperamos ter despertado
nos coruchenses um assunto que tanto lhes diz respeito, num
país em que por vezes as coisas importantes, não só para nós
como para as gerações vindouras, têm por hábito ficar esquecidas.
Isabel Quelhas
In "O Verdilhão"

A Câmara Municipal de
Coruche vai rescindir o contrato com o empreiteiro da construção da nova Estação Central
de Camionagem e vai avançar
com uma acção judicial, além
de um pedido de indemnização
contra a Empresa Projectista
da obra.
Na base desta decisão do
executivo municipal, “está o
facto de a obra estar parada
há cerca de três meses, quando
foram detectados que os cálculos de estabilidade referentes à
estrutura da cobertura apresentavam diversas irregularidades e omissões que punham
em causa a sua segurança”,

referiu o presidente da Autarquia. Dionísio Mendes, adiantou ainda, que “a empresa projectista Megaron não deu
qualquer resposta ou esclarecimento às dúvidas levantadas
pela autarquia em relação às
falhas do projecto. Com o erro
detectado, os trabalhos no terreno não avançaram e o
empreiteiro, também não apresentou os documentos necessários à realização de trabalhos
a mais no valor de cerca de
38.800 euros solicitados até 21
de Março”.
A acção judicial com pedido de indemnização tem a ver
com a forma de agir da Em-

presa Projectista, enquanto o
processo de rescisão de contrato com o empreiteiro refere-se
ao facto de não ter havido qualquer resposta relativamente aos
trabalhos a mais solicitados.
Tem ainda em conta o facto
de a obra estar parada e a empresa continuar a debitar custos de estaleiro diariamente à
autarquia. Segundo o autarca,
“o projectista da obra deverá
apresentar uma reformulação
do projecto ou indemnizar a
autarquia. Caso contrário terse-ão de realizar novos concursos para o projecto e empreitada da obra”.
João Louro

Não pode ser vendido separadamente.
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Apoteose
A Apoteose dos Telles
S OBRE T OIR OS

A má sina das monumentais,
parecia ter também chegado à
Celestino Graça em Santarém.
Note-se que a monumental
de Sevilha caiu, a de Huelva
implodiu, a de Cascais foi destruída e a de Santarém tem futuro incerto. Valeu-lhe Moita
Flores, antigo elemento da Polí-

Dr. Domingos da Costa Xavier *
Fotos: Joaquim Mesquita

cia Judiciária, consagrado escritor e argumentista e sobretudo
no que nos interessa, forcado
fundador do Real Grupo de Forcados Amadores de Moura, que
eixado de sensibilidade taurina,
carregou aos ombros a defesa da
praça do campo Infante da Câmara, agarrando as rédeas do

Sr. Paim e Mestre David Ribeiro Telles, homenageados na corrida

António Ribeiro Telles num ferro maestria

seu derrube até uma solução satisfatória. Em verdade, o afastamento da feira da praça, deu-lhe
forte machadada, mas de Março
para cá o presidente da Câmara
(mais que a proprietária Misericórdia) tem vindo a provar que
nada está perdido.
É certo que a praça em muitos locais tem o ferro que arma o
betão à vista e uma solução tem

que ser encontrada, mas é facto
que a sua existência não se pode
minimizar até que seja encontrada uma alternativa digna.
No dia 3 de Junho, nela
aconteceu a V Corrida da revista
Flash, pela mão de João Duarte
e na mesma homenageou-se a
figura insigne de Mestre David
Ribeiro Telles, sendo que em
cartaz e na arena tudo de facto o

Restaurante Churrasqueira
Aberto todos os dias
(desde 1950)

Bonjardim
Especialidades:

Frango no Espeto
(1º em Portugal)

Peixe Fresco no Carvão
aceitam-se reservas para grupos

(sala no 1º andar)

Travessa de Stº Antão, nº 8 a 11 (perto do Coliseu de Lisboa)
Telefs. 213 427 424 – 213 427 687

sogescas@iol.pt

invocava. Tinham seu ferro os
toiros lidados e as figuras também, dado que se tratavam de
filhos e netos (que me perdoem,
o gracejo).
Abriu praça João Ribeiro
Telles, lidando de menos a mais
com aplauso do conclave que
quase preencheu as bancadas da
praça.
João continua inspirado artista, capaz de encontrar soluções que se não adivinham e por
assim ser detém um numeroso
grupo de fiéis que se não cansam e sempre esperam por ele.
E, que se reconheça que com
consciência de que assim é o
cavaleiro não defrauda, sendo
que quando em dia sim (o que
foi o caso) se agiganta e emociona com o seu lidar feito arte.
António Ribeiro Telles, perante um toiro que tinha bastante que lidar, sobretudo numa
arena enorme como é a de Santarém, deixou provado e à evidência que seu pai tinha razão
quando um dia afirmou “O meu
filho António quando está bem,
faz na arena tudo o que eu sonhei fazer bem feito”.
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Dinastia Telles, João Jr., António, Mestre David, Manuel e João, com o forcado A. Grave de Jesus

José Colorau (casa agr. Hrds Jose Infante) homenageado nesta corrida

João com um ferro de violino, Manuel com sorte ao estribo e António, filho de Antonio Telles, já dando os primeiros passos em praça

Acreditando em tal responsabilidade, nestas corridas de
família, António supera-se, e, o
seu estar em Santarém deveria
ser gravado e distribuído gratuitamente a muitos que para ai
andam e se presumem de cavaleiros profissionais.
A sua lide foi de facto uma
lição de toureio a cavalo, mexendo no toiro para devidamente o colocar, citando, dando
vantagens, reunindo e cravando
de maravilha e rematando conforme os cânones; tudo o que se
diz sobre a verdade do toureio a

cavalo explanou António de cátedra. Manuel Telles Bastos, bebeu
na equitação e na toureria de seu
avô e seus tios e preocupa-se
(por vezes excessivamente) com
o fazer bem feito, e, convenhamos, que é um luxo ver a sua
postura a cavalo.
Face ao toiro que enfrentou
esteve bem, e se se tivesse concedido algumas concessões à
bancada mais alegre estaria, que
em verdade o público é mesmo
o terceiro protagonista. Fechou
as lides convencionais João
Ribeiro Telles, júnior, que como
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sabemos é um caso. Eu que
gosto de conceitos puros não me
canso de afirmar que carisma
significa tão só por graça de
Deus, e o moço é carismático.
Ao entrar na arena não deixa
ninguém indiferente e desenvolvendo uma lide em que explana
a equitação familiar e a sensibilidade artística que herdou directamente de seu pai, exibe uma peculiar singularidade em que
avultam os pormenores.
Nesta tarde aplaudiu-se com
muita força os seus recortes
(toureio puro), o arrimado ferro
em sorte de violino, uma rosa
que colocou em sorte de frente
com batida ao pitón contrário, e
em suma toda uma lide que
chegou forte à bancada, triunfando forte.
O quinto toiro lidado foi
ocasião soberana para que explanasse o ensino que se ministra
na Universidade da Torrinha. Já
agora, um pouquito de história.
Falando um dia com o saudoso
Bacatum sobre a carrada de
gente que demandava à Torrinha
em busca de aprendizagem,
com o seu ar “blasé” diz-me
com um sorriso – “aquilo é uma
universidade!”. Achei graça e
escrevendo na altura no “Público” reproduzi a expressão,
> continua na página V
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14 de Junho
O Campo Pequeno é sem
sombra de dúvidas, para além
de uma das obras de arquitectura taurina mais bonitas do
mundo, também a mais importante deste país à beira
mar plantado.
Assim sendo, temos que
considerar que sendo anunciado

em tal praça um concurso de
ganadarias, seria suposto que os
ganaderos enviassem a concurso o seu melhor; tal não aconteceu no passado dia 14 de Junho,
dado que alguns dos exemplares
exibidos não tinham de forma
alguma “trapio” para a nossa
primeira praça.

Além desta corrida, o abono do Campo Pequeno para 2007
incluirá as datas de 12, 19 e 26 de Julho, 2, 9, 16, 23
e 30 de Agosto, 6, 20 e 27 de Setembro.
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Ganhou a contenda o toiro
enviado pelos Hrds. de Brito
Paes, e até felicitei o ganadero
Joaquim por tal facto com sinceridade porque tal atribuição
não me repugna e as decisões
dos júris são soberanas. No entanto, deixem-me que honestamente aqui refira expressamente

Lupi quer perante o que em meu
entender foi o toiro da corrida, o
de São Torcato, de que Luís parece não ter entendido a extrema
nobreza do animal que tinha por
diante (pese a falta de forças) e
se quedou com o estar bem
quando podia ter estado extraordinário.

que em minha modesta opinião
o melhor toiro da corrida foi o
exemplar enviado por São
Torcato, quer em beleza, quer
em “braveza”, que não bravura,
como diria jocosamente o
saudoso Manuel Conde.
Na realidade, pela noite lisboeta desfilaram vários toiros
viajados. Um sobrero aqui,
outro sobrero ali, e como hoje
em dia é corrente que se considere o viajar um acto de cultura,
convenhamos que nos foi dado
observar animais cultos.
Enfrentaram o heterogéneo
lote os cavaleiros Luís Rouxinol, Rui Fernandes e Sónia

Rui Fernandes quebrou o
enguiço, e, de facto obteve nesta
actuação capitalina um triunfo
redondo, o que me apraz referir,
visto que aureolado com importantes saídas em ombros por
aqui e por ali, os Deuses não se
punham de acordo e recusavamlhe o estatuto de profeta em sua
terra. Quer perante um de Castro com 628 quilos e quase sete
anos de idade, quer perante um
de Santa Maria mais maneirinho
mas de más ideias, o Rui soube
encontrar soluções, praticar o
seu lidar tremendista e chegar
ao público com força, o que foi
agradável sentir, dado que a car-

Matias, sendo que os grupos de
forcados Amadores de Évora,
Coruche e Aposento da Moita,
os pegaram a concurso.
Rouxinol, que na temporada
transacta se caracterizou por
papar quase todos os prémios a
concurso, nesta noite esteve vulgar, quer perante o arrobado de

reira que tem sabido construir
bem o merece.
Sónia Matias é bem um
caso de múltiplas aptidões que
bem merecem ser aplicadas. É
engraçada (e como diria o saudoso Vinicius de Moraes, “de
facto a beleza é fundamental”),
é perseverante, o que justifica

Texto: Domingos Xavier
Fotos: Joaquim Mesquita

que com garra tenha conseguido
por cá andar mesmo montando
cavalos que volta na volta
exibem chupões, tem excelente
voz, sonora o que baste para que
sem amplificação se faça ouvir
em toda a praça e se calhar no
exterior. O que não é de
somenos, dado que quando se
cansar do toureio é sabido que
tem potencial para se dedicar ao
canto lírico, e sobretudo é dotada de uma extraordinária capacidade de contactar com os
públicos que a sabem apreciar e
perdoar quando disso é o caso.
Perante o de Brito Paes triunfou forte, cumprindo a ferragem
a contento. A fechar praça, o de
Tenório seria quiçá surdo e não
lhe consentiu presença brilhante, mal passeou beleza e valor
que baste para que lhe não regateassem os aplausos.
As pegas figuravam um concurso, motivo de interesse, dado
despertar o melhor dos valores
dos que de jaqueta se vestem.
Os grupos de Évora, Coruche e
Aposento da Moita, aceitaram o
desafio e coube a António Alfacinha, por Évora e muito justamente (esteve perfeito perante o
de São Torcato) creditar-se com
o troféu em disputa.
O grupo da Moita honrou a
jaqueta que veste, o que não é de
somenos e o nosso grupo de Coruche, pese a extrema dignidade
com que esteve em praça, teve
uma noite muito dura.
Perante um Castro de barbas
brancas e 628 kgs de peso, após
quatro tentativas de caras consumaram de cernelha, apesar de
total inépcia dos campinos (os
cabrestos não têm culpa) que
deram razão a Botelho Neves
quando afirmou que “os campinos já são poucos, o que há
para ai são tractoristas fardados”.
Depois o “Peitaças” creditou-se à segunda com um pegão,
mas é bom que considere, pela
barriga, que não tarda lhe mudam a alcunha.
Acontece que instado pelo
cabo e pelo forcado que segue
sendo Dionísio Mendes, presidente da Câmara da nossa terra,
comparti com o grupo o “jantar”
do grupo. Velho que já estou e
com hábitos alimentares caninos que se traduzem em duas
refeições por dia, acedi pela
companhia, que não pelo apetite
e não me arrependo.
Presente também José Peseiro e a esposa (e não há grande
homem que suporte a retaguarda sem grande mulher), seu
irmão Carlos que aos poucos se
> continua na página VI
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IV

na Monumental de Santarém

Procuna - toureio a pé regressa em grande
Joaquim Mesquita *
Fotos: Joaquim Mesquita

No domingo, 10 de Junho,
realizou-se a terceira e última
corrida, com o regresso do
toureio a pé à Monumental de
Santarém.
Uma corrida mista com um
cartel diversificado a atrair um
elevado número de aficionados.
José Manuel Duarte, cavaleiro
escalabitano rubricou duas actuações de bom nível artístico.
Lidando com maestria ambos os
toiros, possuidor de uma excelente quadra de cavalos, Duarte
tirou partido disso e dos toiros

para alcançar mais um importante êxito na sua terra. Ana
Batista teve uma boa actuação
diante do seu primeiro, com
temple e domínio, deixou ferros
muito ovacionados.
Foi diante do quinto que
atingiu o triunfo com uma actuação completa e recheada de
bom toureio, culminando com
um exímio par de bandarilhas,
para gáudio do público que não
se cansou de a ovacionar.
O grupo de Forcados Amadores de Lisboa executou quatro

pegas ao primeiro intento de se
lhe tirar o chapéu! Cheios de
garra e pundonor. Francisco
Mira, Bruno Mendes Pereira,
João Lucas e Manuel Guerreiro,
com maior destaque para a
primeira e última, bem ajudadas, dando uma lição de bem
pegar toiros, sendo injustiçado
no final da corrida.
Na arte de Montes, o matador Luís Vital “Procuna” justificou porque foi incluído naquele
cartel. Diante do terceiro da
tarde, “Procuna” realizou uma

faena de mérito baseada na
direita, templada e artística.
Com as bandarilhas armou
um lio impressionante em ambos os toiros recheado de poder
e tremendismo pondo as bancadas em alvoroço.
Ao encerrar a corrida lidou
um cinquenho manso e sem
recorrido, mesmo assim o jovem matador inventou passes
onde nada havia para tirar.
Mérito e profissionalismo de
quem luta contra ventos e marés
para alcançar o merecido esta-

tuto de figura. O curro de Ernesto de Castro, com 3, 4 e 5 anos,
saiu regular com excepção do
último.
Ao intervalo foi homenageado o Dr. José Veiga Maltez,
presidente da Câmara Municipal da Golegã, homem que
tem defendido a cultura e as
tradições ribatejanas com convicção. Deu à feira nacional do
cavalo e ao seu exlibris, o Cavalo Lusitano, uma dimensão de
projecção mundial.
* Crítico taurino

Coruchenses homenageados em tarde de aniversario
As corridas de toiros realizadas na
Monumental Celestino Graça foram um
êxito de bilheteira e artístico. A segunda
corrida realizada na quinta-feira, 7 de
Junho, feriado nacional, esperava-se com
expectativa, não defraudou.
O presidente da câmara municipal,
Dr. Moita Flores, homenageou todos
aqueles que ao longo da existência da
praça ali actuaram, cavaleiros, matadores, novilheiros ou forcados, todos
tiveram o seu momento de gloria, como
foi o caso dos nossos conterrâneos,
Mestre David Ribeiro Telles, o matador
de toiros José Simões, os forcados Vital
Malta em representação do grupo de
Coruche e João Galamba pelo grupo de
Lisboa.
Foi bonito e emocionante ver figuras
de outrora, encontrarem-se e recordar
tempos idos, suas actuações naquela
praça, triunfos ou fracassos, de tudo
falaram um pouco e já na arena com a
praça quase cheia escutaram uma das
mais sonoras ovações da tarde, com carinho e reconhecimento.
António Ribeiro Telles abriu praça a
contas com o pior lote, evidenciou as
suas superiores qualidades de lidador
para conseguir cumprir com a ferragem
da ordem em duas lides de grande entrega.

O grupo de forcados amadores de
Santarém concretizou quatro pegas à
primeira e os amadores de Alcochete
duas à primeira e uma à segunda.
Ao intervalo foi prestada uma homenagem póstuma a Celestino Graça com a
presença de sua filha, Dr.ª Maria da
Graça Graça.
* Crítico taurino

José Simões e Vital Malta

Rui Fernandes também não andou em
tarde afortunada, o primeiro não tinha
qualidade e o segundo evidenciou alguma mas o ginete da Caparica deixou no
ar a sensação que poderia ter aproveitado
melhor o oponente.
Sónia Matias rubricou uma das melhores actuações da feira diante do terceiro da tarde, o único com investida
digna. Sónia, entrando de frente protagonizou excelentes momentos de toureio
evidenciando toda a sua classe, escutan-

do fortes ovações com o publico de pé.
A sua segunda lide foi correcta mas de
menor transmissão.
Isabel Ramos, jovem cavaleira amadora apresentou-se na capital do Ribatejo em dia de duplo aniversário, seu e
da praça. Isabel lidou com intuição e
valor, um novilho com trapio de Guiomar Moura. Alcançou um êxito extraordinário pela forma como se impôs ao
novilho, deixando ferragem de boa
nota entusiasmando as bancadas.

V
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Finou-se Ricardo Jorge

43.ª Corrida da RTP
Emoção ao Rubro!

ceirense. Sem registo, passe o
profundo valor que a oralidade
assume, a história queda curta.
É com saudade que o recordamos. Decerto agora se encontra delicadamente interrogando
Corrochano sobre os bons tempos da idade de oiro, em coloquial e ameno cavaqueio, como
os que sempre soube manter.
Que descanse em paz.
____
DCX

No curto tempo de vida que
leva de existência, o Jornal de
Coruche teve a subida honra de
o ter como colaborador. Ricardo
Jorge soube ser um taurino
açoreano de luxo, cultor da amizade e da delicadeza de espírito
que caracterizam os grandes
homens.
Pessoalmente devia-lhe todo
um conjunto de preciosas indicações que me permitiram comentar uma corrida à corda emitida em tempos em que era co-

responsável pelas emissões de
“Tauromaquia” ao que dizem de
grata memória, emitido na
RTP2 nos anos noventa; generosamente deu-me indicações
precisas e sintéticas sobre tudo o
que devia ser dito.
Por demais óbvio, ninguém é
insubstituível, mas é importante
que com o mesmo espírito de
elegante isenção que patenteou
na vida, os Açores encontrem
quem preencha o seu papel de
notário da festa de toiros ter-

Nota do Director: Logo no início do JC que o Senhor Ricardo
Jorge da Rosa nos honrou com a
publicação das suas crónicas
neste jornal. Por algumas vezes
lhe falei por telefone e nele senti
um homem amigo, interessado e
educado, bem como um amante
da Festa e da sua ilha açoreana.
É com saudade que endereço
sentidos pêsames à família.

OPINIÃO

Um toureiro nunca se reforma!
Contou-me Francisco Morgado uma incidente história que
me deixou pasmado e depois…
indignado…
Tendo em Março sido realizada uma tenta pública na monumental Celestino Graça em
Santarém, a ela assistia o toureiro Joaquim Gonçalves, que pese
a idade, sentindo-se toureiro
(quanto gostaria que o poder tivesse a capacidade para entender taurinamente tal palavra!)
pegou num capote e desbordou
toureria em dois ou três capotazos de lei. Que coisa bonita e
que se aplaude.
Acontece que o toureiro Joaquim Gonçalves é também delegado técnico tauromáquico,
vulgo Director de Corrida ou
“inteligente” (embora nem todos o sejam, como a noticia dos
factos evidencia) e por assim ser
se entendeu a excelentíssima
Inspecção-geral das Actividades
Culturais punir (creio que inde-

vidamente…) o punhado de capotazos, quiçá por acreditarem
de “boa fé” na incompatibilidade de actividades.
Ora, vamos lá ver se nos entendemos:
Primeiro, Joaquim Gonçalves
é um dos mais sensatos elementos que serve o IGAC, não me
constando que se lhe deva o
insucesso de qualquer evento
que tenha dirigido.
Segundo, as funções que
ocupa devem-se tão só à qualificação profissional bastante que
lhe advém de uma vida em que
exerceu de bandarilheiro.
Terceiro, é bom que o poder
entenda que actividades existem
que se não reformam, e, qual o
padre, o catedrático, o médico, o
filósofo, o político, o artista plástico, por pouco que exerçam,
também os toureiros averbam
tal estatuto, e não raro como
aconteceu com o mítico Juan
Belmonte, à falta de emoções,

toureiam a própria vida? (entendem-me???)
Acredito que tutelando actividades culturais, não assimilem
devidamente o conceito, razão
que me leva mais uma vez a
invocar Gabriel Mariano e citando-o deixar expresso que “a cultura é a adaptação do homem ao
meio natural circundante, e só,
que o resto é Kóltura.
Penalizar um toureiro, tão só
porque matou saudades dos seus
tempos de activo, juro, que em
meu entender não é um acto
culto, e na matéria Vexas têm
responsabilidades.
Como dizem os alentejanos,
no meio das balbúrdias, organizem-se…!
____
Domingos da Costa Xavier

P.S. – Um abração solidário
ao toureiro Joaquim Gonçalves,
que pela postura de uma vida o
merece amplamente.

Os toiros de 25 anos não casam com mulheres de 55 e não esperam ser convidados para jantar (...) os toiros não pedem dinheiro
emprestado. Os toiros comem-se depois de serem mortos.
Hemingway, 1925 (em carta a Erza Pound)

A 43ª corrida da casa do pessoal da RTP teve lugar no dia 28
de Junho no Montijo. Uma corrida onde a emoção esteve presente em algumas lides e também nalgumas pegas. João Moura
rubricou uma boa actuação
diante de um Vinhas mansote e
sem raça, levou o troféu à melhor lide mas muito contestado.
António Ribeiro Telles lidou
o de conde Cabral, (troféu ao
melhor toiro), uma lide bem iniciada com compridos poderosos
de praça a praça, de menos a
mais nos curtos terminando com
êxito.
Rui Salvador foi protagonista dos melhores ferros da corrida, citando em curto e com o
mansote de Rio Frio fechado em
tábuas arrimou-se com a raça e
o valor que se lhe conhece. Luís
Rouxinol rubricou mais uma
actuação de êxito perante o mansote de Manuel Veiga.

Sónia Matias teve que se aplicar a fundo para suplantar o manso e descastado de Rui Gonçalves, o maior da noite, com 600 kgs.
Gilberto Filipe também a ele
não coube melhor tarefa diante
do toiro do Eng. Jorge Carvalho,
manso enquerençado em tábuas,
Gilberto arrancou-lhe investidas
curtas para ferros de valor.
Nas pegas destaque para a
segunda dos Amadores do Montijo através de Hélio Lopes com
garra e muita vontade foi sem
duvida um dos momentos altos
da corrida e a merecer o troféu à
melhor pega. A outra pega resultou à primeira e dos amadores
da tertúlia tauromáquica do Montijo concretizaram uma à primeira e outra à segunda.
Os Amadores de Alcochete
igualmente uma à primeira e
outra à segunda. O público preencheu dois terços se entrada.
Joaquim Mesquita

> continuação da página II

A apoteose dos Telles
expressão que o nosso saudoso
amigo “Xico Manel” reproduziu à exaustão, e hoje, fico feliz
cada vez que por aqui e por ali a
vejo reproduzida, sinal de que
ao dar-lhe eco me não enganei.
Pois, em Santarém, perante o
quinto toiro com ferro da casa, o
que nos foi dado ver foi de facto
uma aula prática de tal universidade, que enquanto coruchense
nascido aos pés da Santa me
orgulha, e só foi pena que o
reitor David não tivesse feito
uma “perninha”, o que se percebe, que a idade não perdoa.
Mas temos pena, dado que me
foi dado ouvir um dia em conversa com o Mestre António
Luís Lopes, Mestre Nuno de
Oliveira afirmar – “Os meus cavalos estão tão equilibrados que
nem conseguem coxear!”.
Ora, é bom que aqui se diga
que quando temos o luxo de ver
Mestre David a cavalo assistimos tão só à confirmação plena

de tal conceito. Por favor Mestre, quando lhe aprouver, brinde-nos com um pouquito fugaz
da sua monte, para que se não
esqueça em Portugal o que é estar a cavalo de verdade.
Aconteceu no Campo Pequeno na alternativa do Manuel, e já
agora, cá ficamos à espera de o
ver na alternativa do João!!!
Os forcados de Santarém,
com João Seixas Luís, Diogo
Sepúlveda, Francisco Guel, Gonçalo Veloso e Grave de Jesus
como solistas, deixaram na sua
terra constância de que continuam a merecer o honroso estatuto que detêm. Os parabéns também João Duarte e Moita Flores, pelo seu querer e vontade.
A Celestino Graça e os seus
quarenta anos de passado (que
integralmente vivi) bem que
merecem o esforço, e a cidade
mostrou que o agradece.
*Médico Veterinário
e Escriba Taurino
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A noite foi do João Mantas
Em Alcácer do Sal, no passado dia 22 de Junho realizou-se
uma corrida concurso de ganadarias, em que se disputava um
“prémio ao melhor toiro” o que
saúdo e explico. De há anos que
me venho batendo pelo fim da
atribuição entre nós de prémios
de bravura e de apresentação, e
isto porque, como um dia me
disse o saudoso Manuel Conde
«os toiros com os cornos no ar
atrás dos cavalos se não mostram bravura mostram “braveza”», e por outro lado custa conceber a ideia de que se possa
conceber apresentável um toiro
embolado, diminuído que está
na exibição de um dos seus mais
importantes atributos no que ao
trapio reporta.
Posto isto que se considere
aqui o aplauso com que saúdam

o conceito de “melhor toiro”
como prémio, anos que lutei por
tal metodologia que agora começo a ver consagrada.
No entanto, que aqui deixe
expresso que na noite alcacense,
premiado que foi o toiro de Castro, não se premiou o melhor,
mas antes sim o menos mau,
dado que em meu entender digno
teria sido deixar o prémio deserto, o que honraria muito os senhores ganaderos, eles próprios
júri inter pares. Posto isto, breves notas sobre a corrida.
Abriu praça Bastinhas lidando o toiro de Núncio e esteve
bem e entusiasmou, o que também aconteceu ao enfrentar o
quarto da ordem com ferro de
Brito Paes, que o de Elvas entendeu lidando a contento e acabando até com o aplauso do con-

Manuel Dias Gomes debuta
em Sevilha
O novilheiro português Manuel Dias Gomes debutará no
próximo dia 19 de Julho na importantíssima Praça de Toiros
“Real Maestranza de Caballeria
de Sevilla”, numa novilhada sem
picadores onde estão anunciadas reses da ganadaria de Villamarta. Ainda no mês de Julho
actuará noutra novilhada sem
picadores em Colmenar de
Oreja, dia 25 de Julho.

No mês de Agosto está já
anunciado na mediática Feira de
Málaga, a 4 de Agosto, na novilhada sem picadores integrada
na respectiva feira e dia 11 numa corrida mista na Malveira.

> continuação da página II

14 de Junho
transformou numa das referências gastronómicas do país,
Abel Correia e família, apoderado de Moura e empresário que
bem pronto a afición passou a
respeitar como taurino e se
esqueceu do seu apodo “dos
pneus”, Maria José Garcia,
sobrinha de “El Viti”, Charra de
Vitigudiño que exerce a alto
nível o seu mister na embaixada
de Espanha, mas que me parece
que ao invés de nos impingir tão
só o seu país, se diverte a saudavelmente cultivar o iberismo,
de facto o que nos convém, tal a
forma como assume o melhor
que campeia na sociedade
Portuguesa.
Também o arquitecto Manuel
Couceiro e a Dr.ª Isabel Amado,
respectivamente maioral e chanceler da confraria gastronómica
do toiro bravo, que o Dionísio
soube sediar em Coruche, que
pela valia intelectual que atestam são uma sólida mais valia

para a causa sorraiana.
Cumpre que vos diga que
senti profundo orgulho por
compartir a ocasião, pese a noite
não ter sido de glória taurina,
que nem sempre as coisas correm de feição.
Senti-me entre um grupo de
meninos em estágio para senhores, e como tive ocasião de lhe
dizer de viva voz, com o seu
estar e com os valores que atesoram e expandem, são bem o
testemunho de que “Aqui houve nome Portugal”, frase que
nas gestas das descobertas faz
500 anos, inscrevíamos nos padrões que ao acaso deixávamos
pelo mundo, que perdurando
ainda hoje nos orgulha o ser
gente.
Deixem-me que parafraseie
Camões e vos diga em consciência – “Ditosa a Pátria que
tais filhos tem”.
____
Domingos da Costa Xavier

clave ao seu habitual par de bandarilhas.
António Ribeiro Telles teve
que enfrentar o velho toiro de
Castro (que os ganaderos consideraram o melhor, exemplar que
exibia o número um na espádua,
o que significa tão só que faz a
barba a caminho dos sete anos)
e se os ferros compridos foram
asseados, brilhou de menos a
mais cumprindo a restante ferragem. Lidou também o toiro de
Pégoras, animal que entrou com
garras de fera e saiu de sendeiro,
mas que o cavaleiro soube entender e aproveitou colocando-lhe emocionantes curtos no
corredor, apesar de um derrote
em tábuas ter o dito despejado
inteiro o copo de uma “embola”.
João Moura Caetano, continua sendo uma esperança, mas

ao ter que enfrentar um morlaco
com ferro Grave que se lidado a
pé não teria um passe, parece
não ter percebido que lhe cabia
pôr o que o toiro não tinha e não
conseguiu ultrapassar uma situação morna. A fechar praça, frente a um exemplar de Mendes,
brusco e sem tom nem som, de
novo asseadamente cumpriu a
ferragem e mais não disse.
Quanto à forcadagem, e não
esqueçam que titulei esta peça
em nome de um forcado, dirvos-ei que o grupo de Santarém
se limitou a somar mais uma
corrida à estatística, mal que
esteve, e que o triunfo da noite
coube por inteiro ao grupo de
Montemor. Gonçalo Sande, bem
à primeira, José Maria Cortes
bem à segunda, exibindo em
qualquer das tentativas valor

VI
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que não é vulgar, teria bastado
para assegurar o sucesso do
grupo. Mas enorme, enorme,
realizando o que será sem dúvida (já vi muitas…) uma das
melhores pegas do ano, esteve
João Mantas perante o idoso de
Castro, aguentando derrotes impensáveis, estóico, determinado
e valente, dando até ao grupo
possibilidade de se reencontrar
dado que no seu trajecto o toiro
após o primeiro embate lhes
fugiu, concretizando um pegão
de antologia, que merece figurar
no quadro de honra dos momentos grandes do grupo de Montemor. A noite foi mesmo dele,
João Mantas deixou constância
do melhor da gesta da forcadagem e protagonizou o melhor
momento da noite.
Para que conste…!

Badajoz 2007
Em Badajoz realizou-se a
tradicional feira de “S. Juan”.
No ano em que a praça de toiros
da cidade pacense comemora 43
anos, José Cutiño presenteounos com carteis de grande relevo incluindo as máximas figuras
da actualidade, embora com apenas um português anunciado,
João Moura Jr. na corrida de
rejoneio a abrir a feira no sábado
23 de Junho. Moura foi o triunfador dessa tarde com o corte de
duas orelhas ao quinto toiro de
D. Luís Terron.
Ao segundo da tarde, Moura
Jr podia ter cortado um apêndice não fosse o mau uso do rojão de morte, ficou-se pela ovação. Andy Cartagena e Leonardo Hernandez filho substituíram
Pablo Hermoso ainda a recuperar
de um percalço. Cartagena realizou uma boa lide ao seu segundo mas o acerto com o rojão
final não foi certeiro, pinchou
por diversas vezes e a primeira
lide não teve história, silêncio e
ovação no final de cada lide.
Leonardo Hernandez filho
demonstrou valor e entrega para
ser figura, assim Deus lhe dê
sorte, debutando em Lisboa a 14
de Julho numa corrida televisionada. No final apenas Moura
Jr em ombros!
No dia de S. João anunciava-se um cartel de expectativa
com três matadores extremeños,
António Ferrera, ovação com
um aviso e duas orelhas e rabo.
Pinchou a matar o primeiro após
uma boa faena e rematou soberbamente a faena ao seu segundo
com uma boa estocada que lhe
valeu os máximos troféus, destaque para os impressionantes

tércios de bandarilhas que pôs a
praça em delírio total. Miguel
Angel Perera logrou cortar um
apêndice a cada toiro estoqueado após duas faenas superiores.
Alexandre Talavante, esteve fatal
a matar no seu primeiro e quase
a repetir a dose no último da
corrida.
Na segunda-feira 25 de Junho, Henrique Ponce não teve
oponentes com qualidades mínimas para petições saldando-se
por aplausos em ambos, embora
a sua entrega fosse meritória.
António Ferrera voltou a bisar.
Julian Lopes “El Juli”, com
aplausos e 2 orelhas, sem oponente passível de triunfo na
primeira parte veio ao de cima a
sua veia artística a encerrar a
corrida.
Na Terça-feira, 26 de Junho
a alternativa de mais um matador local, Israel Lancho, com
uma boa actuação no toiro da
alternativa e o corte de duas orelhas e uma no último. Foi seu
padrinho de alternativa Manuel
Diaz “El Cordobés”.

Foi testemunha Francisco Rivera Ordoñez, logrou cortar uma
orelha no primeiro e foi aplaudido
no segundo.
A feira encerrou no dia 27 de
Junho com um mano a mano de
Sebastian Castella e Talavante
por Caeytano Ordoñez não poder actuar devido a uma colhida
do fim-de-semana. O mau jogo
dos toiros de Parladé e o mau
acerto com a espada ditaram um
encerramento sem troféus, no
entanto ficou na retina dos aficionados que quase lotaram a
praça a excelente faena de Castella.
Abriu esta corrida o rejoneador jerezano António Domecq que
lidou um toiro de Terron, e para
não fugir à regra desta feira também não foi feliz com o rojão
final e escutou apenas aplausos.
Apenas mais duas presenças
portuguesas pisaram o ruedo de
Badajoz, Dionísio Grilo picador
da quadrilha de Ferrera e José
Franco “Grenho” com António
Domecq.
Joaquim Mesquita
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SANTARÉM

Universidade de Valáquia
visita Santarém
O Governador Civil de Santarém recebeu no passado dia 4
de Junho um grupo de representantes da Universidade da Valáquia, Roménia, na sequência do
protocolo de geminação entre
Dâmbovita e Santarém e dos
acordos de cooperação entre os
estabelecimentos de ensino superior das duas regiões.
Por ocasião do aniversário do
Instituto Politécnico de Santarém (IPS), uma comitiva de
responsáveis universitários romenos esteve na região, com
vista à troca de experiências e
de conhecimentos a este nível.

Gestão turístico-cultural
para Autarquias
Foi apresentado, no dia 22
de Junho, no Governo Civil de
Santarém, um trabalho desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), que serve de
desenvolvimento ao conceito de
conhecimento do património
natural e cultural para a gestão
autárquica nas áreas do turismo
e da cultura. Este projecto desenvolve um inventário, uma
base de dados e uma bolsa de
ideias.
Segundo Paulo Fonseca, Governador Civil, “quem não fizer
parte de uma rede, no futuro
não existe”, congratulando-se
por este trabalho académico
estar ao serviço do desenvolvimento das autarquias. Para o
director do projecto, Luís Mota,
esta iniciativa introduz uma
nova dinâmica na percepção do
património e da cultura, podendo levar as autarquias a criar
aquilo que define como a “Carta
Cultural Autárquica”, disponibilizando um instrumento técnico
poderoso, o TURIAUTA.
Visando transformar a informação e a comunicação em va-

CARTAXO

45 Anos depois os
toiros voltam às ruas
Foi com enorme entusiasmo
que no dia 21 de Junho (data em
que o Cartaxo foi elevado a categoria de cidade, 21-06-95), se
deram inicio as Festas da
Cidade. O inicio dos Festejos
ocorreu com uma sessão solene
no salão nobre da Junta de
Freguesia, onde o Presidente da
Associação Cultural e Recreativa “Gentes do Cartaxo” Dr.
Délio Pereira, o Presidente da
Junta de Freguesia do Cartaxo,
Sr. Manuel Salgueiro, o Presidente da Assembleia Municipal,
Dr. António Góis e o Vereador,
Dr. Pedro Ribeiro, preferiram
palavras de incentivo e acolhimento a todos quantos visitam a
cidade do Cartaxo no decorrer
deste evento.

Depois seguiu-se um momento recreativo e cultural sendo este superiormente preenchido pela Orquestra Juvenil de
Vale da Pinta, para cerca das 22
horas se dar início ao momento
mais esperado, ver os toiros
serem largados nas ruas da
Cidade, este que era um sonho
de muitos cartaxeiros. Desta
feita o sonho concretizou-se e
foi bonito ver milhares de pessoas que se deslocaram ao Cartaxo, até ao dia 24 de Junho, dia
de S.º João Baptista (Padroeiro
da cidade do Cartaxo), todos os
dias entre actividades, culturais,
desportivas, equestres, fados,
não faltando largadas de toiros,
bem como o bom vinho do Cartaxo.
Custódio Borges

Ribeira do Fárrio
vai a votos
Na sequência do pedido de
demissão da Assembleia de
Freguesia da Ribeira do Fárrio,
concelho de Ourém, e da conse-

quente impossibilidade de funcionamento deste órgão, as
eleições intercalares realizam-se
no próximo dia 5 de Agosto.

Escolas profissionais

lor acrescentado para a região,
foi desenvolvido um software
denominado TURIAUTA, no
âmbito da I pós-graduação do
departamento de Gestão Turística e Cultural, da Escola Superior de Gestão de Tomar, em termos da organização e da gestão
de conteúdos, e do departamento de Tecnologia da Informação
e Comunicação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes,
ao nível das tecnologias de su-

porte e comunicação. Através
do site www.turiauta.ipt.pt, políticos e técnicos autárquicos,
administradores de programas
culturais e turísticos, programadores de eventos, técnicos de
empresas na área da Cultura e
do Turismo, estudantes e docentes, turistas e público em geral
poderão aceder à oferta do TURIAUTA, em virtude deste estar
vocacionado para as plataformas
web de nova geração.

Saneamento avança em Santarém
O Vereador com o Pelouro
das Obras Municipais, Ricardo
Gonçalves, acompanhado por
alguns técnicos da autarquia,
visitou no dia 11 de Junho, as
obras de construção do sistema
de saneamento da Póvoa de Santarém e do Verdelho (Achete).
Na oportunidade foi ainda
feita, no estaleiro da obra, uma
apresentação do projecto a edi-

de 2007

ficar naquelas freguesias.
As obras, cujos trabalhos
tiveram início no passado dia 14
de Maio, prevêm-se concluídas
no final deste ano, visto que o
seu prazo de execução é de 210
dias.
A intervenção agora em curso foi adjudicada ao Consórcio
Aquino & Rodrigues, S.A./Lena
Construções, S.A. pelo valor de

€1.730.651,32, sendo €1.401.837,08
para a rede de esgotos e o restante para a ETAR.
Com esta obra, financiada
em 65% pelo FEDER e em 35%
pela Câmara Municipal de Santarém, as populações das freguesias da Póvoa de Santarém e
de Achete vêm concretizar um
sonho com quase 30 anos.

Alunos com projectos de negócio
Foram apresentados no dia
28 de Junho, na NERSANT em
Torres Novas, as seis ideias de
negócio pré-seleccionadas no
âmbito do Projecto Iniciativ@,
abaixo descritas;
– Germicida (Máquina para
a esterilização de talhares), projecto da Escola Profissional de
Salvaterra de Magos.
– Arenas e Tradições (confecção e comercialização de
indumentárias tauromáquicas,
bandarilhas e trajes para ranchos folclóricos), projecto da
Escola Profissional de Coruche
– Jogos Didácticos (criação
de um jogo didáctico direccionado para crianças do ensino
básico), projecto da Escola
profissional de Salvaterra de
Magos.
– MacMAc (manutenção
industrial e construção de máquinas), projecto da Escola Profissional de Coruche

– Estufa (construção de estufas automatizadas), projecto da
Escola Profissional de Salvaterra de Magos
– Domoconstrói (automação
de moradias e edifícios), projecto da Escola Profissional do
Vale do Tejo – Santarém
Este projecto foi desenvolvido pela Nersant em parceria
com o Idersant – Instituto de
Desenvolvimento Empresarial
da Região de Santarém e consiste num Concurso de Ideias de
Negócios para os estudantes das
Escolas Profissionais e dos
Institutos Politécnicos do distrito de Santarém. Inicialmente
aderiram ao Projecto Iniciativ@
19 equipas. Ao todo, o projecto
envolveu 60 jovens estudantes
que, desde Maio do ano passado, têm estado a trabalhar nas
suas Ideias de Negócios e na
estruturação das respectivas
empresas.
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SANTARÉM

Câmara de Santarém e
Escola Superior de Educação

Governo Civil
equipa Bombeiros do Distrito

Entregam
os primeiros
diplomas de TIC
Terminou a 19 de Junho com
a entrega pública dos primeiros
diplomas ao pessoal auxiliar de
acção educativa das escolas do
Concelho, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho de Santarém, a grande acção de formação em tecnologias da informação e comunicação (TIC) junto
do pessoal auxiliar de acção educativa das escolas de Santarém.
Partindo de uma parceria
com a Escola Superior de Educação, a Câmara Municipal, acolheu sete estagiários de final do

curso de Educação e Comunicação Multimédia, proporcionando esta formação a 20 Auxiliares de Acção Educativa em contexto de trabalho de 14 escolas.
Pela primeira vez vai concretizar-se o envio de dados à
Câmara utilizando uma plataforma de comunicação que foi
criada no site da Câmara e a que
se acede através do “Xantas”, um
ícone que já começou a entrar
na vida dos nossos alunos como
mascote para questões da Educação.

Amiais de Baixo
já tem posto de
Bombeiros
Desde 1 de Julho que entrou
em funcionamento o posto de
Bombeiros de Amiais de Baixo,
cumprindo uma reivindicação
antiga da população do norte do
Concelho, onde se situa a maior
mancha florestal de Santarém, e
uma forte componente industrial, com os maiores riscos inerentes.
Esta concretização resulta de
uma parceria entre a Câmara

Municipal de Santarém (Serviço Municipal de Protecção
Civil), os Bombeiros Voluntários de Pernes e a Junta de Freguesia de Amiais de Baixo.
Com 5 bombeiros e duas
viaturas instalados no edifício
da antiga Casa do Povo, este
dispositivo irá ter missões de
patrulhamento da zona e constituição de um grupo de primeira
intervenção.

ALMEIRIM

Livro
“Tradições de Almeirim
- A Culinária”
A Confraria Gastronómica
de Almeirim e o jornal “O Almeirinense” apresentaram no
passado dia 20 de Junho, no auditório da Biblioteca Municipal
Marquesa do Cadaval, em pleno
cenário das Festas da Cidade, a
obra que todos os apreciadores
da boa gastronomia local vão
querer ter.
A obra contém um conjunto
de pratos típicos de Almeirim
entre Sopas, Peixes, Carnes e
Doces, receitas que foram con-

feccionadas uma a uma por confrades ou seus familiares, saboreadas e avaliadas quanto à sua
qualidade gastronómica e por
último fotografadas, conferindo
elegância e glamour em cada
página apresentada na Obra.
O autor, António Cláudio,
ofereceu à Confraria Gastronómica a sua pesquisa e o retorno
foi a publicação de uma primeira edição de dois mil exemplares com o apoio total da Câmara
Municipal de Almeirim.

O Governo Civil de Santarém entregou, no passado dia 21
de Junho, quase 5400 unidades
de equipamento de protecção
individual a todos os Corpos de
Bombeiros do Distrito.
O montante investido na
aquisição do material de fardamento rondou os 270 mil euros
e equipará mais de 30 por cento
dos efectivos.
Numa cerimónia presidida
pelo Secretário de Estado da
Protecção Civil, as 28 corporações municipais e voluntárias
receberam um total de 1491 dolmans (casacos), 1510 calças,
614 pares de botas, 291 capacetes, 720 cógulas (protecção para
a cabeça) e 750 pares de luvas.
Este equipamento é, segundo o Governador Civil, fundamental “para que o trabalho

dos bombeiros, que, no terreno,
vão ter que enfrentar esse flagelo das chamas dos fogos florestais, seja cada vez mais defendido por si próprios”.
Mas se, em 2006 e 2007, a
aposta centrou-se no fardamen-

to, o ano de 2008 será de reforço
do equipamento em termos materiais, ou seja, instalações e
parque automóvel, anunciou
Ascenso Simões, secretário de
estado da protecção civil.

Instituições apoiadas pelo “Pares”
O Ministro do Trabalho e da
Solidariedade Social no passado
mês de Junho no Governo Civil
de Santarém, assinou os contratos de comparticipação financeira no âmbito do Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) com
entidades do distrito. José Vieira
da Silva falou também dos
critérios de avaliação das candidaturas e das mudanças na atribuição destes apoios.
O distrito de Santarém verá a
sua capacidade de prestação de
serviços sociais aumentada, com
a criação de 182 lugares em Lares de Idosos, 125 em Centros de
Dia, 80 em Serviços de Apoio
Domiciliário, 50 em Jardins de
Infância e 233 em Creches.
Para José Vieira da Silva, o
programa apresenta algumas
melhorias significativas relativamente aos procedimentos do
passado. O investimento público está garantido através da sua
prévia dotação orçamenta. Referiu-se ainda ao papel das autar-

quias no processo, considerando
que se trata de um “triângulo
virtuoso (Administração Central, Câmaras Municipais e instituições da sociedade civil),
porque a articulação é o caminho que temos que seguir para,
mais rapidamente, dotarmos o
nosso país destes equipamentos”.
Nesta primeira fase do
PARES, foram contempladas
instituições dos concelhos de

Abrantes, Benavente, Entroncamento, Mação, Ourém, Santarém, Tomar e Torres Novas.
A nível nacional, o Estado
investirá 92 milhões de euros e
espera criar dez mil postos de
trabalho com a abertura de cerca
de 800 equipamentos sociais.
O segundo momento do programa encontra-se em fase de
apreciação das candidaturas.

CHAMUSCA

Ministro do Ambiente visitou a Chamusca
O Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional, Francisco Nunes Correia, visitou no
passado dia 5 de Junho, a Chamusca.

Esta visita, integrou-se nas
comemorações do Dia Mundial
do Ambiente, e incluiu a sessão
pública de entrega dos alvarás
de exploração dos Centros Integrados de Recuperação, Valori-

zação e Eliminação de Resíduos
Perigosos (CIRVER) às empresas ECODEAL e SISAV, bem
como o lançamento da primeira
pedra das instalações destas
duas unidades industriais.

32

O Jornal de Coruche

•

Ano 2 - Número 15

• Julho

de 2007

GENEALOGIAS

Os Ribeiro Teles
Teófilo da Cruz Nunes *

Filho de gente de Coruche,
meu pai nascido e Baptizado,
casado e sepultado em Coruche,
mais conhecido por José Faustino, na terra. Meu pai não era
muito amante da festa brava
mas era neto dum campino da
Quinta Grande.
Eu, desde pequeno que ia a
Coruche com meu pai e meu
irmão a casa dos padrinhos e
primos do Senhor Pedro Mexia
Nunes Barata e de sua esposa
Dona Maria Isabel Ribeiro Teles
Mexia Nunes Barata, que era
prima direita do meu avô.
Como sempre gostei da festa
brava, lembro-me de uma vez
perguntar à madrinha, qual a ligação de parentesco entre ela e o
Mestre David Ribeiro Teles.
Passado tempo, com 26 anos,
herdei do meu pai o bichinho da
ciência da Genealogia, e, de há
nove anos a esta parte comecei,
a pouco e pouco, a investigar
quem eram os Ribeiro Teles.
Começo por uma senhora
Maria Teles, nascida no Couço
em 1681 que era filha de Manuel Teles, natural de Mora, e de
Gregória Pires, natural de Santa
Justa. Maria Teles vem a casar
com Manuel Ribeiro, este já viúvo de Margarida Gil e já com três
filhos do primeiro casamento.
Mas Manuel Ribeiro enviuvou de Maria Teles, e, casou novamente com Leonor Rodrigues, de onde nasceram mais
quatro filhos.
Do casal Manuel Ribeiro e
Maria Teles, nasceram quatro
filhos de onde descendem os
Ribeiro Teles. O primeiro filho
do casal foi o Sr. António Ribeiro Teles, que casou no Couço
com Maria da Conceição, casal
de que nasceram doze filhos.

António Ribeiro Teles e sua
mulher, já com seis filhos, por
volta de 1740, mudaram para a
herdade do Alegrete, na Erra,
onde era lavrador e onde nasceram os outros seis filhos.
Em 1736, no Couço, nasceu
o quinto filho do casal e terceiro
do nome.
O Senhor José Ribeiro Teles
(teve, em 14 de Janeiro de 1758,
Carta de Mercê de Monteiro
Pequeno) casou três vezes tendo
tido descendência do segundo e
terceiro casamentos. Do segundo casamento com D.ª Joaquina

Maria da Renussiação, nasceram 8 filhos e do terceiro casamento com D.ª Joana Luísa Godinho de Carvalho, nasceram
mais sete filhos.
Do segundo casamento e primeiro filho do casal, nasceu o
Senhor João Ribeiro Teles que
veio a casar com D.ª Maria Gertrudes da Conceição, que era
enteada do seu sogro, Senhor
José Ribeiro Teles e filha do primeiro marido da D.ª Joana Luísa Godinho de Carvalho.
Deste casal, João Ribeiro
Teles e da D.ª Maria Gertrudes

da Conceição, descendem D.ª
Maria Rosa de Lima Ribeiro Teles, que era esposa do Dr. António José Cunhal, D.ª Maria
Joana Ribeiro Teles Mexia Barata Batista, que era esposa do
Dr. Palmiro Nunes Batista, D.ª
Maria Irma Garcia Henriques da
Silva casada com Dr. José Coutinho Rebelo, Dr. Joaquim Prates Ribeiro Teles, que foi Presidente da Câmara de Coruche e
que era casado com D.ª Maria
Antónia Garcia Henriques da
Silva, Dr. Camilo Raposo do
Amaral que era casado com D.ª

OURIVESARIA E RELOJOARIA

C onstruções
Tectos Falsos • Construção civil

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
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

____
* Membro da Associação Portuguesa
de Genealogia

B.C. e Coelho, Lda

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

Maria Fernanda Faria Cabral
Metelo Amaral. O segundo filho
do casal José Ribeiro Teles e D.ª
Joaquina Maria da Renussiação,
foi D.ª Francisca Maria da Jesus
que era casada com Senhor
Francisco Monteiro. Deste casal
descendem:
D.ª Maria da Natividade
Vidigal Pais Ribeiro Teles que
era casada com o Dr. Armando
Satyro Lizardo, Fundador do
Jornal “O Sorraia”;
Senhor Arq. Prof. Gonçalo
Pereira Ribeiro Teles casado
com D. Maria da Conceição C.
Fortinho de Sousa;
Senhor Paulo Pereira Ribeiro Teles que era casado com D.ª
Maria Teresa Matos Brito e
Abreu;
Mestre David Manuel Godinho Ribeiro Teles que foi casado com D.ª Maria Isabel Castro
Palha.
E do terceiro casamento do
Senhor José Ribeiro Teles com
D.ª Joana Luísa Godinho de
Carvalho, nasceu o Senhor Pedro Ribeiro Teles, Capitão das
Ordenanças de Santana do Mato,
que foi casado com D.ª Inácia
Joaquina da Purificação.
Assim a pergunta que eu
tinha feito à madrinha nos
princípios de 1970, sobre o seu
parentesco e o Mestre David, ficou esclarecido. Então o trisavô
de D.ª Maria Isabel Ribeiro
Teles Mexia Nunes Barata era
irmão da 4.ª avó do Mestre
David Ribeiro Teles.
Fico-me por aqui, o resto
fica para uma eventual publicação em livro

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

•

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

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

>
>
>
>

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

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

Uma Empresa do Grupo B.C.

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

(Parte I)

Uma perspectiva histórica sobre
as revoltas militares em Portugal
“Atolados há mais de um
século no mais funesto dos ilogismos políticos, esquecemo-nos de que a unidade nacional, a harmonia, a paz, a felicidade e a força de um povo não
têm por base senão o rigoroso e
exacto cumprimento colectivo
dos deveres do cidadão perante
a inviolabilidade sagrada da
família, que é a célula da sociedade; perante o culto da religião, que é a alma ancestral da
comunidade; e perante o culto
da bandeira, que é o símbolo da
honra e da integridade da pátria”.
“Quebramos estouvadamente o fio da nossa História, principiando por substituir o interesse da Pátria pelo interesse
do partido, depois o interesse
do partido pelo interesse do
grupo, e por fim o interesse do
grupo pelo interesse individual
de cada um”.
Ramalho Ortigão

Desde a fundação da nacionalidade que existem forças militares.
Foram estas que fizeram
Portugal, impondo e sustentando pelas armas, esse acto político primordial que foi a individualização do Condado Portucalense.
Desde D. Dinis com a reparação e construção de Castelos e
Fortalezas, pela instituição dos
“Besteiros de Conto”, e ainda
pela criação de uma marinha de
guerra em termos permanentes
(teve um desenvolvimento grande com a criação da Ordem de
Cristo em 1319), que se organizou a Nação para a guerra em
termos globais e se instituiu
uma espécie de milícia nacional.
Desde D. Duarte que se começou a compilar as normas que
regessem a preparação, operação,
logística, disciplina e comandamento das forças militares.

Com D. João II criou-se a
primeira Guarda Real permanente e em termos modernos.
Com a Restauração criou-se
o primeiro Conselho de Guerra
e a primeira Escola de Ensino
Militar, em 1641, (a Academia
de Arquitectura, Fortificação e
Desenho). Mais tarde, o Conde
de Shomberg veio a organizar o
Exército permanente em Portugal, a partir de 1660. Mas só em
1817, as Forças Militares, como
tal, fizeram a sua 1.ª intervenção
política. Encabeçou-a o General
Gomes Freire de Andrade. Como pano de fundo temos a Metrópole devastada pelas invasões francesas.
Porque o fizeram? Creio que
por três ordens de razões:
Razões militares, havia grande mal-estar por a tropa portuguesa estar comandada pelos
ingleses;
Por razões políticas, pretendia-se o afastamento de Beresford
e obrigar ao regresso da Côrte
que estava no Rio de Janeiro; E,
sobretudo, por razões ideológicas, Freire de Andrade era Grão
Mestre da Maçonaria e partidário das ideias liberais com
origem na Revolução Francesa.
A revolta falhou e os principais
cabecilhas, foram enforcados
em Lisboa, num local que hoje
se chama Campo dos Mártires
da Pátria. Depois disto o país
nunca mais estabilizou até aos
dias de hoje.
Vamos fazer uma pequena
viagem no metropolitano da
História, de então para cá.
“Pois sim; o povo é o soberano, mas quem vai na carruagem
sou eu!” Comentário de D. João
VI no trajecto paro o seu palácio,
após ter desembarcado em Lisboa, vindo do Rio de Janeiro, a
propósito da turba que o acompanhou aos gritos incessantes de:
“viva o soberano congresso” e
“viva o povo soberano”.

A 24 de Agosto de 1820,
(aproveitando a ausência de
Beresford no Brasil), rebentou,
no Porto, nova revolução liberal
e desta vez saiu vitoriosa. Lembra-se, a título de curiosidade,
que o principal local onde se
preparou a conspiração, foi numa
loja maçónica, que tinha o nome
de “Sinédrio” que, se estão lembrados, era o nome do tribunal
que condenou Jesus Cristo.
O grande objectivo (salvação da Pátria!), era aprovar uma
Constituição. Esta última, inspirada na Constituição espanhola
de Cádiz de 1812, foi jurada em
Cortes a 30/9/1822 e pelo Rei,
regressado no ano anterior, a 1
de Outubro.

O País, maioritariamente conservador e adepto da ordem anterior, dividiu-se e a independência
do Brasil piorou tudo, pois para
além de consignar a “deserção”
do herdeiro da Coroa – D. Pedro, vibrou um duríssimo golpe
na economia nacional.
Logo a 27 de Maio de 1823
o infante D. Miguel a instâncias
da nobreza e do povo, dirigiu-se
para Vila Franca de Xira seguido por todos os regimentos da
capital, à excepção de um, e
proclama de novo o “Absolutismo” e a reunião das Cortes à

moda antiga. Foi a “Vila Francada”. O Soberano Congresso –
era assim que se chamava o
Parlamento na altura –, desesperado e sem qualquer apoio no
país, dissolve-se em 2 de Junho.
Os monárquicos dividiram-se
então em tradicionalistas e liberais. E estes ainda em moderados e democratas.
Os tradicionalistas pressionaram D. Miguel a um golpe de
modo a afastar qualquer hipótese de se promulgar nova constituição, apesar de moderada
como era intenção de D. João
VI, e deu-se a Abrilada, em 30
de Abril de 1824. O golpe foi
dominado pelo monarca com a
ajuda dos diplomatas acreditados

em Lisboa e D. Miguel foi fazer
uma viagem de estudo pelo
estrangeiro.
D. João VI morreu, em 10 de
Março de 1826; sabe-se hoje
que foi envenenado com arsénico e existem fortes suspeitas de
que o seu testamento tenha sido
falsificado. Daqui resultou uma
gravíssima crise política.
A Infanta D. Isabel (a filha
mais velha do Rei), fica como
Regente. D. Pedro Imperador do
Brasil, confirma a regência, outorga a Carta Constitucional,
abdica dos seus direitos na filha
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D. Maria da Glória, e tenta-se o
seu casamento com seu tio D.
Miguel, numa tentativa de unir a
“família” desavinda”. A Carta
entretanto preparada pelo futuro
Duque de Palmela, por tentar
uma via intermédia entre as duas
tendências, desagradou a ambas.
D. Miguel, tendo concordado com os termos impostos para
o seu casamento, regressou a
Lisboa, em 22 de Fevereiro de
1828. “Toda a Nação, mais ou
menos ardentemente, desejava
ver terminado o intermezzo da
Carta Constitucional, e no trono
em vez de um papel, um homem”.
Oliveira Martins
(sobre a Carta Constitucional de 1826)

Estando o partido tradicionalista forte, e tendo D. Pedro abdicado dos seus direitos ao trono, e apoiado em extensos apoios
no País, D. Miguel dissolveu a
Câmara de Deputados, em 13 de
Março de 1828, e convocou Cortes nos moldes tradicionais, onde
foi proclamado Rei de Portugal.
Tal facto deu origem à mais
cruenta guerra civil que em Portugal já houve. Os liberais foram perseguidos, presos e emigraram. Apenas a Ilha Terceira
se manteve baluarte dos Liberais.
Estes apelaram para D. Pedro
que decidiu invadir Portugal
com 7000 homens, a maioria
mercenários recrutados em locais pouco recomendáveis.
A guerra civil termina em
1834 com a vitória surpreendente dos liberais e que se explica –
dada a desproporção de forças,
80000 homens para os partidários de D. Miguel e 7000 homens para D. Pedro. Pela Liderança: três excelentes generais e
um almirante, do lado Liberal –
Saldanha, Terceira, Sá da Bandeira e Napier, e nenhum vulto
do lado Absolutista. Além disto
contam-se nesta facção várias e
indignas traições.
“Os diferentes partidos não
são mais do que escolas de imoralidade, e portanto companhias
de comércio ilícito, onde as
diferentes lutas, que promovem,
não são mais do que o modo de
realizarem o escambo das consciências, o sacrifício dos amigos, e o bem do País, e por conseguinte o modo de realizarem o
fruto do peculato, depois de postos em almoeda as opiniões”.
> continua na página seguinte
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Uma perspectiva histórica sobre as revoltas militares em Portugal
“ A classe dos malfeitores é a
que mais tem ganho com as garantias constitucionais”.
Luz Soriano
(sobre a política do seu tempo)

Estabelecida a paz pela Convenção de Évora-Monte, em 26
de Maio de 1834, logo os
vencedores se dividiram, entre
“liberais” (moderados e adeptos
da Carta)” e “democratas” partidários do sufrágio directo. O
Parlamento reúne-se a partir de
15 de Agosto e gera-se uma balbúrdia enorme. D. Pedro IV
morre logo a 24 de Setembro,
não resistindo a um mês de Parlamento. Entretanto já tinha havido
uma revolta em Lisboa, a 9 do
mesmo mês, de cariz esquerdista, que entrega o poder aos “democratas” que restauram a Constituição de 1822. Daqui resultaram mais pronunciamentos militares. Conversações com os
“Liberais” resultaram num compromisso constitucional, aprovando-se uma nova Constituição, em 3 de Abril de 1838 (a
terceira em 15 anos!). Sem embargo, os “liberais” não ficaram
satisfeitos e, em 1842, nova revolução militar inspirada por Costa
Cabral, dissolveu as Cortes,
revogou a Constituição e restabeleceu a Carta. A reacção a
isto, leva à revolta da Maria da
Fonte, em 1846.
Saldanha que passou entretanto para o lado moderado, não
admitiu transigências e a guerra
civil prolongou-se, só acabando
com uma vexatória intervenção
política e militar da Inglaterra,
da França e da Espanha!
“Acervo de teorias irrealizáveis, se teorias se podiam chamar, de instituições talvez impossíveis sempre, mas de certo
modo impossíveis numa sociedade como a nossa e na época
em que tais instituições se iam
assim exumar do cemitério dos
desacertos humanos”
Alexandre Herculano
(sobre a Constituição de 1822)

Novo Golpe de Saldanha leva à Regeneração de 1851 e ao
Pacto da Granja de 4 de Setembro de 1865. Instala-se o rotati-

vismo. Isto é, as oligarquias políticas e económicas, acordam em
pôr um pouco de ordem no caos
que se vive desde as invasões
francesas e a alternarem no Poder numa tentativa de imitar o
que se passa em Inglaterra. Nasceu assim o Partido Regenerador (mais à direita) e Progressista (mais à esquerda). A melhoria
das finanças a que um súbito investimento de capitais brasileiros,
derivados da proibição da escravatura, deu um empurrão importante, permitiu algum progresso e
paz social, cujo principal obreiro
foi o General Fontes Pereira de
Melo.
Conta-se pelo meio com a “Saldanhada” último golpe perpetrado
por Saldanha, convenientemente
afastado depois para a embaixada
de Londres. Foi porém sol de pouca dura. Nova crise financeira e o
“ultimatum” de 1890 e o aparecimento do Partido Republicano
(1875), abalaram os fundamentos
da Monarquia. Era agora o próprio
regime que estava em causa.
“Deve aí haver factos novos,
novos elementos de decomposição que me escapam. Em todo
o caso, não vejo senão uma solução simplista – a tirania. É necessário um sabre, tendo ao lado um pensamento”.

como os energúmeros de Barras e
Robespierre: abaixo! Assim se
reformou esta desgraçada terra a
machado! Mais 10 anos de
barões e de regime da matéria, e
infalivelmente nos foge deste
corpo agonizante de Portugal o
derradeiro suspiro do espírito. ...
Não contentes de revolver até aos
fundamentos a desgraçada pátria com inovações incoerentes,
repugnantes umas às outras, e
em quase tudo absurdas, sem
consultar nossos usos, nossas
práticas, nenhuma razão de conveniência, foram ainda atirar
com todo este montão de absurdos para além-mar ...”
Almeida Garrett
(sobre a implantação do liberalismo
em Portugal)

dário. Mas o Exército estava minado pela Carbonária e logo, a
14 de Maio, rebentou uma sanguinolenta revolução que causou mais de 200 mortos e 1000
feridos, colocando de novo o
Partido Democrático no Poder.
Daí em diante o rol de assaltos,
atentados, assassínios e agressões foi aterrador! Os crimes contra a Igreja Católica e os católicos
foram infames. A reacção a todo
este descalabro veio com a revolução de 5 de Dezembro de 1917,
dirigida por Sidónio Pais.
“Para deixar ver o carácter
instável da República basta um
facto: ser ela o primeiro governo que no mundo aceitou governar com manuseadores de bombas e explosivos – artefactos só
até hoje usados por inimigos da
sociedade!”

Durou o liberalismo monárquico 90 anos, de 1820 a 1910.
Durante este tempo desarticulou-se a Nação da sua matriz
antiga. Foi seu legado: seis
monarcas (dois assassinados) e

O país entregou-se-lhe em
esperança mas esta não durou
sequer um ano: em Dezembro

três regências 142 governos (um
governo e meio por ano); 42
Parlamentos, dos quais 35 dissolvidos por meios violentos; 31
ditaduras (um terço do tempo,
fora da normalidade constitucional, e 51 revoluções, pronunciamentos, golpes de estado,
sedições, etc. Este foi o “passivo” que a República herdou. Os
16 anos que se seguiram foram
de pavorosa anarquia.
A República era de fundo
jacobino e logo anticlerical. O
liberalismo estava morto, começava a democracia directa. Dividiram-se os republicanos em
três grupos principais: os radicais, capitaneados por Afonso
Costa; e dois conservadores,
chefiados por António José de
Almeida e Brito Camacho, sem
se vislumbrarem grandes diferenças nestes últimos.
A situação degenerara de tal
maneira que logo, em 23 de Janeiro de 1915, o próprio Presidente da Republica D. Manuel
de Arriaga, endereçava uma carta ao General Pimenta de Castro
para que o ajudasse a pôr ordem
no País, ao que este anuiu impondo um governo extra parti-

de 1918, o Presidente Rei, assim
chamado, foi abatido à bala na
Estação do Rossio. O País estava envolvido na I Grande Guerra – em quatro frentes –, mas
nem isso acalmava as paixões
políticas e ideológicas.
Ultrapassada pela força a
tentativa de restauração monárquica, tentada em 1919, seguiram-se os mais desconcertantes
governos e jogadas partidárias,
até que em 19 de Outubro de 1921
as forças extremistas levaram a
cabo uma revolução abominável,
durante a qual liquidaram a
sangue frio, o chefe do governo
António Granjo e o próprio fundador da República, Machado
Santos e muitos republicanos
moderados. Tal evento deixou o
país estarrecido e envergonhado.
O que se passou nos cinco
anos seguintes está para além de
qualquer descrição. O que restava do Partido Democrático governava à rédea solta de tal modo que se cindiu nos partidários,
apesar de tudo mais conservadores, do Eng.º António Maria
da Silva – conhecidos pelos “Bonzos” –, e as hordas mais infrenes
e demagógicas do Dr. João Do-

Fialho de Almeida

Eça de Queiroz
(in carta a Oliveira Martins expressando a sua reacção à tentativa revolucionária de 3 de Janeiro de 1891)

A primeira revolta Republicana deu-se logo a 31 de Dezembro de 1891, no Porto. Em 1
de Fevereiro de 1908, são assassinados o Rei e o herdeiro do
trono e, em 5 de Outubro de
1910, a Monarquia de quase sete
séculos cai em menos de 24
horas. Na Rotunda restava um
oficial de Marinha, oriundo da
Administração Naval e que montou a cavalo pela 1.ª vez nesse
dia. O grosso do Exército, supostamente monárquico, rendeu-se.
“Foram eles e suas absurdas
e falsas reformas que nos trouxeram a este estado. Foram eles
que desmoralizaram de todo o
País, que o deslocaram e revolucionaram. Reformadores ignorantes, não souberam dizer senão
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mingos dos Santos, apelidados
de “Canhotos”.
O cúmulo dos inacreditáveis
eventos daqueles tempos é ilustrado pelo ocorrido no dia 16 de
Janeiro de 1920, em que dois
elementos democráticos mais
demagógicos, conhecidos pelo
“Pintor” e o “Ai-ó-Linda”, acompanhados pelos seus caceteiros,
foram ao Terreiro do Paço, entraram de pistola em punho no
Gabinete do Presidente do Governo, Dr. Fernandes Costa, que
fora nomeado naquela manhã,
intimando-o a demitir-se, o que
ele fez, sujeitando-se o Chefe do
Estado a nomear, ainda nesse
dia, outro, no lugar daquele.
Num relato do chefe de Polícia, em 1925, Coronel Ferreira
do Amaral, pode ler-se que num
período de quatro anos contaram-se oito guardas assassinados e 45 feridos a tiro e à bomba,
só em Lisboa e ainda 30 cidadãos mortos também à bomba e
92 feridos. O número de bombas deflagradas, só na capital,
ascendeu a 325! Tudo isto levou
Guerra Junqueiro a declarar
“isso que para ai está é uma
bacanal de percevejos numa
enxerga podre”
Não espanta pois saber que
tendo o conhecimento da desgraçada situação em que se encontrava o País, extravasado as fronteiras, se tenha inventado o termo
“Portugalizar”, para infamar os
políticos e regimes anarquizantes. E menos deve espantar, que o
Exército e a Armada portugueses
tenham ido buscar ao fundo de si
próprios a força moral necessária
para se organizarem mais adequadamente para imporem uma
ditadura militar e tentarem parar a
queda da Nação no mais profundo dos abismos.
Tal facto ocorreu no dia 28
de Maio de 1926.
“Quem diz democracia, diz
naturalmente República. Mas como se organiza a República? Aqui,
à claridade dum sentimento divino, sucede-se o nevoeiro dos sistemas humanos. E o sistema, o
espírito sistemático matou a República. Rousseau e atrás dele
Robespierre, o bastardo de Rousseau, como disse Michelet, os
jacobinos, Danton e a Convenção
na energia do seu plebeísmo, concebeu a República como uma
ditadura permanente, executada
em nome da multidão pelos chefes da sua escolha. Foi assim que
julgando consolidar a igualdade,
fundaram apenas o pior dos despotismos, o despotismo da plebe”.
Antero de Quental
(Continua no próximo número)
____
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Melhor cavalo lusitano
de toureio - Cavalo Pele foi o eleito

Pele, o novo cavalo estrela da
quadra do cavaleiro João Moura
Caetano, venceu o prémio para melhor
cavalo lusitano de toureio, na categoria
de cavalos debutantes.
O prémio foi atribuído pela Associação Portuguesa de Puro-sangue
Lusitano, sendo este um prémio que é

atribuído todos os anos por altura do
Festival do Puro-sangue Lusitano em
Cascais, sendo o júri constituído por
antigos cavaleiros e criadores.
O cavalo Pele é a nova estrela da
quadra de João Caetano sendo utilizado nas bandarilhas, tendo ferro Paulo
Caetano.

o seu banco em Coruche
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ECONOMIA

A Região e o Território II:
Determinantes do Crescimento das Regiões
A região e o território já foram abordados noutra edição do
Jornal de Coruche. Então, procurei, ainda que superficialmente, aportar a forma como o
projecto cultural e o projecto político concorrem para o desenvolvimento das regiões.
Vimos que o projecto cultural regional deve ser o resultado
de uma inteligente combinação
da apropriação regional das culturas locais vernaculares preexistentes e da apropriação regional da cultura universal. Por
seu turno, o projecto político só
se estrutura a partir de uma imagem futura da sociedade a que
se refere, pois é essa imagem
que vai assegurar a sua condução
social, mostrando aos actores e
agentes para onde se quer ir.
Ainda nesta temática da
região e do território importa
referir alguns determinantes do
seu crescimento. O desenvolvimento regional está implicitamente ligado ao desenvolvimento económico do território e
deve ser entendido como um
processo que é catalisador da
actividade económica e dinamizador da comunidade local,
fazendo uso eficiente dos recursos endógenos do território e
permitindo agrupar sinergias
que conduzam à criação de
emprego e à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O desenvolvimento é um
processo dinâmico onde as mudanças e transformações estruturais são conduzidas por um
sistema económico que necessita de determinadas forças internas e externas que permitam a
interacção, procurando alcançar
um desenvolvimento equilibrado que seja sustentável a médio
e longo prazo.
É difícil conceber o desenvolvimento regional sem perceber os principais conceitos que
sustentam a economia regional.
Três dos principais contributos
para economia regional remon-

tam a década de 50. Depois da
segunda guerra mundial estabelece-se uma relação entre o crescimento económico e o desenvolvimento, assumindo uma grande
importância, por razões óbvias,
o papel das infra-estruturas e
outras formas de capital como
motores do crescimento económico nas regiões menos favorecidas.
Nessa década surgem três
teorias económicas que são ainda hoje, com as devidas adaptações, os pilares da economia
regional. A teoria da Base Económica da Exportação (North,
1955) considera que as exportações são a força motriz do
desenvolvimento de um território ou região. Os pressupostos
desta teoria referem-se a regiões
que não tenham qualquer processo significativo de desenvolvimento e como tal o seu rendimento “interno” é muito baixo.
A teoria da Base Económica
da Exportação tem como hipótese o facto de assumir um papel
bastante importante na determinação do rendimento per capita
de uma região. Esta teoria aplica-se a regiões pouco desenvolvidas, com uma estrutura
produtiva muito simples. Assim,
as exportações assumem nessas
regiões um papel de sobremaneira importante na medida
em que elas vão moldar e condicionar o desenvolvimento futuro da região. Porém, a Base Económica da Exportação é necessária mas não suficiente para o
desenvolvimento da região. É
fundamental que essa base actue
sobre outros sectores, ajudando
a desenvolvê-los e que o rendimento se distribua de alguma
forma de maneira igualitária
entre a população. North (1955)
reconhece que os custos de produção são de grande importância para determinar a capacidade de exportação do território.
O autor reconhece que estes factores vão exercer alguma influên-
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cia no crescimento da região
mas não irão determiná-la. As
condições internas de uma região são considerados factores
mais importantes no processo
de desenvolvimento, concluindo-se daqui que, quanto mais
desenvolvida for uma região,
mais ela se desenvolverá através
dos seus efeitos multiplicadores.

Nessa linha surge Myrdal
(1957) com a Teoria Acumulativa. Este economista Sueco,
prémio Nobel em 1974, desenvolve uma teoria que se desdobra na teoria da Causalidade
Acumulativa Descendente e na
Ascendente. Myrdal focalizou o
seu estudo nos impactos negativos (Causalidade Acumulativa
Descendente) e nos impactos
positivos (Causalidade Acumulativa Ascendente) que uma
região pode sofrer. Se por exemplo a Autoeuropa, situada no
Concelho de Palmela, Distrito
de Setúbal, fechar, os impactos

Pastelaria

negativos na região serão bastante nefastos. Começando pelos efeitos sociais derivados do
desemprego directo e indirecto
originados pela situação, passando pela diminuição do nível
de riqueza da região e a perda de
receitas públicas. Esta última
consequência poderia conduzir
a um aumento de impostos, tornando a região menos
atractiva para as actividades económicas o
que originava um processo acumulativo descendente de subdesenvolvimento.
Isto acontece porque os efeitos multiplicadores da situação
serão maiores que o
efeito da redução da
actividade da Autoeuropa.
No caso da instalação de uma outra empresa, preferencialmente de grandes dimensões, estamos perante um processo acumulativo ascendente,
onde seriam gerados
mais postos de trabalho, mais receitas públicas que por sua vez
iriam ser utilizadas
para criar mais e melhores infra-estruturas,
melhores serviços públicos e uma consequente maior
atractividade territorial.
Por último, também em 1955,
Perroux, economista Francês,
desenvolve o conceito de Pólos
de crescimento. O conceito foi
desenvolvido a partir da constatação empírica de que a concentração industrial na França,
ocorreu em torno de Paris, na
Alemanha ao longo do Vale da
Ruhr. Perroux (1964) acrescenta que “o crescimento não aparece por toda a parte; manifestase em pontos ou pólos de crescimento, com intensidades variáveis; expande-se por diversos
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canais e tem efeitos terminais
variáveis no conjunto da economia”.
Os pólos de desenvolvimento conduzem a aglomerações territoriais e como tal, criam desigualdades entre as regiões. A
aglomeração territorial acrescenta características específicas,
intensifica a actividade económica, encadeia as necessidades
colectivas e implica uma interacção entre os empresários que
os leva à “coopetição”, quer isto
dizer, lado a lado com o adversário. Um pólo de crescimento
complexo modifica o meio geográfico e pode modificar a estrutura económica regional ou até
mesmo a nacional. O crescimento económico originado pelos
pólos de desenvolvimento não é
igualitariamente distribuído.
Para Boisier (2001) o planeamento do desenvolvimento
económico regional pode ser
dividido em relação à organização económica, aos estilos de
desenvolvimento e aos conceitos dominantes sobre o desenvolvimento económico.
A teoria da Base Económica
da Exportação poderá indicar
correctamente potencialidades
do desenvolvimento desde que
para tal estejam sempre presentes determinadas condições
institucionais e sociais. Porém,
se não existir um actor, público
ou privado, capaz de compreender, usar e transformar aquelas
vantagens o processo não será
gerado.
O desenvolvimento de uma
região, a longo prazo, é explicado pela interacção de três tipos
de forças: o uso dos recursos
naturais; os efeitos indirectos
das políticas macroeconómicas
e sectoriais, e, um conjunto de
elementos políticos, institucionais e sociais agrupados (Boisier,
2001).
Para finalizar, a capacidade
da região para reter e reinvestir a
riqueza excedentária gerada pelo seu crescimento económico,
i.e., a capacidade de internalizar
localmente o próprio crescimento está dependente da capacidade de organização social da
região.
Sem essa capacidade organizativa pode dar-se origem a um
crescimento económico agregado, porém, não se dará o passo
qualitativo entre o crescimento e
o desenvolvimento.
____
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Zona Agrária de Coruche vai encerrar portas
O ministério da agricultura
enviou um ofício à Câmara de
Coruche, com data de 31 de
Maio, onde informa que os
serviços da zona agrária integram a lista de encerramento no
âmbito da reestruturação em
curso no ministério.
No ofício enviado à Autarquia, o ministério reafirma que,
“apesar da importância agroflorestal do concelho de Coruche, constata-se que a grande
maioria dos agricultores tem os
seus problemas de apoio técnico
ou de relacionamento com o
ministério resolvidos pelas diversas organizações agrícolas
no concelho ou concelhos limítrofes”.
Ainda no ofício, o ministério
adianta que, “a avaliação feita
no final de 2006 à zona agrária
de Coruche, permitiu concluir
que o trabalho técnico desenvolvido foi pouco significativo,
não justificando a manutenção
do serviço nos actuais moldes”.
O presidente da autarquia
Dionísio Mendes, depois da Câmara de Coruche manifestar o
seu desagrado pela perda de

apoio dado aos agricultores,
confrontado com o actual cenário de encerramento da zona
agrária, referiu que, “no futuro
algumas funções que não podem ser atribuídas às associa-

ções, nomeadamente a inspecção
ou serviços pecuários poderão
vir a ser feitas em instalações
municipais por funcionários do
ministério ou então nas futuras
Lojas do Cidadão, balcão úni-

NOTARIADO

co, a criar em alguns concelhos
e também em Coruche.
É um processo irreversível e
também segundo o ministério,
grande parte das funções já foram atribuídas há tempos atrás,

à Associação de Produtores
Florestais, Associação de Agricultores de Coruche e outras
associações”, adiantou.
Na última assembleia municipal, de 29 de Junho, a bancada

PORTUGUÊS

da CDU, apresentou uma moção condenando o encerramento
da zona agrária de Coruche.
Para a CDU, “o encerramento
tem como objectivo entregar os
serviços a privados e reduzir as
despesas”. A bancada da CDU
lamenta que a maioria do PS no
executivo da Câmara não tenha
feito diligências no sentido de
pressionar o Governo para que a
decisão de encerramento não
fosse tomada.

O presidente da concelhia do
PS e vogal da bancada socialista
na Assembleia Municipal, Joaquim Banha, adiantou que, “é
uma perda para a região e para
o Vale do Sorraia o encerramento da zona agrária de Coruche”.
A moção da CDU, foi aprovada por maioria (18 votos),
tendo grande parte dos vogais
do PS optado pela abstenção.
João Louro

Coruche que conta com uma área de regadio de
mais de 18 mil hectares, fica agora com os serviços da
Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e
Vale do Tejo em Santarém, Vila Franca de Xira e
Abrantes.
Os dois técnicos e três administrativos que trabalhavam nos serviços da zona agrária de Coruche há
mais de 30 anos, vão ser colocados no quadro de
supranumerários da função pública.
Um técnico será colocado voluntariamente no
Serviço de Mobilidade Especial e o outro num posto de
trabalho compatível que irá ser criado.
Quanto aos três administrativos, o seu trabalho
passa a ser da competência da Direcção Geral de
Veterinária.

Campo de Férias
“Nadador Salvador Júnior”

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia treze de Junho
de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas cento e quarenta e duas a folhas cento e quarenta e três verso do
livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e quarenta e oito-D, ANTÓNIA MARIA FERNANDES FEIJÃO, cont. 101 286 430 e marido JOSÉ FAUSTINO FERREIRA FEIJÃO, cont. 101 286
457, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes
na Rua Infante Santo, Edifício D. Henrique, 10, 1° Dtº, na Quarteira, Loulé, DECLARARAM que, são donos,
com exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia e concelho de Coruche:
PRÉDIO URBANO, sito na Azervadinha, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão, com a superfície coberta de cento e seis vírgula setenta e dois metros quadrados e logradouro com a área de mil seiscentos e noventa e três vírgula vinte e oito metros quadrados, a confrontar de Norte com Estrada Nacional, de
Sul com Herdeiros de David Claro, de Nascente com Fernando António da Luz e outra e de Poente com
Herdeiros de António Domingos Maia, inscrito na respectiva matriz em nome da justificante mulher sob o
artigo 15 964, com o valor patrimonial e atribuído para este acto de vinte sete mil quatrocentos e setenta 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 sua posse, por doação meramente verbal feita pelos avós da outorgante
mulher, António Fernandes dos Santos e mulher Guilhermina Maria, que foram casados entre si sob o regime
da separação de bens e residentes na Herdade dos Pavões, Coruche, em data que não podem precisar, mas no
ano de mil novecentos e setenta e um, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública de
doação.
– Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel como sua morada de família, 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, cuidando do logradouro, onde plantavam cultivavam e colhiam diversas culturas, guardando alfaias,
fazendo obras de conservação sempre que necessário e pagando as contribuições por ele devidas, 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 dos prédios, o que confere a tal posse a natureza de pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza,
impede a demonstração documental do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
ESTÁ CONFORME.
Coruche, treze de Junho de dois mil e sete.
A PRIMEIRA AJUDANTE
(Maria Luísa Marçal)

Englobado na estratégia de prevenção da BÚZIOS, realiza-se de 9 a 20 de Julho em Coruche, o 3.º Campo de Férias Pedagógico, com a duração de duas divertidas semanas, com inscrições abertas para 30 novos Nadadores Salvadores Júnior.
Os inscritos terão de ter de 12 a 17 anos, tendo por entre
muito convívio, oportunidade de aprender técnicas de salvamento aquático, suporte básico de vida, primeiros socorros,
cidadania e espírito social.
Esta actividade realiza-se nas piscinas de Coruche, no Açude da Agolada e numa praia marítima a designar.
Em relação às edições anteriores de 2005 e 2006, onde foram formados 20 e 30 novos Nadadores Salvadores Júnior
respectivamente, esta nova edição tem por objectivo continuar
a ensinar de forma divertida.
As inscrições estão disponíveis através da página de Internet da BÚZIOS www.buzios.lezirias.com ou pelo telemóvel
912548718
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Comemorações do 10 de Junho

Dia de Portugal e Encontro
Nacional de Combatentes

Na sequência de uma tradição já com catorze anos, o Encontro Nacional de Combatentes ocorreu este ano, novamente, no 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, junto ao Monumento
aos Combatentes do Ultramar,
em Belém, Lisboa.
Este Encontro teve por
objectivos comemorar o Dia de
Portugal e homenagear a memória de todos quantos, ao longo da nossa História, chamados
um dia a servir Portugal, tombaram no campo da honra, em
qualquer época ou ponto do
Globo. Para esse fim, reuniram-se milhares de Portugueses,
num momento de homenagem e
de reflexão fraterna com as comunidades lusófonas.
A Comissão Organizadora
do Encontro englobou no espírito da homenagem aos 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 marcaram presença no
evento, quer com representações,
quer com meios materiais.
A cerimónia incluíu, entre
outros, um momento de oração
ecuménica, católica e muçulmana, um discurso alusivo pelo Prof.
Doutor Ernâni Lopes, deposição
de coroas de flores junto ao Monumento e a interpretação do
Hino Nacional pela Banda da
Armada que acompanhou a voz
convidada da cantora Alexandra.

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
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Fotos de um conjunto habitacional (monte tradicional em degradação),
situado no vale do Sorraia, junto à estrada, na Erra, em Coruche.

Será possível a recuperação?

Aldeias Lar

–

sabe o que são?

Fotos: Manuel Pinto

“Aldeias lar” é um conceito
e projecto, proposto por João
Martins, professor universitário
em Beja, na sua tese de doutoramento, para dar resposta à crescente desertificação que se
assiste no interior do país e ao
crescente envelhecimento da
população.
Estas “aldeias” são pensadas
para acolher os (mais) idosos e
dar uma nova vida às aldeias
quase “fantasmas”, cujas casas
estão devolutas e em situação de
abandono, em que a oferta de
emprego é praticamente inexistente.
O objectivo é recuperar essas
casas e reconvertê-las em apartamentos que irão albergar quer
famílias quer pessoas sós.
Também existe a possibilidade, caso se justifique e estando
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

de acordo com o Plano Director
Municipal (PDM), de construir
novos apartamentos.
Além de garantirem a dignidade da pessoa idosa e a qualidade na oferta de produtos e
serviços, as “aldeias lar” disponibilizam assistência médica e
social 24 horas por dia, além das
habitações e dos equipamentos e
serviços normais como em qualquer outra localidade, como cabeleireiros, locais de lazer, etc.
O projecto parece trazer
inúmeras vantagens, entre elas,
permitir que os idosos permaneçam em suas casas evitando
assim que se tenham de deslocar
para lares tradicionais situados
noutras localidades do concelho
e/ou distrito. Desta forma, podem receber a visita de familiares e amigos sempre que quiseTel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

Comida para fora e Frango no Churrasco

rem e com privacidade. Depois,
além de combater a desertificação possibilita a criação de
vários postos de trabalhos desde
a área da geriatria, passando
pela jardinagem, cozinha, entre
muitos outros.
Sem esquecer que estas
aldeias podem criar um outro
tipo de atracção, como turismo
rural, de aldeia ou de saúde,
através do investimento das
empresas públicas, privadas ou
público-privadas para a exploração e gestão destas aldeias e
assim potenciar os recursos
existentes. Este facto poderá,
inclusive, atrair indivíduos vindos do estrangeiro que, ao adquirirem a reforma, optam por
passar o seu tempo em Portugal,
atraídos pelo clima agradável
que o país dispõe.
Actualmente, em Portugal
existem duas “aldeias lar”. São
Martinho das Amoreiras, situada no concelho de Odemira, distrito de Beja, e São José de Alcalar na freguesia de Mexilhoeira Grande, perto de Portimão.
Esta última trata-se de uma
aldeia construída de raiz dado
que, não obedecendo integralmente ao projecto proposto por
João Martins (que consiste na
recuperação de casas abandona-

das) aproxima-se, em muito, ao
conceito de “aldeia lar” sendo,
por isso, considerada como tal.
A aldeia de São José de Alcalar foi idealizada pelo padre Domingos Costa e construída graças
ao seu esforço, e, boa vontade
de várias entidades e particulares. Para este pároco foi a con-

capela, entre muitas outras coisas. Os idosos desta aldeia também participam nas actividades,
ajudam na cozinha, cuidam do
jardim e da horta e, muito importante, podem sair da aldeia
sempre que quiserem, ir a passeios com os “vizinhos” ou sozinhos.

cretização do sonho de ajudar os
pobres dos mais pobres, idosos
(sejam casais ou pessoas sós)
que, por várias razões, não tiveram ou não têm condições para
manter as suas casas, em que os
familiares não conseguem ou
não podem dar resposta às suas
necessidades ou, ainda, porque
não querem ou não se adaptaram aos lares tradicionais.
Nesta aldeia, os moradores
residem num apartamento (um
por casal ou um para duas ou
três pessoas) e têm ao dispor
uma lavandaria, refeitório e uma

Questionado acerca como
tudo aconteceu, como foi possível construir uma aldeia, o padre
Domingos (nunca esquecendo
as dificuldades que enfrentou)
sabe que “os milagres só acontecem onde se acredita neles”.
O próximo “milagre” será a
Aldeia dos Querubins, destinado
a crianças. Além destas duas “aldeias” em Portugal, existe também um projecto semelhante na
Irlanda, e todos se revelaram um
sucesso. Um exemplo a seguir.
Telma Leal Caixeirinho
Socióloga
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C O LU N ÁV E IS

Joana Costa

“Fim d’ÉPOCA”

fadista do Ribatejo

A Prime Books acaba de editar o livro “Fim
d'Época”, de Lourenço Pereira Coutinho.
Este romance histórico marca o regresso do
autor a uma das épocas que mais tem investigado e
aprofundado: o Portugal do início do séc. XX, os
agitados últimos anos da monarquia, culminando no
assassinato do rei D. Carlos.
É neste tumultuoso contexto histórico, que vamos encontrar os dois protagonistas, Miguel Telles
de Almeida e José, lutando em lados opostos da barricada, mas unidos por um destino trágico e cruel.
Fiel à sua interpretação dos factos políticos da
época, Lourenço Pereira Coutinho soube enredar
com mestria a aventura de personagens ficcionadas
com outras, emprestadas da realidade, como o incontornável Rei D. Carlos e o seu ministro João Franco,
José Luciano de Castro, José Maria de Alpoim,
Hintze Ribeiro, França Borges e tantos outros.

“Um filão a ganhar peso nas livrarias – Biografia, ficção, ensaio histórico, correspondência ou BD, são vários os géneros que já contam com edições inspiradas em Salazar.
Ainda que a bibliografia, quantitativamente falando, esteja longe do que seria de esperar
atendendo ao papel do ditador na sociedade portuguesa e à longevidade do Estado Novo, o
interesse despertado pelo tema nos últimos anos tem tido equivalência nos títulos que
chegam às livrarias. Há um novo filão editorial.”
in Diário de Notícias de 24/04/2007

Natural do Ribatejo, o Fado surgiu enquadrado no seu
ambiente cultural e da forte influência que o mesmo exercia e
exerce bem no coração do Ribatejo. Ao longo de onze anos
fez-se acompanhar por vários dos melhores músicos que o
fado conhece – Mário Pacheco, José Luís Nobre Costa, Luís
Petisca, Pedro Pinhal, Carlos Velez, Carlos Manuel Proença,
Francisco Gato, Ricardo Cruz, Rodrigo Serrão e João Penedo –
partilhando o palco com inúmeras personalidades do Fado,
entre elas António Pinto Bastos, João Chora, Diamantina, Teresa Tapadas, Margarida Bessa, Leopoldina da Guia, e Maria
da Nazaré.
A nível internacional conta já com algumas participações
relevantes: na “Semana Gastronómica Portuguesa na Turquia”, em Istambul; na Áustria, a convite do Grupo Amorim e
em Espanha, Madrid, onde representou mais uma vez Portugal,
com o Fado, num evento promovido pela Infanta Pilar e restantes membros da família real.
Detentora de uma grande energia em palco e de um invulgar poder de interacção com o público, Joana Costa alinha-se
na nova vaga de Fadistas, que trazem frescura e sentido a esta
arte que, segundo considera, é a par de outras, património
representativo da Historia Portuguesa.

Coruchense expõe
em Alfeizerão

“SENTIR CORUCHE” FOI
EXPOSIÇÃO DE SUCESSO
Maria Hortense Rosado Gonçalves

O artista coruchense Anibal Felismino
Figueiredo nasceu e cresceu em Coruche, na
capital do Sorraia em 1959, onde viveu até
1996, altura em que passou a residir em
Alfeizerão. Desde o ano de 2000 que se come-

çou a interessar pela arte do modelismo.
Expõe agora na Junta de Freguesia de
Alfeizerão (Alcobaça), uma vasta obra, de elevada qualidade e interesse, que pode ser visitada entre os dias 6 e 13 de Julho.

Teve em exposição na
cafetaria do Museu Municipal de Coruche de 2 a
17 de Junho, obras a óleo
da sua autoria, alusivas
ao tema “Sentir Coruche”.
A exposição foi um
sucesso, tendo sido reveladas as extraordinárias
qualidades artísticas da
pintora.

O Jornal de Coruche

SUGESTÕES
Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
Pela Boca Morre o Peixe de João Pombeiro
Alguns dos discursos nós já
conhecemos, algumas das gaffes
nós nunca mais esqueceremos mas
em Pela Boca Morre o Peixe, em
que o autor João Pombeiro teve a
preocupação de contextualizar todas as frases, o leitor tem a oportunidade de (re)ler as maiores e melhores gaffes que os nossos políticos nos proporcionaram ao longo
dos anos.
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Festival RibaRock
• V Concurso de Música Moderna Portuguesa
A Câmara Municipal de Coruche
promove mais uma vez o Festival RIBAROCK – V Concurso de Música Moderna Portuguesa.
A iniciativa está inserida no programa
da Semana da Juventude, que acontece
de 18 a 22 de Julho, no parque radical do
Parque do Sorraia, junto ao rio Sorraia
em Coruche.
A organização recebe até dia 6 de
Julho, as maquetas dos projectos interessados em participar no Festival, o
concurso é aberto a todos os grupos nacionais que não tenham qualquer trabalho editado comercialmente.

O prémio é de 1500 euros
Para mais informações

CD
Luz de Pedro Abrunhosa
Quem me leva os meus fantasmas é o primeiro single deste
novo trabalho de Pedro Abrunhosa.
Este quinto álbum de originais (depois de Momento lançado em 2003), além de não conter o romantismo que existia
nos outros trabalhos, revela uma
maior preocupação e consciência pelas questões ambiental e
social (em que o cantor do Porto
lembra o caso Gisberta e o
problema dos Sem-abrigo). O

www.cm-coruche.pt
infoline: 96 860 14 34
servico.informacao@cm-coruche.pt

Amigos da afición

disco contém 12 faixas e está à
venda desde o dia 25 de Junho.

DVD

A Cabana dos Parodiantes, em Salvaterra
de Magos, o café dos saudosos Parodiantes de
Lisboa, teve uma exposição de fotografia de
Carlos Costa, com o nome “Festa Brava – um
culto com Aficion”.
Esta mostra realizou-se durante as
famosas Festas do foral, do touro e do fandango de Salvaterra de Magos, de 1 a 10 de
Junho.
Foram dez magníficas fotografias a preto
e branco, autêntico hino à festa brava e à nobreza do touro.

Ainda há Pastores? de Jorge Pelicano
A profissão de Pastor está a desaparecer e em Casais de Folgosinho
não é excepção. Outrora uma terra de
pastores, agora resta Hermínio (o protagonista desta história), de 27 anos,
um dos poucos jovens que ainda
resiste a esta função, e poucos mais.
Deixe-se guiar por este pastor e
(re)descubra uma realidade tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima
de cada um de nós, num Portugal profundo.

EXPOSIÇÃO

Viajar noutros tempos…
no Museu Municipal
de Coruche.

De 19 de Junho
a 12 de Agosto

Migas d e B atata c om
Carne d e P orco
Ingredientes
Lombo, costeletas e toucinho entremeado da
calda, banha, 1 folha de louro, vinagre, 5 dentes de
alho e batatas.

Preparação
• Numa boa frigideira deitam-se três colheres de banha e fritam-se as carnes. Cozem-se as
batatas com pele, descascam-se depois de cozidas e esmagam-se com um garfo (...).
• Na frigideira em que se fritaram as carnes, alouram-se os dentes de alho com a folha de
louro e, antes de estarem castanhos, juntam-se as batatas que se deixam «alourar» revolvendo-as sempre, juntando ao mesmo tempo uns pingos de vinagre, cuja presença se
detecte mas que não sobrepuje os outros sabores.
• Num movimento firme conformam-se como um bolo oblongo e servem-se, em travessa, rodeadas das carnes e acompanhadas com rodelas de laranja.
in “Coruche à Mesa e outros Manjares”, por José Labaredas
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Adopção – questões práticas

“Quando o telefone tocou e a nossa equipa de adopção nos disse:
– Temos o vosso filho, querem ir connosco buscá-lo amanhã? …
Começou a vida como agora a conhecemos. A casa nunca mais ficou perfeitamente arrumada como era hábito, viam-se brinquedos, cadeiras,
fraldas espalhadas, encheu-se de família, de amigos de visitas, e principalmente do brilho intenso da felicidade…”
História de uma família feliz: mãe, pai e filhote

É chegada a altura de alargar
a família e por diversas razões
muitos casais colocam a hipótese de adoptar uma criança.
Mas estarão realmente preparados para adoptar? Esta é uma
questão pertinente, pois deve
ter-se em conta que esta não é
uma decisão meramente emocional, mas também financeira.
Trata-se de um desafio, o de
construir o futuro de uma criança com todo o amor que possa
ser dado.
O QUE É A ADOPÇÃO?
Não faria sentido falarmos
de adopção, sem percebermos
primeiro o conceito, e que tipos
de adopção existem e o que é
que as distingue.
Segundo a lei portuguesa, a
adopção é um vínculo que, à
semelhança da filiação natural,
mas independente dos laços de
sangue, se estabelece legalmente entre duas pessoas. Este vínculo constitui-se por sentença
judicial.
Podemos falar em dois tipos
de adopção distintos: a adopção
plena e a adopção restrita.

Adopção Plena
Pode adoptar plenamente
duas pessoas casadas há mais de
quatro anos e não separadas
judicialmente, se ambas tiverem
mais de vinte e cinco anos.
Pode ainda adoptar plenamente quem tiver mais de trinta
anos, e também quem tiver
menos de cinquenta à data em
que o menor lhe tenha sido confiado, salvo se este for filho do
cônjuge do adoptante.
A criança na situação de
filho do adoptante, integra-se na
sua família, extinguindo-se as
relações familiares entre ela e os
seus familiares directos e perde
os seus apelidos de origem.
A adopção plena, não é revogável, nem mesmo por acordo
das partes.
Em determinadas condições
o nome próprio pode ser alterado pelo tribunal, a pedido do
adoptante, desde que salvaguarde o interesse da criança, nomeadamente o direito à identidade, e favoreça a sua inte-

gração na família. Os direitos
das crianças adoptadas são os
mesmos que os descendentes
naturais.

Adopção Restrita
À semelhança da adopção
plena, pode adoptar restritamente quem tiver mais de vinte
e cinco anos e também quem
tiver menos de cinquenta à data
em que o menor lhe tenha sido
confiado, salvo se a criança for
filho do cônjuge do adoptante.
Aqui, ao contrário da adopção plena, a criança conserva
todos os direitos em relação à
família natural excepto algumas
restrições estabelecidas na lei.
O adoptado pode receber
apelidos do adoptante, passando
a ter um novo nome com um ou
mais apelidos da família natural.
A adopção restrita pode ser
revogada quando o adoptante
deixar de cumprir os deveres
inerentes ao poder paternal, ou
quando a adopção, por qualquer
razão, se torne inconveniente
para a educação e interesses da
criança.
A adopção restrita pode ser
convertida em adopção plena,
mediante requerimento do adoptante e desde que se verifiquem
as condições exigidas.
O adoptado e o adoptante

não são herdeiros legítimos um
do outro.

Quem pode ser adoptado?
Os filhos dos cônjuges do
adoptante e aqueles que tenham
sido confiados, judicial ou
administrativamente a este;
– A criança deve ter menos
de 15 anos à data da petição
judicial da adopção; no entanto,
poderá ser adoptado quem a
essa data tenha menos de 18
anos e não se encontre emancipado, e tiver sido confiado ao
adoptante, ou se for filho do
cônjuge deste.

Que passos seguir para se
candidatar a adoptante?
Deve dirigir-se a uma das seguintes entidades competentes:
– Centro Distrital de Segurança Social da sua área de
residência;
– Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, se residir nesta
cidade;
– Instituto de Acção Social,
se residir nos Açores;
– Centro de Segurança Social, se residir na Madeira.

Quais são as etapas
seguintes à apresentação
da candidatura?
A entidade competente onde

foi apresentada a candidatura,
procede a uma avaliação social
e psicológica dos candidatos,
emitindo uma decisão sobre a
candidatura num prazo de 6 meses. Caso os candidatos tenham
sido seleccionados ficam a aguardar que lhe seja apresentada a
proposta da criança a adoptar.
Após a apresentação da proposta, segue-se o período de
aceitação mútuo entre a criança
e os candidatos a adoptantes.
Concluída esta fase, a criança é
confiada aos candidatos, ficando em situação de pré-adopção,
num período não superior a 6
meses, durante o qual a entidade
competente procede ao acompanhamento e avaliação da situação.
Verificadas as condições
para ser requerida a adopção é
elaborado um relatório que é
remetido aos candidatos e que
deve acompanhar o pedido de
adopção ao Tribunal de Família
e Menores da sua área de residência, ficando o processo concluído depois de proferida a sentença.
“O nosso bebé chegou num
sábado de manhã. Avistei-o da
varanda de minha casa e
tornou-se meu filho para sempre no instante em que lhe
peguei ao colo. E a sensação
que tive naquele momento foi a
mesma sensação que tive ao
beijar a minha filha pela
primeira vez após o nascimento.
O meu filho agarrou-se ao meu
pescoço, aninhou-se no meu
colo e fez-me sua mãe!”
Patrícia Alexandra

Não se esqueça:
Adoptar uma criança nem
sempre é uma decisão fácil para
a família e até mesmo para a
própria criança (no caso desta já
ser mais velha).
No entanto, quem se prepara
para adoptar uma criança tem de
estar preparado para encarar de
forma realista os problemas e os
desafios que vão surgir.
Por outro lado, esta é, na
maioria dos casos, uma experiência enriquecedora e positiva
para todas as partes nela
envolvidas.

Biblioteca Apoiar:
O Projecto Educar para o
Futuro – Programa Ser Criança,
tem agora ao seu dispor a Biblioteca Apoiar – Centro de
Recursos da Família. Temos à
sua disposição livros para pais e
técnicos que pode requisitar
sobre temáticas ligadas à criança e ao desenvolvimento.
Visite-nos!

Não perca
na próxima edição
Os primeiros passos
na Autonomia da
Criança

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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Os novos Perigos para as Crianças
Depois de vários dias de
angústia que não termina, e que
nenhum de nós poderá sequer
imaginar, continua o horror do
desaparecimento da pequenina
inglesa Madeleine.
Não poderia deixar de abordar este assunto apesar dele
estar há tantos dias nas bocas do
mundo e de se ter transformado
num drama global.

Madeleine McCann

O Ser Humano é sempre difícil de entender. Nós criamos
muitas vezes culpados, vítimas,
confundimos medos, raivas, an-

gústias e inseguranças, e tão depressa condenamos atitudes,
como na manhã seguinte saltamos em defesa de quem as praticou. Vem isto a propósito de
dois pontos que têm sido discutidos até à exaustão:
A atitude dos pais em relação à ausência de um adulto no
quarto das crianças para tomar
conta delas ou a acompanhar
enquanto os pais jantavam.
E a forma como têm gerido
a procura da filha, através de
todas as hipóteses fornecidas
pelos mass-media, figuras de
destaque, governos dos vários
cantos do mundo, e outras ajudas de todos os géneros desde
os económicos, aos políticos,
aos psíquicos…
E, sobretudo, a sua posição
firme e positiva apoiando-se
espiritualmente na Fé.
Ora todos nós sabemos que
o mais fácil de tudo é criticar.
Criticar os pais, a polícia, por-

tuguesa ou inglesa, os jornalistas pelas suas posições mais ou
menos, respeitadoras da dor
daqueles pais, o mediatismo
que foi dado ao caso desta criança e não a “outras” também
desaparecidas, as ajudas à sua
família… Porque é inglesa, etc.
etc., etc.

Rui Pedro

Por outro lado, à medida que
horrores deste género vão acontecendo o mundo vai-se modificando de maneira a atender à
necessidade urgente de nos
unirmos de uma forma extraordinária e única para ajudarmos a

evitar situações destas e a minorar a “solidão” que enfrentam
estes pais. A angústia, a dor, o
temor… Enfim, não continuo a
enumerar as ondas de pavor que
se abateram sobre este casal que
viera passar uma vulgar semana
de férias ao sol de Portugal,
com a sua pequena família.
Que tragédia, Santo Deus! E
outros casais? E se os ajudarmos a recuperar a filha?!
É verdade que as dificuldades com que, nos dias de hoje, se deparam os pais vivendo
em grandes centros onde têm de
olhar pelas suas profissões, pela
educação dos filhos, pela família, pelos seus tempos livres,
trazem necessidades acrescidas
de gerir o equilíbrio das suas
vidas. Mas, cada vez mais, teremos que estar atentos, muito
atentos, aos “predadores” que
também não descuram a possibilidade de apanhar as suas vítimas. E era aqui que eu queria

Mariazinha A.C.B. Macedo *

chegar, para, mais uma vez,
pensar convosco, queridos pais,
temos, também nós, que aguçar
a nossa intuição de pais e educadores. Os pais têm que redobrar os esforços para criar filhos
sem medos, mentalmente sadios, seguros de si mesmos,
confiantes na vida, com atitudes
optimistas em relação aos problemas da existência.
Mas, cuidado. Os perigos
espreitam! Portanto, dando-lhes
ao mesmo tempo confiança,
protecção segura, constante,
ainda que pouco visível.
Há que tomar atenção ao
ambiente que os cerca e que
muitas vezes nos ultrapassa. Aí
nós não podemos descurar um
segundo a nossa responsabilidade, sob pena de, para além da
dor, termos depois de nos
confrontar com uma enorme
sensação de culpa.
Até breve, queridos Pais.
Educadora de Infância *

Campanha solidária com Vânia Correia
No passado número demos a
conhecer um pouco da história
da vida da jovem Vânia Correia
de Samora Correia. Foi vítima
de um acidente agrícola, e tem
uma grande fé de recuperar a
sua autonomia.
Há cerca de dois meses
foram lançadas várias campanhas de auxílio e apoio a Vânia
Correia. Passado este tempo a
jovem orgulha-se da solidariedade do nosso país e da região,
dizendo que

“as pessoas são fantásticas,
nunca pensei em tão pouco
tempo angariar tanto dinheiro,
tenho uma grande esperança” –
palavras de emoção da Vânia.
Nos dois últimos meses
foram realizados vários espectáculos a favor da jovem, o
primeiro decorreu em Samora
Correia, e entre as entradas,
donativos, venda de livros oferecidos pelos autores e leilões, o
valor angariado foi de 5.540,00
euros.

Na festa de Folclore organizada pela Rádio Íris, também
foram vendidos livros, brindes e
outros. O valor a somar à conta
foi de 585,00€
Como esta acção de solidariedade tem sido bastante
intensa, foi organizado mais um
espectáculo em “Brejos”, Samora Correia, com a participação
da cantora residente na região, a
Romana. Este espectáculo angariou na festa, quermesse e donativos, o valor de 2 mil euros.
CARTOON

Para além destes valores a
jovem Vânia conta também as
várias transferências efectuadas
para a sua conta bancária e os
vários donativos que lhe entregam pessoalmente.
Nesta altura a fé de Vânia
Correia é muito forte, passados
dois meses a sua conta tem para
a sua recuperação o valor de
14.185,00 euros.
De recordar que precisa de
22.000,00 euros para os tratamentos em Cuba.

No próximo dia 14 de Julho
o Cine Teatro de Benavente recebe uma grande noite de fados
a favor de Vânia, organizada
mais uma vez por amigos, conhecidos e pessoas que desejam
ver a recuperação da jovem.
Nós desejamos que a campanha continue de forma positiva e prometemos que vamos
mantendo os leitores informados.
____
Mafalda Fonseca

Prevenção e combate
a fogos entra na fase
Charlie
A Fase CHARLIE (de 1 de
Julho a 30 de Setembro) implica
o desenvolvimento de uma Força Operacional Conjunta Nacional, integrando 2.004 Equipas, Grupos e Brigadas, até
8.836 elementos, com 1.886
veículos e 52 meios aéreos.
A estes meios há que associar 3 Helicópteros Bombardeiros Ligeiros da AFOCELCA
e as Equipas e Brigadas de ou-

tros Agentes Operacionais presentes no terreno.
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Grupo Desportivo “O Coruchense” em maus lençóis
Subsídios da Câmara Municipal ao Clube referente aos meses de Abril, Maio e Junho
no valor de 1.700 euros foram penhorados pelas Finanças.

Esta decisão das Finanças
tem como base uma dívida do
clube de 282.662,47 euros ao
fisco que se acumulou ao longo
de vários anos. Os juros de mora
sobre a dívida do clube são de
1% ao mês. Recorde-se que, em
2002 um edifício doado pela
autarquia na Quinta do Lago foi
penhorado.
As Finanças de Coruche
informaram o executivo, a 25 de
Maio, que “o Coruchense não
cumpriu qualquer pagamento
ao fisco no último ano e solicitou à Câmara de Coruche que
efectuasse a transferência de
1.760,80 euros dos meses de
Abril, Maio e Junho directamente

Antigo campo de jogos da Horta da Nora, na Rua de Olivença

nos cofres das Finanças”.
O Clube na época passada,
manteve em funcionamento seis
equipas de futebol nos escalões

de formação, (duas de escolas,
infantis, iniciados, juvenis e
juniores), contando cerca de 200
atletas que utilizaram o Estádio

Informações da Paróquia de Coruche
Maio de 2007
• BAPTISMOS •

• FALECIMENTOS •

IGREJA DO CASTELO

Dia 3 - Fortunato Marques, 91, Ernesto
João, 74 anos
Dia 4 - António Domingos Santos, 56,
Maria Alice Rodrigues
Feliciano, 29 anos
Dia 5 - Manuel Martins Guerreiro, 79
Dia 6 - Gonçalo Manuel Caro, 20
Dia 7 - Helena Filipe Rodrigues, 81 anos
Dia 8 - Luis Filipe Ramusga Galvão, 36
Dia 9 - Manuel Ramos Cardoso, 54 anos
Dia 11 - Ana Joaquina, 79 anos, Natércia
Maria de Brito, 85 anos
Dia 12 - Joaquina Luzia, 85 anos
Dia 13 - Antónia Domingas, 78 anos
Dia 14 - Laureano Miguel Pinto Pereira, 54
Dia 16 - Olindina Maria de Sousa, 69
Dia 18 - António Branco, 75 anos,
Custódia Catarino, 84, Maria Rosária, 79
Dia 19 - Maria Veríssima Domédio, 73,
Manuel Coutinho, 89, Ana de Jesus
Emídio, 89 anos
Dia 24 - Manuel da Conceição Lopes, 73
Dia 25 - Maria Gracinda Rodrigues
Fernandes, 62 anos, António Faria, 81
Dia 26 - Lucinda Maria da Silva, 86 anos
Dia 27 - Sofia Maria Azevedo, 80 anos
Dia 28 - José Inácio Carapinha
Pazadinhas, 87
Dia 29 - Francisco Marques Marujo, 73
anos, António Varela, 79
Dia 30 - Leontina Maria Lopes, 74, Maria
José David Labaredas Barreto Durão, 64
Dia 31 - António Henrique Galvão, 73

Dia 1 - Matilde Leonor
Dia 5 - Martim Maria Santos Rama
Dia 12 - Pedro Jorge Gomes Marques,
Raquel Alexandre Guerrinha Carreira,
Carolina Isabel Pinto Mendes, Alice
Lopes Palminha, Guilherme Miguel
Rodrigues Solto, João António Freire
Dia 19 - Leonardo Horácio Gonçalves
Duarte
IGREJA DE SANTA LUZIA
dia 12 - Francisco Camarate de Campos
Gonçalves Ferreira
IGREJA MATRIZ
Dia 27 - Tiago André Júlio Espada
IGREJA DA FAJARDA
Dia 27 - José Pedro Martins Penteado
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 1 - César Gonçalves com Sílvia
Simões
Dia 5 - Rui Fernandes com Ana Cláudia
Felisberto
Dia 19 - Victor Gonçalves com Sofia
Barroso
Dia 26 - Fernando Miguens com Suzete
Alves
IGREJA DA MISERICORDIA
Dia 12 - Cláudio Filipe com Maria Malta
Dia 26 - Luís Manuel Valério com Sandra
Catarina Vilhena Valério

Informação das agências funerárias de Coruche

Municipal Professor José Peseiro. O presidente da autarquia,
Dionísio Mendes, adiantou que
“face à situação criada não se

irá atribuir mais subsídios ao
Coruchense e que se deve repensar a política camarária em
relação aos subsídios. Espero
que, durante a época de defeso
possam surgir novas oportunidades para o clube. Mas, sem
dúvida a situação é bastante
complicada e os sócios terão de
resolver o problema”, adiantou
o autarca.
O Jornal de Coruche apurou
entretanto, que irá realizar-se
brevemente uma nova assembleia do Clube, para apresentação de contas e discussão do
momento actual. A advogada e
sócia do Clube, Edite Formigo,
disponibilizou os seus serviços
gratuitamente, para representar
o Coruchense junto das Finanças e rever todo o processo, algo
complexo.
Nesta altura, e face ao momento delicado do Clube, o
principal objectivo é que o Coruchense não encerre as portas.
____
João Louro

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

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

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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O pavilhão desportivo
e a sua conclusão
Para que fique para a memória das gerações futuras,
e, dou graças a Deus por
estar vivo e poder contar a
realidade que deu azo à conclusão do Pavilhão Gimnodesportivo.
__
Foi em fins de Agosto, em
pleno defeso desportivo, que a
então Direcção Geral dos Desportos convidou as colectividades do nosso Concelho e de
todo o Distrito, para uma reunião na Casa de Arte e Cultura
em Santarém, com o Sr. Director Geral de Desportos e todo o
seu gabinete, com o propósito
de resolver os diversos problemas do distrito relacionados
com os recintos Desportivos. Lá
compareceu o Presidente do
clube, o Secretário e o Director
Desportivo.

Ficamos logo um pouco
desapontados porque de colectividades do concelho de Coruche não se encontrava mais nenhuma. Isto para um assunto da
maior importância para a nossa
terra.
Estava no entanto presente o
Vereador do pelouro do Desporto da CMC. O Director Geral
fez uma explanação introdutória
dizendo o motivo da sua vinda,
dizendo que em Coruche “andam
para lá a construir um Pavilhão
que ao que sei é um elefante
branco quando tenho na minha
posse elementos onde consta
que Coruche tem 3 Pavilhões,
ou seja, dois mais um em construção”. Perante um auditório
cheio, dando uma informação
destas, denegrindo o bom nome
de Coruche e não correspondendo à realidade, qualquer coruchense que se preze não podia

NOTARIADO

ficar calado. Assim foi! Alguém
de “Os Corujas” filho desta
terra, levantou o braço no ar e
pediu para falar, o que foi concedido de imediato e disse: “Sr.
Director Geral agradecia que
nos informasse onde se locali-

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia treze de Junho
de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas cento e quarenta a folhas cento e quarenta e uma verso do livro de
notas para escrituras diversas número quinhentos e quarenta e oito-D, FERNANDO ANTÓNIO DA LUZ,
cont. 131 326 236 e mulher ALICE MATIAS NUNES DA LUZ, cont. 131 326 180, casados sob o regime
da comunhão geral de bens, naturais, ele da freguesia e concelho de Coruche, ela da freguesia de Montargil,
concelho de Ponte de Sor, residentes na Rua Afonso Lopes Vieira, n.º 6, Tapada do Colaride, Cacém e RITA
MARIA DA COSTA LUZ, cont. 200 173 383, solteira, maior, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua Pêro de Alenquer, n.8, 2° Frente, no Cacém, DECLARARAM
FERNANDO ANTÓNIO DA LUZ e RITA MARIA DA COSTA LUZ que, são donos, em comum, com
exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia e concelho de Coruche:
– PRÉDIO URBANO, sito na Azervadinha, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão, com a
superfície coberta de trinta e um metros quadrados e logradouro com a área de mil setecentos e sessenta e nove
metros quadrados, a confrontar de Norte com Estrada Nacional, de Sul com Herdeiros de David Claro, de
Nascente com Herdeiros de José Boiça e de Poente com Antónia Maria Fernandes Feijão, inscrito na respectiva matriz em nome dos justificantes Fernando António da Luz e Rita Maria da Costa Luz, sob o artigo
15963, com o valor patrimonial e atribuído para este acto de nove mil quatrocentos e cinquenta 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 sua posse, por doação meramente verbal feita pelos avós de Fernando
António da Luz e bisavós de Rita Maria da Costa Luz, António Fernandes dos Santos e mulher Guilhermina
Maria, que foram casados entre si sob o regime da separação de bens e residentes na Herdade dos Pavões,
Coruche, em data que não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e setenta e sete, doação em comum
a favor de Fernando António da Luz e Rita Maria da Costa Luz, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública de doação.
– Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel como sua morada de família, 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, cuidando do logradouro, onde plantavam cultivavam e colhiam diversas culturas, guardando alfaias, fazendo obras de conservação sempre que necessário e pagando as contribuições por ele devidas, 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 confere a tal posse a natureza de pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza,
impede a demonstração documental do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
ESTÁ CONFORME.
Coruche, treze de Junho de dois mil e sete.
A PRIMEIRA AJUDANTE
(Maria Luísa Marçal)
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zam esses Pavilhões visto que
sou natural de Coruche, sempre
lá vivi, conheço todos os locais
e ruas, bem como as pessoas,
vou a caminho dos 50 anos e
não sei onde ficam esses Pavilhões com excepção do Pavilhão da escola, mas este não
tem as mínimas condições para
a pratica de qualquer desporto?
Aliás, neste pavilhão para além
de ter apenas as medidas mínimas, não há qualquer espaço
para o público e quando chove
a água entra lá dentro”. Quanto
ao “elefante branco”, era o que a
CMC se tinha empenhado para
construir, mas que sem verbas
não o conseguia concluir. Em
relação ao terceiro pavilhão, o
porta voz dos Corujas perguntou
qual era?
Foi dito que se localizava em
St.º Antonino, ao que respondemos que não era um pavilhão,
mas sim um barracão de armazém que a Câmara tinha adquirido com medidas de 24x14m e
que não dava para qualquer
desporto, apesar de os atletas
dos Corujas ai terem iniciado a
sua actividade, que foi proibida
pela Delegada de Saúde, pelo
facto de as rodas levantarem um
pó prejudicial para a saúde dos
atletas. Esclarecidas as dúvidas,
propôs-se ao Director geral da
DGD que se deslocasse a Coruche, já que era tão perto, com
toda a comitiva e técnicos e se
analisasse a situação. Assim
decidiram e interrompeu-se os
trabalhos para ir a Coruche.
Foi nessa altura que encontrámos o vereador da CMC que
ligou para Coruche para tudo
estar a postos. De volta a Santarém, retomaram-se os trabalhos
ao meio da tarde e ai o Sr.
Director confirmou tudo aquilo
que lhe havíamos dito e que
seria possível transformar aque-

Alberto Paiva Ribeiro

le pavilhão da CMC num dos
melhores do distrito. Os trabalhos continuaram até à hora do
jantar, tendo sido as verbas desbloqueadas para a conclusão do
pavilhão.
Conclusão, nós ajudamos a
que a Câmara recebesse as verbas necessárias, desbloqueando
um problema que se arrastava.
Enquanto o pavilhão não ficou
concluído treinamos e jogamos
no ringue polivalente em frente
ao pavilhão (que hoje já não
existe), ali tendo dado muitas
alegrias aos nossos conterrâneos, e, também muito penalizados devido às intempéries. Uma
enorme cheia destruíu-nos todos
os nossos equipamentos, que se
encontravam guardados em
duas casas pequenas junto ao
rio. Tivemos mesmo para desistir. Valeu a ajuda preciosa de
entidades, como a DGD, o Dr.
Pereira da Silva, então Governador Civil de Santarém e a
CMC, bem como algumas empresas.
Só quem viveu e acompanhou estas situações, as pode
hoje contar, e a conclusão do
actual pavilhão desportivo de
Coruche, muito deve aos esforços dos Corujas. Foi este clube
que na categoria Sénior, na disputa do campeonato Nacional,
encheu completamente o dito
pavilhão, com muitos de pé.
Outro jogo célebre, o da subida
para a 2.ª divisão Nacional,
onde jogamos contra o Porto
Santense. Lembramos também
os torneios de Futebol de Salão
e os torneios de verão.
Era neste tempo que os
Corujas disputavam várias modalidades com poucos apoios,
nada comparado com o que se
tem hoje.
Por hoje ficamos por aqui!
Até breve.
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Manjar de sabores na Escola Profissional de Salvaterra
LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Audi A-3 Sport Back 1.9 TDI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav.1.3 CDTI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
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 Black & Silver 1.4 HDI 5p (Diesel)

2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Retomas
Audi A-3 2.0 TDI 3p (Diesel)
Citroen C-3 SX Pack 1.4 HDI 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v C/AC 5p
Peugeot 307 Break 1.4 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
VW Golf 1.9 TDI 130 CV 5p (Diesel)
VW Golf 1.4 16v 5p
VW Polo 1.2 12V 5p
Nissan Almera 1.5 16v 4p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Mitsubishi Carisma 1.9TD 4p (Diesel)
Ford Focus 1.4 16V 5p

2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2002
2002
2001
2001
2001

Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Peugeot 307 1.6 HDI Van C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van C/AC
Seat Ibiza 1.4 TDI Van C/AC
Citroen Xsara 1.9 d Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4X4

2006
2005
2005
2005
2003
2001

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

Alunos fazem estágios no estrangeiro
Cerca de 50 alunos dos Cursos
de Hotelaria/Restauração e
Hotelaria/Cozinha da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (EPSM), defenderam
no passado dia 21 as suas provas de aptidão profissional
(PAP).
Depois de terem apresentado a parte teórica da prova de
final de curso, coube aos finalistas de 12.º ano apresentarem
a componente prática.
Perante mais de uma centena de convidados, os alunos da
escola tiveram de confeccionar
vários pratos de carne, peixe,
mariscos, legumes, frutas e doces. Este ano, os alunos voltaram a destacar, essencialmente, a cozinha tradicional portuguesa e a cozinha internacional.

Segundo Salomé Rafael,
presidente da Direcção da
EPSM, a grande novidade deste ano da escola parece mesmo
ter sido “uma forte aposta nos
estágios internacionais”.
Apesar da EPSM ter todos
os anos alunos a estagiar no estrangeiro, este ano a aposta intensificou-se a pedido de várias
estâncias hoteleiras da Europa,
e cerca de duas dezenas de alunos vão estagiar para hotéis de
Espanha, França, Alemanha e
Itália. 17 anos depois de ter nascido, a EPSM, hoje com mais
de 300 alunos e quase 40 professores, é um estabelecimento
de ensino moderno e equipado
com tecnologia de ponta.
Além dos cursos de hotelaria,
a escola tem também a funcionar os cursos de Informáti-

ca de gestão, Construção Civil,
Electrónica e contabilidade. No
próximo ano lectivo vai voltar
a abrir o Curso de Comunicação, Marketing, Publicidade e
Relações Públicas.
Nota do Director:
Tendo sido convidado a
estar presente nas provas da
componente prática, que se revelaram num jantar extraordinariamente bem confeccionado, de elevada qualidade nos
produtos apresentados e sua
confecção, bem como nos
sabores, quero aqui deixar expressa a mais elevada consideração com que fiquei da escola, do seu pessoal e dos alunos,
verdadeiros profissionais.
Parabéns e assim continuem!

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

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

Tel. 243 679 161
Tlms. 938 526 652 • 939 064 534
Nunca se esqueça que quem ama não vê defeitos, quem
odeia não vê qualidade, e quem é amigo vê as duas coisas.
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Taça do Mundo de
todo-o-terreno no Ribatejo
O Rali Vodafone Transibérico decorreu entre os dias 30 de
Maio a 3 de Junho e passou por
Coruche. Esta foi uma das quatro provas integrantes da Taça
do Mundo de Todo-o-Terreno, a
única realizada na Europa, e cuja organização coube ao Automóvel Clube de Portugal (ACP).
O Rali Vodafone 2007 foi
dividido em quatro etapas com
início e chegada ao Estoril.
Foram 2300 quilómetros, dos
quais 1200 de classificativas,
com a utilização de pistas ibéricas de pisos diversos. Estiveram
presentes as equipas oficiais da
Volkswagen, com Carlos Sainz
e Carlos Sousa. Pela Mitsubishi,
Luc Alphand e Joan Roma.
A 1.ª etapa, a Super Especial

(Prólogo) foi disputada em
Mafra, no dia 31, bem como as
finais das etapas e Bivouacs, no
Estoril. Badajoz no dia 1, e
Évora no dia 2. A prova terminou no Estoril, no dia 3. A 2.ª
etapa, Estoril – Badajoz, decorreu no dia 1 de Junho, com um
sector selectivo de 200 Kms a
percorrer duas vezes pelos concorrentes. A 3.ª etapa, Badajoz
– Évora foi no dia 2 de Junho.
Na zona do Ribatejo, os
espectadores puderam assistir às
provas na Zona Especial 2,
junto à Estrada Nacional 2, na
Ponte das Brotas, com a sempre
espectacular passagem da Ribeira do Divor. No Couço, em
Coruche, na travessia do Rio
Sorraia.

Portugal campeão europeu
de orientação

Diogo Miguel, jovem atleta
que representa o Ori/Estarreja
sagrou-se campeão da Europa
no passado dia 23 de Junho, na
categoria de M18 na prova de
sprint com o tempo de 13:41, à
frente de Leo Laakkonen da
Finlândia (13:47) e Arturs Paulins da Letónia (14:03).
Nesta prova participaram 93
atletas oriundos de 28 países, a
salientar também, a boa prestação de Tiago Romão – 15.º
lugar (14:47) e Jorge Fortunato
– 21º lugar (14:55). Em W16,
Mariana Moreira realizou igualmente uma excelente prestação
classificando-se em 15.º lugar
com o tempo de 14:33.
A prova em que o Diogo
Miguel se tornou Campeão da
Europa realizou-se na zona
histórica de Eger, na Hungria,
numa distância de 2,5km em
linha recta no mapa e 22 pontos
de controlo.
Já na anterior edição, Diogo
Miguel tinha conseguido o 4.º
lugar, mas este ano não deixou
fugir a oportunidade de con-

seguir o lugar mais alto do pódio com uma prova brilhante.
Esta foi a primeira medalha de
Portugal num evento de alto
nível.
O seleccionador nacional
Bruno Nazário no final da prova
revelou-se muito satisfeito e
feliz. Declarou que “foi uma
vitória muito merecida para a
modalidade em geral, mas sobretudo vem justificar todo o
trabalho desenvolvido pelo atleta. Só devido ao seu empenho
tanto em treino como em competição e graças ao apoio prestado pelo seu clube – Ori/Estarreja – e pela Federação Portuguesa de Orientação, foi possível alcançar este marco histórico para a Orientação Portuguesa. Esperamos que esta
vitória nos permita alcançar
mais apoios para a modalidade,
de forma a possibilitar uma
melhor preparação das selecções nacionais e alcançar feitos
ainda mais elevados”.
Parabéns Diogo e parabéns
Portugal!
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Judocas da Casa do Benfica de Santarém

Medalhados nos opens
nacionais
A Casa do Benfica de Santarém (CBS)
foi representada no passado dia 2 de Junho
no Open de Seniores de Lisboa pelo atleta
Pedro Vargas, que alcançou o pódio com a
3.ª posição na categoria de -66Kg.
No dia seguinte, no Open de Coimbra
de Esperanças, Paulo Brandão alcançou a
5.º posição na categoria de -66kg, Duarte
Duarte e João Veloso alcançaram o pódio
na 2.ª posição, nas categorias de -60kg e
-50kg respectivamente. Os jovens atletas
da CBS continuam a dar provas de qualidade nos opens nacionais, pelo que se
perspectivam bons resultados na próxima
época.

Equipa Sénior na final da Liga de Portugal
No passado dia 27 de Maio a
equipa sénior da Casa do Benfica de Santarém (CBS) composta pelos atletas Diogo Gaivoto a -66kg, Lasha Razmadze a
-73kg, Wilson Nogueira a -81kg
e Eduardo Leonardo a +81kg,
disputou no Palácio dos desportos em Torres Novas a 3.ª jornada da Liga de Portugal em Judo.
Esta prova por equipas organizada pela SportsEvents, departamento organizativo da Associação de Judo do Distrito de Santarém, conta com alguns dos atletas mais cotados do nosso país.
A equipa da Casa do Benfica de Santarém fez um pleno durante esta jornada, vencendo todos os confrontos,
nomeadamente com o Judo Madeira, o CCD Pragal e o Colégio
Salesianos de Lisboa. Com esta
prestação a CBS alcançou o
quarto lugar na classificação

geral, obtendo automaticamente
apuramento para a Final 8, com
as 8 melhores equipas da Liga
Nacional, a disputar no próximo
dia 7 de Julho, também no palácio dos Desportos em Torres
Novas.
Estão de parabéns os nossos
jovens atletas que já dão gran-

des provas da sua qualidade no
escalão superior.
A equipa foi acompanhada
pelos técnicos Jorge Vítor, Pedro Vargas e Joaquim Nogueira,
bem como por uma comitiva
entusiástica de pais e familiares
que ajudaram a equipa a vencer
nesta jornada.
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Entre a relva e o céu
A Semana da Juventude de Coruche (SJ) realiza-se
este ano de 18 a 22 de Julho, e pela primeira vez no
parque radical do Parque do Sorraia, na requalificada
zona ribeirinha de Coruche.
Uma nova data e um novo local para a realização do
evento, na perspectiva de dar um novo impulso à SJ e
de se iniciar um novo ciclo na forma de organizar e viver
a iniciativa.
O espaço escolhido para receber os concertos e a
animação da SJ é o mais indicado para o efeito, o parque radical tem todas as condições para ser um
anfiteatro natural de qualidade, aliando a disposição do
palco principal ao espaço chill out vão com certeza
viver-se momentos inesquecíveis.
A SJ tem lugar este ano no final de Julho de modo a
que toda a população jovem do concelho esteja
disponível para viver os espectáculos sem preocupações académicas. Esta nova data tem ainda a vantagem de estarmos em pleno Verão, o que possibilita à
partida a realização de todas as actividades ao ar livre.
O Festival RibaRock continua a ser uma das atracções
da SJ, é a quinta edição do festival que mais uma vez vai
levar a concurso várias bandas de garagem de todo o
país.
A eliminatória acontece dia 18 e a final no dia 19,
sempre a partir das 21:30h, a organização tem 1500
euros para distribuir pelos primeiros três classificados.
Mais informações em www.cm-coruche.pt.
Como grande novidade surge o evento “DANCE
bittween GRASS AND SKY”, que vai juntar dezenas de
DJ’s no espaço chill out da SJ. O ponto alto do evento
dedicado à música de dança acontecerá de Sábado
para Domingo (de 21 para 22 de Julho).
A organização pretende juntar milhares de pessoas a
dançar entre a relva e o céu, durante 12 horas seguidas,
numa maratona de ritmo, som e energia positiva. Da
meia-noite de dia 21, ao meio-dia de dia 22, vários DJ’s
vão passar pela cabine do “DANCE bitween GRASS AND
SKY”, destaque para a presença da DJ M.Dusa, revelação
feminina do dejaing nacional em 2006 e do consagrado
DJ Carlos Manaça.
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• Oioai, Expensive Soul e 12 horas seguidas a dançar

A pista de dança será a relva do parque ribeirinho
de Coruche, o céu será o tecto. Um gigantesco sistema
de luz e som vão garantir os restantes ingredientes para
que se celebre o Verão ao som da melhor música de
dança.
Oioai e Expensive Soul são os cabeças de cartaz no
que diz respeito a concertos. Duas das mais solicitadas
bandas do momento, com passagens pelos palcos dos
principais festivais de Verão…, e claro por Coruche. Os
Oioai, sexta-feira, dia 20, e os Expensive Soul, sábado,
dia 21 de Julho. Os Oioai são uma banda de puro e
bom rock português, sendo uma das maiores revelações
de 2007, não só pela aceitação que tiveram os singles
Sushi Baby e Jardins das Estátuas, mas também pelas
excelentes performances ao vivo.
Os Expensive Soul depois de se terem dado a conhecer com o álbum de estreia “B.I.”, regressaram com o
segundo álbum de originais, “Alma Cara”. Um disco onde
o grupo de Leça da Palmeira mantem bem presentes as
raízes do hip-hop, não deixando de o misturar com outros elementos e estilos como o reggae, o soul, o funky
e o jazz, o que resulta num som bem característico.
Foram já nomeados para dois Globos de Ouro, um Mtv
European Music Awards e conquistaram um DanceClub
Award na categoria de Melhor Hit Nacional 2006 com o
tema: “Eu Não Sei”.
Durante a SJ vai realizar-se também a 1.ª Feira Jovem
– Feira de usados, trocas e artesanato, a iniciativa é
aberta a toda a população e as inscrições estão abertas
através do e-mail: girpi.coruche@mail.telepac.pt
As massagens orientais são mais uma novidade na SJ,
para além das massagens poderá ainda encontrar produtos vindos do oriente: cremes, bálsamos, óleos e
incensos.
O 1.º Torneio de Playstation vai realizar-se no Pavilhão Desportivo Municipal, uma competição destinada
aos apaixonados pelos jogos Pró Evolution Soccer e
Taken.
Os Work-sshops são dedicados à precursão, que
acontecerá nas Piscinas Municipais, nos dias 19 e 20 de
Julho, e, à olaria, que acontecerá no dia 21 de Julho, em
local a designar.

Os desportos radicais não vão faltar, até porque
toda a SJ acontece entre o parque radical do Parque do
Sorraia e as Piscinas Municipais de Coruche. Haverá
demonstrações de patins em linha, skate, free-style e airbike, será ainda acrescentada a Parede de Escalada e
haverá também slide e rappel. Os Craks do Pedal organizam mais um passeio de BTT, no Domingo de manhã,
dia 22.
Ainda no Domingo, a partir das 18 horas, haverá uma
Conferência promovida pelo Jornal de Coruche intitulada “Ser Jovem no séc. XXI”, uma iniciativa aberta a toda
a população, onde serão debatidos os mais diversificados temas que afectam a juventude.
Um camião do CDTI, Centro de Divulgação das Tecnologias da Informação, vai estar presente no recinto da
SJ, um espaço onde os jovens e menos jovens poderão
aceder à Internet e contactar com as últimas novidades
das tecnologias de informação.
Todas as actividades e espectáculos são gratuitos.
A Semana da Juventude está a chegar e o programa
deixa-nos com elevadas expectativas em relação àquilo
que vai acontecer. É já a partir do dia 18 e até 22 Julho
que Coruche fica mais divertida e jovem!

Colóquio Debate Jovens no Século XXI
Dia 22 de Julho, pelas 18h.
Dr. Luís António Martins
• A viagem metafórica jovem-adulto
na sociedade contemporânea
Dr.ª Edite Costa
• As jovens mulheres na teia social
Dr. Osvaldo Santos Ferreira
• A economia e os jovens
Dr. Pedro Orvalho
• O papel dos media na formação dos jovens
Dr. Abel Matos Santos
• As patologias na relação jovem/sociedade
Org. O Jornal de Coruche

