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EDITORIAL

O sucesso depende
em grande parte do trabalho…

com alegria e orgulho de
ser coruchense, que escrevo este editorial, fazendo referência ao excelente
trabalho das entidades que organizaram e promoveram as centenárias Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo de
Coruche, e que resultaram num
enorme sucesso! Talvez as melhores Festas do pós 25 de Abril.
Foi bonito ver a trabalhar em
conjunto, Irmandade e Comissão de Festas, com o apoio imprescindível da autarquia Sorraiana. Foi bonito ver tanta
gente diferente a trabalhar em
prol de um objectivo comum, a
fazer o bem pela nossa terra,
provando que temos gente com
muita capacidade e competência
entre nós e que a sociedade civil
funciona, desde que devidamente apoiada e despolitizada,
fomentando os valores pelo

É

amor ao que é nosso e ao respeito pelo próximo.
Nota positiva para Dionísio
Mendes, presidente da Câmara.
Esteve bem, em particular quando no seu discurso de abertura
das Festas, disse ser importante
o trabalho conjunto de todos e
que a união entre a Irmandade e
a Comissão de Festas faz todo o
sentido para acabar as separações que há cerca de 30 anos
foram impostas.
Também Diamantino Diogo,
se revelou um extraordinário
Juiz da Irmandade, quer pelas
obras fundamentais que executou no Castelo, quer pela dinâmica que imprimiu às Festas e
ao Fogo de Artificio, tendo sido
capaz, em conjunto com Filipe
Justino, o presidente da Comissão de Festas, de combinar a
feitura conjunta das próximas
Festas e fogo de artificio. Os
dois Senhores e as suas equipas
merecem de facto o respeito e o
elogio de todos os Coruchenses,
em especial até porque parece
que o saldo financeiro destas
Festas vai ser positivo, facto

inédito e que se deve em muito
ao tesoureiro António Dias e à
sua competência.
Também Paulo Tomás e a
sua equipa, com a reposição dos
toiros na rua e a justa homenagem aos Campinos do Ribatejo, sessenta anos depois da
primeira festa do Campino do
Ribatejo em Coruche, estão de
parabéns.
A lamentar um incidente isolado que envolveu armas de
fogo e que exige pensar seriamente a segurança no Concelho
de Coruche, com uma eficaz
autoridade e intervenção das
forças de segurança. Certamente
que isso terá de ser feito e até
pensar num corpo de Policia
Municipal.
Agora, que as Festas passaram e as férias vão acabando,
com a resolução da conturbada
questão das “Águas do Ribatejo” e a divisão interna da CDU
na votação à decisão do executivo de aderir e viabilizar o consórcio municipal, vai também o
executivo municipal e o seu presidente, decidir sobre a repo-

sição do busto do Major Luíz
Alberto de Oliveira.
Penso que todos estão elucidados, e só alguém por teimosia
ou casmurrice, para não chamar
outra coisa, poderá não concordar que o nosso Major foi uma
força de desenvolvimento sem
igual para o nosso concelho e as
nossas gentes.
Certamente que Dionísio
Mendes e o seu executivo não
deixarão de votar a favor da reposição do busto, especialmente
depois que a presidente da Assembleia Municipal decidiu que
não havia que discutir este assunto em Assembleia, bastando
o executivo camarário decidir,
que tem toda a legitimidade.
Sendo assim, quem não discute ideias, não pode nem deve
criticar decisões e como tal a
Câmara deverá fazer jus à vontade maioritária do povo de Coruche, que até entregou uma petição com mais de 1300 assinaturas, pois é disso que se trata em
democracia!
Não será mais do que um
acto de elementar justiça!

Votos de boa leitura do vosso
amigo
Abel Matos Santos

O Jornal de Coruche gostou
bastante de ser parceiro e jornal
oficial das Festas, esperando ter
contribuído para o brilhantismo
das mesmas, agradecendo a todas as entidades e personalidades com quem trabalhou, em
especial à Comissão de Festas
de Coruche 2007, à Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo e à
Câmara Municipal de Coruche,
bem como a todos os que colaboraram na elaboração do número
especial e no livro das festas.
O Jornal de Coruche salienta
o apoio das entidades TEGAEL,
Crédito Agrícola de Coruche,
Câmara Municipal de Coruche,
SITACO e DAI, no apoio à produção do livro “Crónicas da
Nação”, repositório dos melhores textos de um ano de existência do nosso jornal, que foi
lançado no dia de abertura das
Festas e que se encontra nas
principais livrarias de todo o
país.
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O Jornal de Coruche firmou no passado dia 22 de Agosto,
uma parceria com a rádio da Organização das Nações Unidas
(ONU) em Nova Iorque, assinado por Caroline Petit, Directora
do Departamento de Informação Pública da ONU e Abel Matos
Santos, Director do Jornal de Coruche. A parceria vai permitir a
troca de informação e divulgação de notícias e agenda nos dois
órgãos de informação.
Para o Director do Jornal de Coruche “é uma forma de colocar Coruche no Mundo, pensando global e agindo localmente”.
Já para a Rádio ONU “foi uma honra estabelecer a parceria
com o Jornal de Coruche”, referiu Mónica Grayley, Directora
da Rádio ONU em Português.

Fotografias: AMS, Carlota Alarcão, Hélder Roque, Inácio Ramos Jr., João Costa Pereira, João Louro, Joaquim Mesquita,
Manuel Pinto, Rafael Palma, Telmo-CMC, Vitório Rosário Cardoso, GI-CMC, GI-GCS, Nersant, SRUCP.
Cartoon: Pedro Nascimento

Web: Henrique Lima

Faça a sua Assinatura: Nacional 20 euros • Resto do Mundo 30 euros

www.ojornaldecoruche.com

A rádio ONU pode ser consultada em http://radio.un.org/por
O Jornal de Coruche é o primeiro órgão de imprensa de
Portugal a tornar-se parceiro da R ONU e o segundo a nível
nacional de todos os órgãos de comunicação social, depois da
RDP – Radiodifusão Portuguesa.
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Ex-libris de Coruche preservado
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Irmandade recupera e conserva o Castelo
O espaço do Castelo de Coruche onde se encontra a ermida de Nossa Senhora do Castelo,
foi totalmente recuperado, numa intervenção que durou cerca de 4 meses.
O Juiz da Irmandade, Diamantino Diogo, referiu a importância destas obras para a “preservação
do património edificado e manutenção do culto à padroeira de Coruche”.
Além da pintura de todo o património construído, foi ainda recuperada e aberta uma das janelas
do coro e refeita toda a instalação eléctrica, e iluminação do espaço exterior e interior da ermida.
Reorganizou-se o estacionamento e fez-se um passeio em pedra rolada, típica de Coruche, com
iluminação nas traseiras da ermida, tendo a zona envolvente dado um passo importante na sua
requalificação.
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Cartas ao Director

Lar do Monte da Barca
– Continuam as obras

Coruche – Uma Terra Armilar
Caro amigo e ilustre Director

Estrada de acesso ao lar afaltada

As obras de ampliação e requalificação do Lar do Monte da Barca em
Coruche, propriedade da Santa Casa
de Misericórdia de Coruche, estão
quase concluídas, tendo sido já colocada em funcionamento a nova ala, que
respeita todas as normas europeias de
segurança e acessibilidades para os
utentes do lar.
José Maria Bento, vice-provedor
da Santa Casa referiu que “está agora
em fase de renovação a parte mais
antiga do lar, a qual está a sofrer uma
intervenção de fundo não prevista inicialmente, que ficará concluída em
final de Setembro”.

Moderna casa de banho

“Por Mares Nunca Dantes Navegados”, são estas as inscrições dos fontanários e outros antigos monumentos em
Coruche, o que significa a memória do
esforço dos portugueses ao dar “Novos
Mundos ao Mundo”.
Esta estreita ligação de Coruche não
se esgota pelas pedras, ao conhecer o
Arq. Brito e Abreu, descendente de uma
das mais antigas famílias de Coruche,
qual revelação que um dos seus antepassados foi Bispo em Goa e em Macau.
O Bispo Estrócio foi quem lançou a
primeira pedra do Convento de Santa
Clara em Macau, que viria a tornar-se
também no Colégio de Santa Rosa de
Lima, onde eu viria a concluir os estudos
primários.
Hoje, Coruche emerge com grande
esforço do seu povo, um renascido centro cultural da região, desde a construção
do melhor Museu nacional, às múltiplas
iniciativas culturais que se têm vindo a
desenvolver, das publicações, às conferências, das exposições ao folclore, à reabilitação da memória das personalidades
históricas e homens bons da região, tão maltratadas por desvarios revolucionários.
É hora de começar a pensar global e actuar localmente, é hora de afirmar
Coruche em Portugal e como Portugal, é hora de lançar Coruche no abraço armilar
onde o “Mundo todo abarca e nada aperta”.
Ao amigo Abel Matos Santos, uma palavra de agradecimento por me ter dado a
conhecer a sua terra tão rica e encantadora, a terra de Coruche e parabéns pelas iniciativas culturais.
____
Vitorio Rosário Cardoso

Edificio da Ala Nova

Ex.mo Senhor Director de “O Jornal de Coruche”
Venho por este meio comunicar-lhe, que é com muita honra e um enorme prazer que me vou tornar assinante de “O Jornal de Coruche”, tal como fui durante
muitos e muitos anos, do Jornal “O Sorraia”.
Vivi em Coruche até aos 18 anos, hoje tenho 45, mas nunca perdi a ligação com
a terra que me viu nascer e crescer, terra onde estudei, representei o Grupo
Desportivo “O Coruchense” na modalidade de Futebol nos escalões de Juvenis e
Juniores.
Estive mais uma vez presente nas Festas Populares que achei muito boas este
ano, não desprezando logicamente os anteriores, pois o empenho e dedicação de
todos é de realçar sempre.
Expresso desde já as minhas felicitações e desejos que consiga conduzir a bom
porto o “O Jornal de Coruche” que tão bem elaborado está.
Respeitosos cumprimentos
José Oliveira

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

Contacto
960 235 864

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche
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Pontes de Coruche
vão ser reparadas em Outubro
“É uma necessidade, mas ao mesmo tempo uma preocupação porque a reparação vai exigir sacrifícios e incómodos.
Temos de minimizar esses incómodos e impactos na vida das pessoas e na economia local.” – diz Dionísio Mendes Presidente da CMC
As Pontes de Coruche vão
ser reparadas no início de
Outubro em intervenção das
Estradas de Portugal (EP). Devido a estas obras em seis pontes, a operação traz consequências para os automobilistas e
sector empresarial que têm de
procurar alternativas ao trajecto
de 4 kms entre Coruche e o Monte da Barca.
Durante a visita às pontes
que o Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, fez no passado dia 27 de
Agosto, o presidente da Câmara
de Coruche, Dionísio Mendes,
referiu; “nós estamos preocupados com esta situação há muitos
anos, felizmente chegámos a um
momento em que está decidida
a intervenção nas seis pontes,
que ainda não sofreram obras
de fundo. É uma necessidade,
mas ao mesmo tempo uma preocupação porque a reparação
vai exigir sacrifícios e incómodos. Temos de minimizar esses
incómodos e impactos na vida
das pessoas e na economia
local. Desejo que a intervenção
nas pontes seja o mais rápida
possível, sabendo que vamos
ficar sem circulação rodoviária
neste percurso, entre a Ponte da
Coroa e Coruche, pelo menos
durante dois meses.
Ainda com a agravante, de
na mesma altura a Ponte da
Raposa estar a ser intervencionada e tudo isto vai mexer com
a movimentação rodoviária no

concelho de Coruche. Vamos ter
a “invasão” das estradas municipais por trânsito nacional e
uma acelerada degradação dos
pisos e um prejuízo para os
cofres do município. O concelho
está dividido a meio pelo rio
Sorraia, temos parte dos serviços essenciais na margem direita e outros serviços na margem
esquerda.
Isto vai obrigar a uma logística complicada. Para isso, é
fundamental a colaboração de
todas as entidades sediadas no
concelho de Coruche. Temos de
encontrar alternativas que sirvam a população do concelho e
aqueles que passam por Coruche. Nas estradas nacionais, a

hipótese é sempre a Ponte de
Benavente, mas estamos a falar
de um aumento de percurso de
60 Kms, as estradas municipais
não permitem trânsito pesado e
muito menos as pontes que
atravessam o rio Sorraia (Escusa e Amieira) porque não suportam tonelagens muito elevadas
Há que encontrar alternativas e vamos continuar a trabalhar no sentido de elaborar-mos
um plano de emergência. As
obras têm de ser feitas, mas vão
ter consequências e temos de
prevenir alguns prejuízos que aí
vêm”, salientou o autarca que
continua a defender uma nova
travessia no Vale do Sorraia e IC
10 e IC 13.

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

____
João Louro

OURIVESARIA E RELOJOARIA

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

Alcindo Cordeiro, Director
de Estradas de Santarém, referiu
“estamos a trabalhar no sentido
de minimizar os incómodos aos
utentes deste percurso, de qualquer forma, esses impactos irão
existir sempre. Apelamos à boa
compreensão das pessoas para
que durante algum período de
tempo, façam um sacrifício para
que a segurança seja imposta
nas pontes”. Adiantou ainda
que “ em relação à limpeza nas
bermas da estrada, existe um
contrato corrente que está em
curso, e a manutenção das bermas vai avançar depois de concluídos os trabalhos na EN 118.
A EN 251 (Quinta Grande –
Canha) irá entrar dentro em

breve na fase de concurso, para
realizarmos uma intervenção de
melhoramento de circulação. O
concurso será lançado até ao
final do ano e análise de propostas até ao final do ano”,
referiu.
O Governador Civil do Distrito de Santarém, Paulo Fonseca, salientou que, “no concelho
de Coruche existem estas pontes
e travessia que reclamavam
obras há muito tempo, pese
embora o facto, desta intervenção trazer consequências para
os utentes. As obras estão previstas para o início de Outubro,
começando pelas três pontes
mais próximas da Vila de Coruche e depois as restantes. Estamos a estudar as alternativas e
depois há um período mínimo
para que as obras se possam
organizar. Sei que vai haver,
quem diga, escolheram a altura
menos indicada porque é no
Inverno e outros dirão, se fosse
no Verão.
Há uma época, em que o
tráfego agrícola é mais profundo, sendo impossível fazer a
obra tipo dois dias por semana,
temos de a fazer toda de seguida. É este apelo, que gostaria de
deixar de uma forma muito
clara, que as pessoas sejam tolerantes e percebam este investimento que afinal de contas é
para o bem-estar de todos”,
concluiu.

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

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

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

6

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 17 • Setembro de 2007

• Notícias

Locais • Notícias Locais • Notícias Locais • Notícias

Tegael com novo desafio
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Sociedade de Instrução Coruchense (SIC)

Banda de Coruche
repensa sede

– novo contrato na Irlanda

A SIC – Sociedade de Instrução Coruchense quer repensar a
localização e o projecto da sua nova sede social, tendo para isso que
conciliar posições com a autarquia coruchense.

A Tegael, através da sua participada Gaeltec Utilities víu
ser-lhe atribuído um novo contrato na Irlanda com o Distribuidor de Energia local “ESB Networks”. Este contrato vem dar
seguimento ao trabalho realizado nos últimos anos, que se tem
revelado uma história de sucesso além fronteiras.

Com a atribuição deste contrato, a Tegael vê-se assim, integrada num programa de construção e renovação de infraestruturas, de Baixa e Média Tensão, que vai decorrer até final de
2010, vendo alargada a sua zona
de acção a todo o Sudeste da
Irlanda. É uma época de desafios para a equipa da Gaeltec, a

qual já está a reforçar a sua
estrutura para fazer face aos
cerca de 4 mil novos Serviços
de Média e Baixa Tensão, bem
como à renovação da Baixa
Tensão associada a cerca de
12.000 transformadores aéreos,
que incluem este novo programa.
____

Campanha de Desratização 2.ª reunião
– em todo o Concelho de Coruche
A Câmara Municipal de Coruche, levou a efeito entre os
dias 20 e 22 de Agosto, uma
campanha de desratização seguindo a metodologia aconselhada pela Organização Mundial de Saúde e com produtos
aprovados pela Direcção Geral
de Saúde.
De acordo com Francisco
Oliveira, responsável pelo pelouro, a acção justifica-se “dadas as inúmeras doenças que os

ratos transmitem aos humanos e
a gravidade que apresentam”.
A campanha de desinfestação utilizou iscos anti-coagulantes que, nas doses utilizadas,
não são tóxicos para as crianças,
sendo no entanto desaconselhável mexer nas caixas rateiras,
devendo procurar um médico
em caso de ingestão acidental
do isco.
Os locais intervencionados
implicaram as redes de drena-

gem da Azervadinha, Biscainho, Couço, Courelas da Amoreirinha, Erra, Fajarda, Lagoiços, Lamarosa, Malhada Ala,
Montinhos dos Pegos, Santa
Justa, Coruche e Volta do Vale;
as valas de Baleias, Paul e Vale
Mansos, e os edifícios municipais do Complexo de Piscinas,
Mercado e Museu, além do
Aterro (EN114).

Águas do Ribatejo
– Grupo Lena contesta
A CULT – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo anulou
o concurso público internacional para a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, no passado dia 25 de Julho, devido à
saída das autarquias de Santarém e do Cartaxo, tendo sido
notificado o vencedor do concurso, o Grupo Lena. Não se sabe
ainda que posição vai este grupo

empresarial tomar, já que segundo fontes do Jornal de Coruche, a empresa gastou mais de
cem mil euros em estudos económicos, podendo até avançar
para um processo de indemnização.
No entanto, a CULT decidiu
constituir uma empresa de capitais inteiramente municipais,
onde estão sete autarquias, Al-

meirim, Alpiarça, Benavente,
Chamusca, Coruche, Golegã e
Salvaterra de Magos.
O capital social desta empresa intermunicipal é de cerca de
5,5 milhões de euros e pretende
fazer a gestão das redes de
abastecimento de água e saneamento dos sete concelhos, para
uma população de 114 mil
habitantes.

da ANETTA

Decorreu nas instalações da
Tegael, em Coruche, no dia 22
de Junho de 2007, a segunda
reunião da ANETTA – Associação Nacional das Empresas e
Técnicos de Trabalho em Altura.
A Associação tem como
objectivo a defesa e promoção
dos interesses colectivos dos
seus associados na área de execução de trabalhos em altura,
zelando pelo respeito de princípios de ética e deontologia profissionais neste sector.
Nesta reunião foi apresentada, para discussão, uma proposta para os Estatutos da Associação. No decurso dos trabalhos
dos trabalhos acordou-se na ne-

cessidade de reforçar a divulgação da criação da ANETTA,
para promover o envolvimento
de outras partes interessadas.
Além da TEGAEL, estiveram representadas na reunião
entidades formadoras, no âmbito do trabalho em altura, fornecedores de equipamento, empresas afectas à coordenação de
segurança e representantes dos
operadores de redes eléctricas.
A Comissão Instaladora agradeceu a presença dos participantes, nomeadamente dos participantes do ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade e da REN –
Redes Energéticas Nacionais.

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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Piscinas com
serviço de limpeza
A Câmara de Coruche adjudicou à empresa “Nova Serviços” os serviços de higiene e
limpeza do complexo de piscinas e do estádio municipal de

Coruche até ao final de 2007,
num concurso público a que
concorreram 16 empresas, pelo
valor de 64.488 euros.

Zona Agrária de
Coruche volta a ter
atendimento
A Zona Agrária de Coruche
voltou a prestar atendimento ao
público, todas as quintas-feiras,
entre as 09h00 e as 17h30.
O atendimento acontece des-

de o mês de Agosto e é feito por
um técnico especializado que vem
de Santarém a Coruche para esse
fim.

ETNOGRAFIA

Conversas para uma Cultura da Tradição

Ser ou não ser de folclore!
Ser ou não ser de folclore,
eis a questão, e tudo seria mais
fácil se houvesse a tal Educação
para a Cultura da Tradição. Porque o público também gosta do
que está adulterado, que por
vezes até é bonito, e não é isso
que está em causa, e até por
vezes e face a dois grupos (um
representativo e outro não) há
quem diga quanto ao primeiro,
que “ele há aqui qualquer diferença, que eu não sei explicar,
mas sinto”.
Há, pois, um enorme trabalho de pedagogia a realizar, do
qual não se podem alhear os Ministérios da Cultura e da Educação, assim como a comunicação social com enorme relevância para as Televisões.
Não tenho números concretos, mas a maioria de grupos

que de folclore se intitulam, de
facto não o são. E alguns sinais
negativos dado serem de expressão nacional, notam-se como se
costuma dizer, à vista desarmada. Havendo depois os específicos de cada região, que marcam
as diferenças que caracterizam
cada uma das mesmas, por vezes até de localidade para localidade.
Entretanto… Situemos um
grupo no início do século XX,
mesmo até uns anos depois do
mesmo. E se esse grupo deve
ser o “retrato” possível das gentes de antanho, está errado que
usem saias pelo joelho, que
usem relógios de pulso, que
usem pinturas e cabelo à moderna, que vistam de igual pois o
povo não se fardava, que andem
com medalhas penduradas no

Lino Mendes *

fato, que usem óculos de sol, e
algo mais haverá que agora não
me recorda.
Mas depois existe todo um
trabalho de pormenor que tem a
ver com os usos e costumes,
com as tradições específicas da
terra ou região em causa, desde
os bailes às fainas, dos ritos à
gastronomia, das festas aos
jogos tradicionais, de toda a
vivência de um povo onde o
progresso ainda não tinha
chegado, onde as transformações aconteciam “sem assinatura”.
E se digo que um grupo deve
ser o “retrato possível” é porque
estou entre os que consideram
que o puro e o genuíno não são
possíveis.
____

Fajarda com
mini campo de jogos Fátima 90 anos depois…
Ao abrigo do programa “Medida 4 – Mais Instalações Melhor Desporto” apresentado à Secretaria de Estado da Juventude
e do Desporto e Federação Portuguesa de Futebol, a Fajarda

vai ter um mini-campo de jogos.
É um recinto dotado de relvado
sintético que vai permitir a prática de desportos como o futebol, andebol, basquetebol e voleibol.

Carapuções recebe
subsídio para equipa
de futebol
A autarquia coruchense decidiu atribuir mil euros ao Centro Social Recreativo e Cultural
de Carapuções e Brejoeira, pela
participação no campeonato Distrital do Inatel na época 20062007.
Nelson Galvão, vereador do
Desporto, referiu que “o subsídio é atribuído neste momento
porque o clube só agora entregou

todos os documentos que permitem a atribuição da verba”.
A bancada da CDU absteve-se na votação, referindo que os
esclarecimentos do pelouro do
Desporto “não esclarecem se a
candidatura cumpre todos os
requisitos do regulamento de
apoio ao associativismo local
para ter direito a subsídio
camarário”.

Nova sinalização
turística
A Câmara de Coruche aprovou no passado mês de Agosto a
candidatura ao Programa de Intervenção para a Qualificação
do Turismo (PIQTUR), desenvolvido no âmbito da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo
(CULT) para dez Concelhos,

com o intuito de dotar os municípios de mais e melhor sinalização informativa e turística,
com verbas que podem ir aos
85% a fundo perdido.

90 anos depois vale a pena
darmo-nos conta de como foi
simples, sem deixar de ser grande, o que aconteceu em Fátima.
O Céu irrompeu no meio do
que de mais normal acontecia
no dia-a-dia daquelas três crianças de Aljustrel. Não esperou
momentos altos, nem solenes;
não os retirou do buliço dos seus
trabalhos; não esperou que eles
tivessem especial instrução.
Pura e simplesmente apareceu,
revelou-se, fez-se presença…
palpável, audível, reconhecível!
E eles viram, e ouviram e…
acreditaram!
Foi assim há dois mil anos,
na Palestina. Foi assim há noventa anos, na Serra d’Aire. É
assim, ainda hoje, nas nossas
vidas. Claro que não nos é dado
ver o Anjo ou Nossa Senhora,
menos ainda o próprio Deus.
Mas que Ele está, está. E que
Ele nos fala, fala. E ajuda, e convida, e desafia, e invade a nossa
vida, e muda-nos os planos, e
protege-nos de perigos, e faz-nos companhia na dor e sofrimento…
E escuta os nossos pedidos, e
abraça a nossa cruz, e mostranos o caminho, e ilumina o nosso pensamento…
E pede-nos ajuda para Se
revelar aos que nos rodeiam,
reclama a nossa voz e os nossos
gestos… e mendiga o nosso coração! E tudo isto faz e tudo isto
acontece, na concreta circunstância da nossa vida, seja ela

* Agente Cultural

Videntes de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta, 1917-10-13

como for. Não pergunta pelas
nossas competências, nem pede
para interromper o decurso dos
nossos dias. É lá, mesmo, que
Ele Se revela. Basta estarmos
atentos e disponíveis… como os
três Pastorinhos de Fátima há
noventa anos.
E tudo se passa no inteiro
respeito pela nossa liberdade,
aceitando mesmo que lhe digamos não. Mas Deus não desiste
nunca. Não se cansa nunca. Não
se escandaliza nunca com o
nosso pecado, sempre pronto a
perdoar. A sua estratégia é o
Amor… persistente e paciente.
A história de ternura e desvelo pelo homem, acontecida há
noventa anos em Fátima, não é a
história toda, mas um capítulo
apenas. Decisivo, extraordinário,

excepcional, é certo, mas não
mais que um capítulo de uma
história de “paixão pelo homem” começada com os nossos
primeiros pais e que, sabemo-lo
bem, não acabará mais, prolongando-se eternidade adentro.
Em boa verdade, é disto que
trata a Mensagem de Fátima:
converter o coração dos homens
para que vivam a vida como
gente salva, gente redimida,
gente para a eternidade…
Lembrar Fátima, noventa
anos depois, é tomar consciência de que Deus permanece
hoje, ainda e sempre, atento a
cada um de nós, para fazer
grande e definitivo cada instante
da nossa vida.
____
Rui Corrêa d’Oliveira
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Campanha “Ajudar
quem mais precisa”
com bons resultados

Vânia Correia com a coordenadora da campanha, Mafalda Fonseca

A campanha de angariação de fundos para a recuperação de
Vânia Correia, já deu frutos e vai permitir que Vânia vá para o centro especializado de Cuba, já no próximo dia 9 de Setembro. Viajará
acompanhada pelo seu pai, para uma estadia de dois meses e uma
semana, com o intuito de ser submetida a uma avaliação minuciosa
que vai permitir determinar se necessita de alguma cirurgia ou
reabilitação intensiva.
Acampanha, nas suas diversas actividades e com diversos donativos
de entidades, pessoas e anónimos, angariou até à data 31500 euros.
De referir que as crianças da escola primária e jardim-de-infância de Vale Cavalos, Fajarda, sob a orientação da professora Maria
do Castelo Domingos, criaram desenhos para autocolantes que
foram vendidos e que a Câmara Municipal de Coruche patrocinou.
A próxima actividade que reverterá a favor de Vânia será um
desfile de moda em Marinhais (vide cartaz).

Requalificação da travessia do Sorraia causa
misto de satisfação e preocupação em Coruche

Pontes fechadas
durante 60 dias

A recuperação das sete
pontes de Coruche está adjudicada à empresa Construtora
do Lena e os trabalhos iniciam-se até Outubro.
O executivo municipal
apesar de satisfeito com os
investimentos anunciados,
não deixa de estar preocupado
com todos os transtornos que
as obras vão provocar na comunidade local. Pelo menos
durante dois meses a travessia
do Sorraia, através da Ponte
Teófilo da Trindade, vai estar
totalmente encerrada ao trân-

sito, “vão ser 60 dias de sacrifício, com enormes contratempos para o dia-a-dia da
população do concelho, mas
temos que nos conformar e
aceitar esta realidade, afinal
de contas vão ser dois meses
para resolver um problema
que nos preocupa há vários
anos” afirma Dionísio Mendes, presidente da autarquia.
Para agilizar o plano de
minimização de transtornos, a
Câmara Municipal está a preparar e a agendar reuniões
com todas as entidades que

directa ou indirectamente vão
estar envolvidas nas obras e
nas consequências que delas
vão resultar.
São estabelecimentos de
ensino, Centro de Saúde, Protecção Civil e Bombeiros,
GNR, Transportadora Ribatejana, Estradas de Portugal,
Construtora do Lena, empresas sedeadas na Zona Industrial do Monte da Barca,
Associação de Comerciantes,
Associação de Regantes, entre outros.
____

As obras vão contemplar a requalificação
estética das célebres sete pontes de Coruche

Os trabalhos de recuperação das pontes sobre o vale
do Sorraia, não se vão limitar
às obras de arte, ou seja, não
serão apenas as questões de

segurança que serão alvo de
intervenção, o pavimento e o
aspecto exterior das estruturas
estão também contemplados
no caderno de encargos.

Este facto agrada sobremaneira ao presidente da autarquia, Dionísio Mendes lembra que as pontes de Coruche
são uns dos ex-líbris da vila
“há muito que defendo a
requalificação das pontes,
também enquanto elementos
arquitectónicos de relevo e de
enquadramento urbano da
entrada sul de Coruche, penso que finalmente vamos ter
as nossas pontes com a dignidade que merecem”.
No final da empreitada as
sete pontes sobre o Sorraia
vão estar totalmente requalificadas com direito a pintura
personalizada e a iluminação.
____

EN 251 (Coruche/Canha) vai ser recuperada
Entretanto as Estradas de
Portugal informaram também a
Câmara Municipal de Coruche
que finalmente foi disponibilizada verba para a recuperação
da EN 251 (Coruche/Canha),
uma intervenção que há muito

era exigida pelo município. “Os
coruchenses estão satisfeitos
com estes investimentos anunciados para o concelho, mas continuamos a reivindicar a construção dos IC10 e IC13 vias
essenciais para o desenvolvi-

mento sustentado, não só do
concelho de Coruche, mas de
toda a região sul do Ribatejo e
do Norte Alentejano” conclui
Dionísio Mendes.
____
GI-CMC
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Executivo de Coruche aprovou adesão
à empresa “Águas do Ribatejo”
Ambiente e enviada para Bruxelas. Está
garantido o financiamento com o mesmo
valor que estava antes, e esse financiamento será distribuído por sete municípios.
Na versão anterior estava prevista a
entrada de privados, neste momento as
Câmaras vão avançar sozinhas para este
processo. Vai ser uma empresa de capitais exclusivamente municipais, pelo
menos nesta fase, com as sete Câmaras
solidárias neste projecto (Benavente,
Salvaterra de Magos, Coruche, Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Golegã).
Para Coruche é vital a aprovação
desta adesão e a constituição formal da
empresa. Espero agora, que os vogais na
Assembleia Municipal assumam este
projecto como um projecto de interesse
para Coruche e para o futuro do concelho” salientou o Autarca.

O executivo da Autarquia de Coruche, aprovou por maioria a adesão à
empresa intermunicipal “Águas do Ribatejo”, agora numa nova versão apenas
com sete Municípios.
A maioria PS e o vereador Ricardo
Raposo (CDU) votaram a favor, enquanto
os vereadores Rodrigo Catarino e António
Soares (CDU) optaram pela abstenção.
Nesta votação foi clara a divisão dos
vereadores da CDU na oposição.
O executivo da autarquia aguarda
agora a decisão da Assembleia Municipal
que reúne a 14 de Setembro. Este é um
processo que começa da estaca zero, face
às saídas das Câmaras de Santarém e Cartaxo.
Para Dionísio Mendes, presidente da
Autarquia, “este é um novo processo
porque é agora com sete Municípios, a
reprogramação do projecto foi aprovada, e foi sancionada pelo Ministro do

João Louro

Autarquia fixa Derrama e IMI para 2008
A taxa da derrama no concelho de Coruche para 2008 foi fixada pelo executivo em 1,5%.
A nova fórmula de cálculo
do imposto municipal incide
sobre o lucro tributável das empresas até ao limite de 1,5%. No
concelho de Coruche, a taxa
efectiva da derrama para 2008,
será de cerca de 6% face aos 8%
que estava em vigor, baixando
2%.
A taxa do Imposto Municipal sobre Prédios Urbanos não
Avaliados foi fixada em 0,7% e
para os Prédios Urbanos Avaliados em 0,4%, sobre o valor do

imóvel, sendo a mesma do ano
anterior, não havendo portanto
aumento.
A proposta foi apresentada e
aprovada pela maioria PS na
Câmara com a abstenção da
CDU. De resto, a CDU apresentou uma proposta para Prédios
Urbanos não Avaliados de 0,6%
e Prédios Urbanos Avaliados de
0,3% que não reuniu o consenso
da maioria PS.
O presidente da Autarquia,
Dionísio Mendes, referiu que,

“a posição da CDU é de irresponsabilidade, porque é própria
de quem não está a governar e
não tem que se preocupar com
as receitas.
É fácil dizer, que a Câmara
pode baixar, ora se a Câmara
baixar a taxa deixa de ter receitas e deixa de fazer obras.
Se os munícipes não pagam
imposto por outro lado também
não têm obras, num momento
em que um vale três, ou seja,
nós com 35% fazemos uma obra

porque vamos buscar Fundos
Comunitários.
Acho que há todo o interesse
que a Câmara não perca receitas, porque daqui por sete
anos, quando finda este Quadro
Comunitário, já não é possível
isto. Quanto mais investimento
as Câmaras fizerem neste Quadro Comunitário, mais rentabilidade tiram das receitas em
termo do dinheiro que têm.
Daqui por uns anos, deixando de haver Fundos Comunitá-

rios, as nossas possibilidades
são menores, portanto temos de
aproveitar ao máximo os Fundos Comunitários. Para isso,
temos de ter dinheiro e para isso
tem que haver receitas e algumas receitas vêm dos impostos.
Os munícipes, naturalmente,
não gostam de pagar impostos,
mas sabem que é dessa forma
que a Câmara financia as
obras”, salientou o edil.
João Louro
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O Cortejo

Fotos: Costa Pereira, Joaquim Mesquita e Hélder Roque
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O Jornal de Coruche lança livro
“Crónicas da Nação”

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

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

Foi no passado dia 14 de
Agosto, integrado no programa
oficial das festas em honra de
nossa Senhora do Castelo que
“O Jornal de Coruche”, fez o
lançamento e apresentação do
livro “Crónicas da Nação”, obra
escrita por 33 personalidades da
vida nacional e regional de
Portugal, numa edição coordenada por Abel Matos Santos,
director do mensário regional.
A apresentar o livro, no Parque do Sorraia, perante uma
vasta audiência, esteve o presidente da autarquia local, Dr.
Dionísio Mendes, a que se juntaram o Rev. Padre Vítor Melícias, Dr. Diamantino Diogo e o
Pároco local, Rev. Padre Elias
Serrano.
O seu conteúdo traz uma
compilação dos artigos mais
marcantes do primeiro ano de
existência do Jornal de Coruche.
De elevado rigor científico e
jornalístico, aliam a excelência

da escrita à dos seus autores,
resultando num conjunto abrangente de temas, que pela diversidade e profundidade de análise, proporcionará um espaço
de agradável prazer literário.
A primeira edição conta,
entre os 33 escritores, com figuras nacionais de renome como o
economista César das Neves, o
psiquiatra Daniel Sampaio, o
arquitecto Gonçalo Ribeiro
Telles, o taurino Domingos Xavier, o político Miguel Mattos
Chaves, o historiador João Alarcão, e o militar Rodolfo Begonha.
Entre os artigos publicados,
alguns deles vêm com o título
de Prémio Imprensa Regional
2007 da SHIP – Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que galardoa os que
salientam valores de contribuição para definição da Independência e da identidade de Portugal.

Dos mais diversos assuntos,
os textos tratam de Política,
Economia, Etnografia, Segurança e Defesa, Ambiente e Saúde,
e vão até às Viagens, Oriente,
História, Desporto, Sociedade e
Cidadania.
Integra também reflexões,
pensamentos e artigos que nos
levam a pensar e nos proporcionam conhecimento, boa disposição e acima de tudo, rigor e
seriedade, contando com assuntos que abordam ainda a União
Europeia, a pátria, personagens
históricos, poesias e reflexões, a
sociedade, entre muitos outros.
São mais de 400 páginas de
puro prazer e de leitura agradável e acessível! O livro pode ser
adquirido em qualquer livraria
nacional e em Coruche.
No mês de Outubro, a obra
será apresentada em Lisboa na
sede da SHIP, no Palácio da
Independência em Lisboa.
____

Discurso da apresentação do Livro “Crónicas da
Nação” pelo Director do Jornal de Coruche
Ex.mos Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhores
Autarcas, Entidades religiosas e
militares, Senhoras e Senhores,
Estimados amigos, Caros Coruchenses.
O lançamento deste livro
que congrega textos de um ano
de existência do Jornal de Coruche, agora compilados, é o
resultado de um projecto que

contou com a colaboração de
dezenas de pessoas ao longo
deste período.
Muita gente se foi ligando ao
Jornal de Coruche, pelo rigor e
pela seriedade deste projecto.
Só neste livro estão 33 personalidades da vida regional e nacional. Autores que abrangem
áreas tão variadas como a tauromaquia, saúde, politica, história,

ambiente, viagens, educação,
desporto, europa, economia,
entre outras.
Quero agradecer a todos, a
todos os que não enumerarei por
serem 33, mas que constam no
livro, e agradecer à equipa do
JC, que desde o primeiro momento torna possível que todos
os meses tenhamos o Jornal e
> continua na página seguinte
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REFLEXÕES

A Festa do Castelo, as tradições e as importações
João Costa Pereira

se sem nenhuma razão a nossa
entrada de toiros, já para a
tourada à corda, como novidade e troca cultural muito bem.
Uma vez, duas, começa a enjoar
pela falta de interesse para as
nossas gentes mais feitas ao
toiro livre correndo ou parando
quando lhe apetece pelas ruas a
esse fim destinadas.
Ouvi com estes que a terra
há-de comer, muita gente insurgir-se contra aquele tipo de
“tourada”. Não é nosso, não precisamos dela, temos os nossos
“toiros na rua”, essa modalidade sim, arreigada há gerações
nas nossas gentes.
Ressalvo a simpatia e o empenho das gentes Açoreanas que

aproveitaram e bem a “benesse”
que lhe foi dada para afirmarem
a sua cultura local, ainda por
cima em Coruche, com o peso
que nestas coisas taurinas a nossa
terra tem.
Dirão que isto é casmurrice
de quem gosta de dizer mal, ou
picuinhices de quem não tem
mais nada para escrever. Entendam como quiserem…
Já agora e ainda sobre o tema
da Festa: o Cortejo tem vindo a
crescer em qualidade de ano
para ano. O esforço de quem o
concebeu e montou foi recompensado. Coruche pode e deve
orgulhar-se de ter uma manifestação cultural e folclórica daquela grandeza.

O Fogo de artifício foi diferente este ano. A música que se
fez ouvir foi novidade e agradou. Só teve um “defeito”: subiu a fasquia e em tempo de
orçamentos “curtos” vamos ver
o que sai para o ano com o “sacrifício” do quê…
Mais uma coisinha para terminar: anda no ar que há grandes movimentações para que no
futuro a Comissão de Festas em
Honra de Nº. Sª. do Castelo seja,
finalmente, a junção da vertente
Religiosa com a vertente Popular.
Não faz, nunca fez sentido
ser de outro modo, ou não é a
nossa Festa Maior em Honra de
Nª. Sª. do Castelo?

Segui algumas das incidências da nossa Festa em Honra de
Nª. Sª. do Castelo. Não todas
que os anos já vão pesando, mas
o suficiente para me aperceber
de algumas coisas que me levam a pensar se em Coruche se
cultiva a tradição cultural ou, se
por outro lado, é a cultura da
importação que preside, talvez
num arremedo da “globalização” tão em voga que, ou eu me
engano muito ou vai ter triste
fim. Também que mal tem isso?
O mundo, este nosso mundo,
não é para acabar um dia?
Bem, mas vamos ao assunto:
Encierros – é castelhano o termo, com similitude em bom
português, dizendo-se para clas-

sificar o acto que é uma entrada de toiros. Assim mesmo sem
mais quê nem porquê, porque na
verdade, está assim tudo dito.
Tourada à corda – termo
Açoreano, português portanto,
não confundamos, que classifica
as largadas de toiros usuais na
Ilha Terceira. Mas nós aqui em
pleno Ribatejo já classificamos
há décadas um divertimento
táureo bem à nossa maneira
com toiros. Toiros sem a peia da
corda ao pescoço. Livres correndo pelas ruas ou mangas preparadas para o efeito.
Não sou pela estagnação cultural nem muito menos pelo
fecho a outras culturas. Se para
o encierro acho pena substituir-

> continuação da página anterior

O Jornal de Coruche lança livro “Crónicas da Nação”

esta obra que aqui hoje lançamos. Uma palavra de especial
apreço ao João Louro, pelo seu
trabalho leal e dedicado, sempre
com vontade de servir a sua
terra, ao Dr. Domingos Xavier, o
primeiro colaborador com a área
da tauromaquia, já uma referência nacional, a que se juntou o
João Costa Pereira e mais tarde
o Joaquim Mesquita.
Ao Manuel Pinto, na sua exigente actividade de paginação e
criação gráfica, rigor e criatividade.
Ao meu querido pai, pelo
extraordinário trabalho e apoio
que me tem dado, sem o qual
tudo seria muito mais difícil.
À minha mulher, minha mãe
e toda a família e amigos que me
têm apoiado, bem como a todos
os leitores, assinantes e anunciantes do JC.
Agradecimento especial à
CMC, pelo apoio incondicional
desde a primeira hora, em todos
os projectos e iniciativas que
temos desenvolvido, incluindo
este livro
Agradecimento sincero às
empresas TEGAEL, Credito
Agrícola de Coruche, Sitaco e

DAI, sem as quais não seria possível editar este livro. Foram
verdadeiramente impecáveis no
apoio e confiança depositadas!
Obrigado!
CRÓNICAS DA NAÇÃO! O
PORQUÊ DESTE TÍTULO?
O termo Nação identifica o
Povo, definindo uma comunidade humana que comunga dos
mesmos costumes e tradições.
Daí que se possa dizer que da
nossa Pátria faz parte Coruche,
tal como os Coruchenses da nossa Nação Portuguesa!
Enfim, o espaço a que todos
nós pertencemos e ao qual
temos sentimentos de afecto e
desejo de melhorar. São as nossas raízes, os nossos séculos de
história, que traduzem os nossos
usos e costumes e os nossos
valores. É nisto que assenta a
Nação.
Por isso não foi difícil escolher o nome para este livro,
digamos que se impôs naturalmente, foi uma inevitabilidade.
Na minha opinião, este livro
representa a essência do que é
ser Português, nas suas mais
variadas vertentes; culturais e

sociais, religiosas e políticas,
antropológicas e filosóficas,
transparecendo os valores do
Universalismo Português, extravasando fronteiras e onde um
dia o nosso grande poeta e vate
imortal, Luís Vaz de Camões,
nos Lusíadas afirmou “O Mundo todo abarco e nada aperto”.
E a nação tem rostos, tem
pessoas, por isso a capa desta
obra tinha de ter a face dos autores que o escreveram!
Este livro pretende, além de
querer ser um agradável espaço
de leitura e de conhecimento,
ser um repositório das nossas
vivências, conhecimentos e
acontecimentos. Para que fique
registado! Para que não se perca
a memória! A nossa memória
colectiva, sem a qual não podemos existir enquanto comunidade! A importância de ficar
para a posteridade, os nossos
feitos, os relevantes, os excepcionais. E estão aqui todos!
Esta edição, o “Crónicas da
Nação” é um ponto de encontro
de todos nós coruchenses e todos nós portugueses, onde quer
que estejamos. Porque este livro
transbordou a fronteira do regio-

nal, contando com muitas personalidades da vida nacional, de
todo o pais, que colaboraram
escrevendo no Jornal de Coruche, tendo alguns artigos sido
premiados com o prémio SHIP
Imprensa Regional. Facto, que
penso que é só por si relevante e
merece a atenção de quem nos
governa e nos dirige, das nossas
forças vivas e dos nossos agentes culturais.
Mais, comemora-se hoje a
vitória de Portugal na Batalha de
Aljubarrota há precisamente
622 anos, a 14 de Agosto de
1385, facto assinalado hoje em
Coruche em missa solene de
acção de graças na ermida do
Castelo, onde nós afirmámos e
mantivemos a nossa independência e liberdade, a nossa
nacionalidade.
O lançamento casual deste
livro, nesta data, terá certamente
algo de místico, acredito eu.
Porque esta obra é também um
símbolo da nossa nacionalidade,
que nos integra a todos. É a
assumpção daquilo que é nosso,
daquilo que somos! Temos aqui,
diria uma coincidência, que não
deixa de ser interessante!

Todo o dia… todos os dias consigo

SAPATARIA

www.radiosorraia.com

Tel. 243 618 769
Rua de Santarém, 71 • 2100-226 Coruche

Quero dizer a todos, que
como coruchense, filho da terra,
aqui nascido e criado, bem como toda a minha família de há
gerações, que cedo aprendi a
amar e a respeitar Coruche e a
defendê-la para onde quer que vá!
Aprendi a amar a minha
terra, o meu país, a minha pátria,
as nossas gentes, em suma a
minha Nação! Disso não abdico,
nem abdicarei nunca. Defendo a
minha terra e as minhas gentes
onde quer que esteja, como outros fizeram no passado, fazem
no presente e farão no futuro.
Este é um sentimento, que
penso ser comum a todos nós,
coruchenses e portugueses, que
defendemos o que é nosso aqui
ou em qualquer parte do mundo
onde quer que nos encontremos.
Não estamos aqui contra
ninguém, mas a favor de alguém… e esse alguém tem apenas dois nomes… Coruche e
Portugal.
Este apego à nossa terra é
muito coruchense, sendo pena
que alguns assim não pensem
por ignorância ou falta de atenção. Espero que possam evoluir
e perceber que não existe nada
mais importante do que a nossa
terra, o nosso espaço, a nossa
casa, a nossa família, os nossos
amigos. Enfim, a nossa pátria, a
nossa nação.
É disto que este livro fala!
De nós!
Espero que todos se possam
reencontrar neste livro, que o
leiam com prazer e fiquem com
vontade de conhecer mais.
Viva Coruche! Viva Portugal!
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VIVER COM SAÚDE
(parte I)

Na idade média eram condenados pela inquisição, na contemporaneidade enclausurados
em alas psiquiátricas e rejeitados pela sociedade, resultado da complexa e pavorosa

ESQUIZOFRENIA – A doença incompreendida
O termo esquizofrenia refere-se a um conjunto de transtornos
que abrange os mais complexos
e assustadores sintomas encontrados na prática clínica.
Os sujeitos com esquizofrenia podem ouvir vozes,
pensar que são controlados por
outros, percepcionarem animais
a atacá-los, possuírem manias
várias como a da perseguição
ou utilizarem linguagens desconhecidas e sem sentido.
Calcula-se que cerca de 1 a
2% da população sofre de
esquizofrenia, sendo um grave
problema quer pelo número de
pessoas afectadas, quer pela
gravidade dos sintomas.
Até há bem pouco tempo, o
medo e o receio da esquizofrenia era exagerado pelo facto de
esta patologia ser considerada
incurável, representando uma
sentença de vida de desespero e
miséria num qualquer hospital
psiquiátrico. Felizmente, hoje
muitos dos nossos conceitos e
ideias mudaram e continuarão a
evoluir, pelo que muitos dos
nossos receios poderão deixar
de ter a importância que ainda
hoje têm.
A esquizofrenia é tão mais
difícil de compreender, visto
que poucos de nós teve alucinações ou delírios, tendo grande
dificuldade em entender estes
sintomas e reagindo a eles com
medo, já que ultrapassam totalmente o domínio da experiência
pessoal da maioria das pessoas.
Vejamos então quais os diversos sintomas desta patologia
tão rica em dimensões Humanas, tão profundas e incons-

cientes mas simultaneamente
pertença de todos nós.
SINTOMAS DA
ESQUIZOFRENIA
SINTOMAS COGNITIVOS
Estes sintomas são provavelmente os mais óbvios e importantes da esquizofrenia, nos
quais se incluem as alucinações,
os delírios, processos perturbados de pensamento e de inundação cognitiva.
ALUCINAÇÕES
Considera-se que um sujeito
que ouve, sente, cheira ou vê
coisas que não estão realmente
presentes, está a alucinar. Deste
modo pode-se dizer que as alucinações são experiências perceptuais sem fundamentação na
realidade.
As alucinações mais comuns
são as auditivas, envolvendo a
audição de vozes que comentam, criticam ou dão ordens
sobre o comportamento do sujeito e ou menos frequentemente outros sons como motores de diversos aparelhos.
As sensações de queimaduras ou “formigueiros” na pele e
sensações no interior do corpo,
são também comuns e denominam-se de tácteis e somáticas.
As alucinações visuais e olfactivas (ver e cheirar algo que não
está presente), estão também
presentes mas com menos frequência. Estas alucinações parecem ser percepções reais e os
sujeitos que as vivenciam são
incapazes de distinguir alucinações de percepções reais.

DELÍRIOS
Os delírios são crenças e
ideias erradas que são mantidas,
apesar de fortes evidências do
contrário. Algumas das ideias
delirantes são absolutamente
bizarras e absurdas, embora haja outras possíveis mas bastante
improváveis.
Por exemplo, a pessoa acreditar que a sanita está viva e vai
comer todas as pessoas que lá se

sentarem ou que está constantemente sob vigilância da policia
secreta e que vai ser raptada.
Quanto mais bizarro e improvável for o delírio, maior a probabilidade do sujeito estar com
esquizofrenia.
Os delírios de perseguição e
os delírios de referência são
bastante comuns e frequentes,
tendo os primeiros a ver, por
exemplo com o serem perseguidos e prejudicados por alguma
conspiração secreta e macabra e
os segundos com objectos, even-

tos ou outras pessoas que são
vistas como apresentando algum significado particular para
a pessoa, como ver um gato
preto à meia noite querer dizer
que é um sinal para avisar de
uma desgraça iminente.
Os delírios de identidade,
onde os sujeitos com esquizofrenia acreditam ser outras pessoas,
como o Papa ou o presidente da
República ou outra pessoa famosa, são também
uma característica
clara da sofisticação das ideias
delirantes.
Em certos casos os indivíduos
com esquizofrenia
desenvolvem sistemas delirantes onde interrelacionam os diversos
tipos de ideias delirantes com as
suas alucinações.
Contudo,
é
bom ter presente
que os indivíduos
mais normais também possuem algumas crenças
inconsistentes com a realidade.
No entanto, as ideias delirantes da esquizofrenia são mais
resistentes à mudança em confronto com a realidade do que
as distorções que todos nós
vivenciamos no quotidiano.
PROCESSOS
PERTURBADOS DE
PENSAMENTO
É de certa forma aceite que
os processos de pensamento dos
indivíduos com esquizofrenia
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Dr. Mendonça
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Albina Gonçalves
Médica de
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Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
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Dr. Abel Matos Santos *

se caracterizam por um “abrandamento” das ligações associativas entre os pensamentos,
levando-os a desviarem-se frequentemente para pensamentos
irrelevantes.
Assim, existem problemas
de conteúdo do pensamento (o
que as pessoas pensam) e problemas com o modo como as
pessoas com esquizofrenia pensam. Estas, incluem ideias irrelevantes nos seus processos de
pensamento e conversações,
podendo saltar de um tema
como a política para o prato de
arroz com feijão que a avó
fazia. As frases são de um modo
geral, gramaticalmente correctas mas os pensamentos apresentam-se desarticulados e não
fazem sentido quando analisados
no seu todo.
Estes pacientes apresentam
níveis de desempenho intelectual baixos, como se depreende
pela desordem e inconstância
dos seus discursos e respostas,
pelo que inicialmente a esquizofrenia era descrita como demência precoce, fruto de uma deterioração prematura das estruturas encefálicas.
Contudo, sabe-se hoje que a
deterioração na esquizofrenia é
muito diferente da que ocorre
na senilidade, denominando-se
como déficit esquizofrénico ao
funcionamento intelectual prejudicado na esquizofrenia.
(parte II no próximo número)
* Assistente de Saúde Especialista
Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria, Lisboa
Mestre em Psicologia da Saúde

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

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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Entrevista com Ana Moura

da Fé. Cada vez mais me
custa falar só de alguns

nomes e não falar de outros,
porque de facto houve uma

geração muito boa com um
estilo muito próprio e é isso
que a nova geração também
está a tentar fazer, criando o
seu estilo próprio e a sua
identidade.
JC – Como foi actuar
numa sala de espectáculos
como o Carnegie Hall em
Nova Iorque?
AM – Foi das experiências mais gratificantes da
minha curta história. Eu tenho normalmente um grande
sentido de responsabilidade
e quero fazer sempre tudo o
melhor possível, e tenho às
vezes dificuldade em usufruir de certos momentos da
minha carreira.
Quando cheguei a Nova
Iorque e estou a descer para
Times Square e vejo a fachada do Carnegie Hall com
o meu cartaz enorme ao lado
de outros grandes artistas a
dizer “sold out” (esgotado),
senti uma enorme emoção.
Depois, desço a rua e

chego à enorme loja da Virgin, no meio de Times Square
e vejo o meu disco em escuta
e pessoas a ouvirem, fiquei
emocionada. Depois à noite
o concerto, na grande e mítica sala de espectáculos de
Nova Iorque, foi um dos
momentos em que consegui
usufruir da felicidade.
JC – Trabalhou também com o Tim Ries, dos
Rolling Stones
AM – Sim, fui convidada para participar no Rolling
Stones Project e eles vieram
a Portugal, ao estádio de Alvalade, e convidaram-me
para cantar ao lado deles no
estádio. Foi uma emoção
enorme, mas igualmente um
enorme desafio, pois o Mick
Jagger canta quatro tons acima do meu, o que é uma disparidade enorme. Foi uma
das experiências mais gratificantes.
Entrevista de
Carlota Alarcão

Fotos: Hélder Roque

JC – Sabemos que nasceu e cresceu em Coruche,
como é voltar à terra como
uma grande referência no
mundo do fado?
AM – Cantar na minha
terra natal é sempre uma
responsabilidade em duplicado. Desde pequena que é
o meu sonho cantar na
minha terra. Cresci aqui, sai
daqui muito nova com 14
anos, mas volto aqui com
frequência, pois a minha
infância marcou-me, como a
todos nós. Eu sou o reflexo
dos anos que passei em Coruche. Não tenho palavras
para explicar aquilo que
sinto, vir cantar à minha
terra nas Festas do Castelo
JC – Sendo o nome de
Amália uma referência,
influenciou-a?
AM – Sem dúvida! Para
mim, Amália é a referência.
Tenho outras referências,
como Lucília do Carmo,
Beatriz da Conceição, Maria

Ana Moura e Rafael Palma em 1990
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SEGURANÇA E DEFESA

PSP e parada militar

Rodolfo Begonha *

* Maj. General do Exército Português

da cerimónia é mais um sacrifício do que um dia de festa. No
comunicado aponta-se, como
exemplo, a forma como o Comando Metropolitano de Lisboa
tem nos últimos anos celebrado
esta efeméride, deixando cair a
tradicional parada militar e
optando por uma sessão onde
todos estão sentados.
Sabemos que em alguns sectores da vida nacional permanecem determinados preconceitos relativamente à Instituição Militar, muitos por desconhecimento, outros por motivos
políticos. É assim que uma parada de tipo militar, que, certamente, só pretendeu conferir
dignidade à cerimónia e reforçar
o espírito de corpo e a disciplina, fundamentais num corpo
policial, pode incomodar.
Não me parece que uma
instituição de cariz civil não
possa adoptar, com vantagem,

procedimentos utilizados por
militares. Os polícias têm que
permanecer em pé, em vez de
sentados, obviamente com maior
comodidade. Leva-me esta posição a salientar que o treino
pela dificuldade e não pela facilidade é que prepara as pessoas
para as missões difíceis. E a
vida policial não é fácil e está-se
a complicar.
Aumentam as acções de grupos armados, o terrorismo ameaça, aumenta o poder do crime
organizado, o que, por vezes,
exige actuação em grupo e não
individual, com um indispensável comando. Há assim uma
aproximação inegável à actuação de tipo militar, enquanto os
militares são chamados cada
vez mais a cumprir missões de
apoio e segurança das populações. É também conhecida a
cada vez maior dificuldade em
separar a ameaça externa da

ameaça interna. Sem dúvida que
Portugal necessita de uma Polícia cada vez mais eficiente no
sentido em que a confiança, a
proximidade entre polícias e
populações, essenciais no combate ao crime e para a segurança
das pessoas, seja uma realidade
clara. A preparação física e
moral dos polícias, a disciplina e
o comando parecem-me aspectos
indiscutíveis que há sempre que
trabalhar. E não abordamos agora
os aspectos importantes do papel
da Polícia na defesa do País.
Acabo de visitar a China,
recentemente, onde pude assistir, por acaso, à rendição de postos da polícia do Aeroporto de
Pequim. No meio de intensa
movimentação de passageiros,
passaram mesmo a meu lado
pelotões de polícias, homens e
mulheres, formados a dois, com
comandantes ao lado, marchando descontraidamente com dig-

nidade, e impecavelmente fardados. Os militares que vimos
fazendo segurança em muitos
edifícios estatais, esses sim,
postavam-se em sentido, sem se
mexerem, mas também impecavelmente fardados.
Diga-se, a propósito, que as
alterações políticas estão a
transformar a China com uma
velocidade espantosa. A abertura ao exterior e um maior grau
de liberdade económica estão a
conferir à China um ritmo com
grande impacto mundial.
A China sabe que a perda da
disciplina pode trazer-lhe
grandes problemas neste estado
de desenvolvimento económico
e de reforço das estruturas militares em que se encontra.
Esperemos que o caminho
da China se faça no sentido da
democracia, respeito pelos direitos humanos e mais justa repartição da riqueza.

Abertura das Festas

Foto: Manuel Pinto

Um jornal diário português,
recentemente, referiu-se a um
comunicado da Direcção Distrital do Porto da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia em que esta lamenta que a
comemoração dos 140 anos do
Comando Metropolitano da
PSP/Porto, incluísse uma Parada de tipo militar. Lamentou,
também, o “conservadorismo”
da opção de incluir no programa
a tradicional formatura típica
das estruturas militares, quando
a PSP é legalmente uma instituição de cariz civil há muito
tempo.
Este figurino impõe aos mais
de 150 polícias destacados,
“muitos deles requisitados no
seu dia de folga, um esforço físico desnecessário” que implica
estarem durante mais de duas
horas em pé, sem poderem mexer-se. A Associação diz ainda
que, para estes elementos, o dia
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PENSAMENTOS

ASAE: Gregos e Troianos
– A essência do crime

Luis António Martins *

Um país cinzento é, unanimemente, associado a um clima pouco imaginativo.
Por exemplo a Escócia é um país cinzento. Portugal não. Não em termos de clima,
pois a falta de imaginação é coisa que pelas nossas bandas começa a abundar.
Já estamos fartos de ler,
ouvir e ver o nosso PQE – leia-se Primeiro-Quase-Engenheiro
– a “meter água” por tudo quanto é assunto, e quando não é ele
são os seus jocosos assessores
da corte governamentícia (um
misto de governo com realidade
social fictícia).
E o que é que isto tem a ver
com o título proposto? Pois
bem, comecemos pelas distinções. Ora gregos são os habitantes da Grécia, troianos eram
os de Tróia, cidade tomada pelos
gregos – algures por essa
história a dentro – graças à
valentia e esperteza de Enéias
(não Aquiles como se pensa).
Um crime é em geral um
“acto que viola uma norma moral, embora materialmente consista numa ofensa, dano ou perigo a um bem jurídico, individual ou colectivo”. E a ASAE?
Essa senhora é a “autoridade
nacional especializada em segurança alimentar e fiscalização
económica” que visa avaliar e
comunicar os riscos da cadeia
alimentar, bem como zelar pela
disciplina no exercício económico alimentar e não só, mediante a fiscalização e prevenção,
blá, blá, blá...
Juridiquices e guerras à parte, este é o nosso Portugal, o
país dos dois pesos e das duas
medidas, o país bifurcado em
que por um lado caminham os
“de bolso pesado” (os gregos) e
pelo outro os de “calça rasgada”
(troianos), sim porque “bolso
médio” e calças “mais ou menos” é coisa que peca por escassa, encontrando-se em vias de
extinção.
O que separa Portugal de um
país de 3.º mundo é o facto casual de fazermos parte da União
Europeia, sendo que a benfeitoria dos países vizinhos nos atou
uma corda à cintura para que
não tropecemos enquanto “o
mundo pula e avança”, pois
caso contrário há muito que
teríamos atingido o nível miserável das nossas ex-colónias,
onde a classe média deu lugar a
uma esperança justa mas utópica de um progresso sustentável
mas impossível.
Porém, no meio de tudo isto
surgiu o nosso PQE que deu de

início, talvez pelo seu ar de virgem política, a ideia de que “isto” poderia entrar nos eixos. E
assim parece acontecer. Infelizmente não para o cidadão comum, mas para os já abastados.
E o problema começa aqui.
Quando refiro cidadão comum,
dirijo-me ao que trabalha, compra e vende bens e serviços, investe em créditos e oleia, por
essência, a engrenagem do sistema económico e, convenhamos, vital, pois enquanto consome e produz também, natural e
felizmente, se reproduz.
É este o fluxo real em economia, e quando obstáculos nascem neste fluxo dá-se o “efeito-barragem” que enche até transbordar – até as gentes saírem
borda fora. A ASAE, neste momento representa para os pequenos empresários e comerciantes
vários, essa tal barragem. Não
me venham os engenheirocas e
os economistas dizer que são
necessárias regras de higiene,
condições e tudo o mais. Mas
onde andavam essas regras e
obrigações há uns dois meses?
(altura em que a lei-mor, num acto de mágica foi criada). E subitamente iniciaram-se as acções
de formação para desempregados vários, mentalizados em jeito
de máquina destituída de emoções que entram, condenam e
saem dos estabelecimentos com
o dever cumprido de “lixar” a vida a alguém e um sorriso na cara
por serem tão competentes.
“Coelhos” que saem da cartola dos grandes empresários
para vir dar lições de higiene a
gente que contribui para a economia do país há dezenas de
anos, seja a vender cervejas, sandes, sapatos, carne, peixe, fruta,
pão e tudo o mais, que pelos vistos começa a passar de moda.
Tudo bem que o vinho “a martelo” é dispensável, e as pastas
de dentes com agentes químicos
também, mas esse sim devia ser
o objectivo da ASAE, porque
juntar água ao vinho e químicos
à pasta de dentes não é feitio é
defeito, é evitável como o são
muitas outras coisas, mas mais
evitável, aliás, inevitável, é ter
consciência que há milhares de
pessoas cujos rendimentos não
podem ser postos em causa so-

mente por um colectivo de maníaco-depressivos que receberam fundos europeus para “limpar” o país.
Obrigar as gentes a optar entre fazer obras, mesmo que não
haja espaço para tal, ou fechar
estabelecimentos é pôr em risco
as suas vidas e as daqueles que
dependem delas. O efeito-vassoura da ASAE pode comprometer seriamente a economia
nacional.
Empregados e empregadores,
vêem o seu ganha-pão em risco,
e com eles as suas famílias e
com estas as suas respectivas regiões.
E finalmente, acreditem, o
próprio país entra neste ciclo
dilacerado. Não estou, acalmem-se as vozes mal-doutoradas,
contra a prevenção e fiscalização dos negócios, porque antes
de mais, esses mecanismos sempre existiram, mas que o preço a
pagar para a missão da ASAE
ter sucesso absoluto seja o fecho
dos negócios de milhares de
contribuintes, então aí sou o primeiro a agarrar na enxada e a ir
para a porta do parlamento.
Pois se um crime é um acto
que viola as normas morais,
então estamos perante um crime
não só contra a vida, contra a
honra, contra o património e
contra os costumes.
Não sou economista, juiz,
advogado ou engenheiro, sou
homem, sou português e é
enquanto tal que me insurjo e
assumo a arrogância de fazer da
minha voz as centenas delas que
querem falar e não podem.
Li algures na semana passada que “o país refila mas amocha”, e provavelmente eu estou
apenas a refilar, mas crente de
que ninguém amochará para
sempre. Perceba-se, por favor,
caso a caso as soluções necessárias para a satisfação de ambos
os interesses – os da ASAE, e os
dos comerciantes, ou a coisa poderá acabar mal para ambas as
partes. Se o senhor PQE quer diminuir o desemprego e sanear a
economia é com o fim dos pequenos comerciantes que conseguirá? NÃO. Melhoria de condições? Vamos a isso. Pressão
económica, psicológica e jurídica que obriga as pessoas a temer

“o sistema” e a encerrar “vidas
de trabalho”? Não obrigado.
Miguel Sousa Tavares clamou no seguimento da lista dos
cem mais ricos de Portugal, que
lhe mostrassem a lista dos cem
que pagam mais impostos no
país, para que todos testemunhássemos o óbvio, os nomes
não seriam os mesmos. Não há
lógica, e a falta desta parece ser
apanágio do nosso governo, ou
não se levantassem o próprio
fundador do Partido Socialista –
Mário Soares (bem como Manuel Alegre) – a aconselhar
maior respeito pela liberdade no
exercício de governação.
E o que se deseja com este
controlo exagerado aos comerciantes? Das duas três: A) Realmente desejam-se as condições
ideais para os clientes, os comerciantes e seus estabelecimentos, embora se assim fosse
dar-se-ia margem de manobra
aos mesmos e não se lhes encerrariam as casas ou suspenderiam as actividades tão bruscamente quanto possível; B) Obrigar as pessoas a uma deslocalização para os grandes centros
urbanos em busca de trabalho e
(ou) sobrevivência.
Mas convenhamos que não
existe desenvolvimento económico em nenhum país no qual
se agravem as desigualdades regionais para favorecer o crescimento financeiro de algumas
instituições privadas e públicas,
que anormalmente terão influência sobre os órgãos de decisão governamental. Ou seja,
ou eles querem mesmo limpar
os negócios de sujidade, ou
querem limpá-los de material e
de gente, em detrimento das
multinacionais nos seus diversos ramos – principais beneficiadores do fim dos pequenos
comerciantes. Isto nada tem de
teoria da conspiração pois todos
sabemos que existem influências no governo por parte do
sector económico (os seus agentes-gigantes) ou não fosse a OTA
e o TGV as broncas que são.
As vilas mais vazias, as aldeias abandonadas, as cidades
sobrelotadas, o interior “às moscas”, o interior profundo transformado num deserto, perdem a
sua massa humana e a sua utili-

dade vivificante. Que giro! Acabei de descrever um fenómeno
dos países pobres: São Paulo,
Rio de Janeiro, Luanda, Bombaim, Lagos, Maputo rebentam
pelas costuras, ostentam miséria
e morte gratuita, não há classe
média, a população divide-se
entre a minoria riquíssima e a
maioria que sobrevive à míngua.
Sim, estou a dramatizar, mas todas as grandes consequências
têm as suas causas iniciais, e a
União Europeia não é um “bombeiro eterno”.
Disto tudo, resulta a mesma
guerra que há milhares de anos
opôs Gregos e Troianos. Os gregos ricos e opulentos mas ainda
assim desejosos das riquezas e
da prosperidade dos Troianos
invadiram-lhes a cidade mas falharam o seu intuito. Até que um
dia de noite à socapa se esconderam no famoso “cavalo de
Tróia” construído como oferenda simbólica da sua suposta derrota, mas servindo de traição e
entrada clandestina na cidadefortaleza de Tróia.
Enquanto os troianos dormiam foi-lhes saqueada e queimada a cidade, foram queimadas e
violadas as suas mulheres e crianças e no fim nada restou senão o mito de uma cidade e de
um povo que existiu outrora.
Nós classe média, somos também esse povo de troianos, que
corre o risco de se tornar num
mito, ou pior, de regredir para
um bando de servidores de
interesses à disposição dos gregos que tudo governam, tudo
podem, tudo mandam...e nada
condescendem.
Esta era que nos perpassa,
está certo e sabido, que é a era
do individualismo em que cada
um olha para o seu umbigo, eis-nos senão perante o momento,
digo eu, de erguer o olhar em
redor, avisar os perseguidores,
aconselhar os dianteiros e dar as
mãos a quem ao nosso lado
caminha e que por sinal partilha
dos mesmos males que nós.
Para o nosso próprio bem.
Ontem já era tarde. Não aceitem nenhum cavalo de Tróia. A
história só tem a ensinar.
____
* Lic. em Filosofia
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Devolução de cauções – Água, Electricidade e Gás
Durante muito tempo as empresas prestadoras de serviços
públicos essenciais (água, electricidade e gás) exigiram aos
consumidores o pagamento de
cauções, nem sempre como
forma de suprir eventuais falhas
no cumprimento dos contratos,
mas antes como fonte de financiamento acrescida para aqueles
prestadores de serviços.
A DECO, ao longo de vários
anos, reivindicou o fim desta
prática lesiva dos interesses
económicos dos consumidores.
Em 1999 o Governo aprovou
legislação que proibia expressamente a exigência de pagamento de qualquer caução nos contratos para fornecimento de serviços públicos essenciais e previa
apenas casos excepcionais em
que a caução podia ser exigida.
Desde então que deixou de

ser exigível o pagamento de
caução e ficou consagrada a
possibilidade dos consumidores
reaverem a quantia que tenham
pago a esse título. Apesar do
tempo decorrido (8 anos), verificou-se que uma parte considerável das cauções pagas pelos
consumidores continua ainda
por devolver, o que motivou a
aprovação, este ano, de nova
legislação que reformulou as regras para o processo de devolução das cauções, estabelecendo deveres para os prestadores
de serviços e consagrando direitos para os consumidores.
Assim, impõem-se como deveres dos prestadores de serviços públicos essenciais que
tenham cobrado caução: a) Elaboração da lista de consumidores com indicação do direito à
restituição da caução, do respectivo montante devidamente
actualizado, do prazo para o fazerem e do modo de proceder
(incluindo os documentos necessários); b) Publicação de

Maior navio de contentores
escalou Portugal
Atracou no passado dia 14
de Agosto, no porto de Sines, o
maior navio de contentores que
alguma vez escalou Portugal, o
Susanna, com 337 metros de
comprimento e capacidade para
9200 TEU's, ao serviço da Me-

diterranean Shipping Company.
A CP Carga realizou, nesse
fim-de-semana, 13 comboios
especiais de contentores que
embarcaram naquele navio,
acção que representou a operação de cerca de 2400 TEU's.

Irmandade de
Nossa Senhora do Castelo
de Coruche
SORTEIO EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DO CASTELO
LISTA DE PRÉMIOS 2007
N.º do Prémio
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º

Prémio

N.º premiado

1 Bezerra
1 Cordão de Ouro
2 Argolas de Ouro
1 Medalha de Ouro NSC
1 Medalhão de Prata NSC
1 Medalha de Prata NSC
1 Medalha de Prata NSC
1 Imagem de Porcelana NSC
1 Imagem de Porcelana NSC
1 Medalhão de Cobre NSC

3097
1539
3584
3954
1113
0055
1903
2959
0896
1246

Extracção realizada no dia 20 de Agosto de 2007,
pelas 22 horas.
A Mesa Administrativa da Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo

anúncios da lista dos consumidores em dois dos jornais de
maior tiragem nacional; c)
Afixação dos editais com a lista
dos consumidores nas juntas de
freguesia; d) Ampla divulgação
e publicitação dos editais, nomeadamente nos locais públicos
de atendimento do prestador de
serviços, nas facturas enviadas
aos consumidores, nos respectivos sites na Internet.
Saiba o consumidor que no
sector do gás e da electricidade:
O novo despacho da ERSE
fixa agora até ao dia 23 de Setembro para a elaboração e publicação das listas de consumidores. O prazo para reclamar a
devolução da caução é de 180
dias após a afixação do edital ou
da publicação do anúncio da lista.
No sector da água:
A afixação e a publicação
das listas serão faseadas até Junho de 2008 da seguinte forma:
Janeiro 2008 – cauções prestadas depois de 1993, Fevereiro
2008 – cauções prestadas de

1991 a 1993, Março 2008 – cauções prestadas de 1988 a 1990,
Abril 2008 – cauções prestadas
de 1982 a 1987, Maio 2008 –
cauções prestadas de 1977 a
1981, Junho 2008 – cauções
prestadas antes de 1977.
O prazo para reclamar a
devolução da caução é de 180
dias após a afixação do edital ou
da publicação do anúncio da
lista. De qualquer modo e sem
prejuízo dos prazos fixados para
o sector da água, neste caso os
prestadores de serviço podem
iniciar já a restituição das cauções até ao final de 2007.
É essencial que os consumidores verifiquem se o seu
nome consta nas listas afixadas
na junta de freguesia em que
residem ou residiram, nos balcões de atendimento ou no site
das empresas prestadoras dos
serviços ou ainda se foram avisados individualmente através
das facturas remetidas;
Exijam a devolução da
caução junto do prestador de

serviços nos prazos acima referidos;
Verifiquem se o reembolso
da quantia paga a título de
caução devidamente actualizada é efectuado posteriormente, nomeadamente por compensação de créditos nas facturas
respectivas, por depósito bancário ou por emissão de cheque.
No caso de dificuldades na
obtenção do reembolso da caução por qualquer motivo não
fundamentado (por exemplo não
constar da lista), os consumidores podem recorrer aos serviços da DECO (sede ou delegações regionais), tendo em
vista a análise, esclarecimento e
tentativa de resolução da respectiva situação.
Não se esqueça!
Se pagou a caução, tem direito à devolução! Exerça os
seus direitos!
____
www.deco.proteste.pt

REFLEXÕES

Informar
José Manuel Caeiro *

Eu tive há tempos um sonho
e como é evidente, sonho é sonho, longe, longe da realidade e
como tal nele eram retratados
órgãos de informação a informar com isenção e realismo.
Vem tudo isto a propósito da
morte repentina de uma senhora, ainda na primavera da vida,
que faleceu de paragem cardíaca, no nosso principal Aeroporto, informando o jornal que se lá
existissem condições mínimas
de cuidados de saúde (disfibrilhadores), talvez a senhora não
morresse. É bem possível que
sim! Mas o tema não é este, mas
sim a maneira como se informa.
Relativamente a apoio para emergências, no Aeroporto Sá Carneiro é contactada uma enfermeira
que está em serviço permanente, em Faro é utilizado o 112

e segundo o Jornal e em título
de um escrito, lia-se “llhas Sem
Apoio”. Até aqui tudo bem!
Deduzía-mos que comparando
o apoio que havia no Continente
com o existente nas Ilhas, aquele
era bastante superior. Puro engano. Referindo ainda o Jornal, ele
escrevia “o Aeroporto do Funchal tem apenas um posto de
socorro com sete enfermeiros/as
que funciona das 8 horas à meia
noite”, afirmando ainda que no
Aeroporto de Ponta Delgada se
contava com elementos do
INEM.
Parece-me que preferia ter
um apoio de sete enfermeiros do
que algumas das outras hipóteses de socorro, levando-nos no
entanto o título da notícia a admitir que o socorro seria pouco
eficaz, quando afinal é precisa-

mente o contrário. É bom que
quem escreve e tem responsabilidades no que põe à disposição do leitor, tenha em mente
que lhe deverá dar factos para
ele decidir e não opiniões resultantes de factos.
Porque a informação escrita
é uma força e um poder bastante
grande e ela própria tem local
apropriado para publicitar as
ideias de quem escreve, mas
quando relata factos, tem que
ser isenta e imparcial.
Haja liberdade de imprensa,
haja liberdade individual, haja
democracia, mas nenhum destes
conceitos pode ser levado em
conta se colidir com as mesmas
prerrogativas dos outros cidadãos que formam a Sociedade
em que vivemos, que se quer
justa e equilibrada.
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte I)

A Europa em mutação e as opções Portuguesas
Dr. Miguel Mattos Chaves *

A orientação de política geral portuguesa do final da 2.ª República.
A ruptura política do 25 de Abril e os novos desafios político-diplomáticos
Portugal no início da década de 1970
Vários assuntos nesta fase da
vida portuguesa merecem destaque: a crise política progressiva, dada a contestação crescente, originada sobretudo no
meio estudantil universitário e
nos quadros permanentes das
forças armadas, (que iria ser a
“semente” da revolução de 25
de Abril de 1974), a continuação do crescimento económico
e da mudança estrutural da economia portuguesa, que de economia agrária dos anos 1940
passou a economia industrial,
acompanhada de um crescimento significativo do sector terciário, e o nosso segundo pedido de negociações com a CEE,
que desembocaria na assinatura
do Acordo de 1972.
Recorde-se que já em 1961
tinha havido o primeiro pedido
de abertura de negociações com
a CEE que tinha recolhido o
apoio de todos os Governos dos
membros da organização e que
só não desembocou na nossa
integração dado o veto do General de Gaulle ao alargamento
das Comunidades, dada a sua
oposição à entrada da Inglaterra,
nas mesmas.
No plano internacional a
crise do petróleo de 1973 e o fim
do sistema de Bretton Woods, em
1975.
No plano europeu a criação
da “Serpente Monetária” e o primeiro alargamento da Comunidade Económica Europeia, que
passou a contar, a partir de 1 de
Janeiro de 1973, com nove países com a entrada do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda e a consequente perda de influência da
EFTA.
No início da década de setenta, Portugal vivia no plano
interno uma situação de estabilidade económica, no entanto no
plano político adivinhavam-se

algumas situações de agitação,
de contestação ao regime.
No plano militar Portugal
continuava a travar uma guerra
em três províncias: Angola,
Moçambique e Guiné. A Guiné
era o caso mais complexo do
ponto de vista militar, dada a
pequena dimensão do seu território, a qual permitia ataques
directos, às nossas tropas, dirigidos da Guiné-Conakri e do Senegal, com armas cedidas pelos
Soviéticos.
Angola estava praticamente
pacificada. O MPLA já não
existia, em 1970, no terreno das
operações, enquanto força armada, restando-lhe a propaganda dos quadros exilados no exterior de Angola, chefiadas pelo
Dr. Agostinho Neto com a ajuda
de Moscovo. Esta organização
foi restaurada e armada por oficiais superiores e oficiais generais das Forças Armadas Portuguesas no pós 25 de Abril –
(para o efeito foi apoiada no
recrutamento de populações jovens dos “musseques” de Luanda e armada com armas do exército português, sendo o grande
responsável por essa operação o
Almirante Rosa Coutinho e seus
oficiais de confiança do MFA);
a FNLA, do Dr. Holden Roberto,
detinha duas companhias no território, integradas por katangueses, estando práticamente inoperacional em 1973, e a UNITA,
do Dr. Jonas Savimbi que, entretanto tinha sido convidado para
Governador de Sá da Bandeira,
estava bloqueada no Leste.
Em Moçambique estava a
guerra confinada ao Norte da
Província e à Região de Tete,
em resultado da “Operação NóGordio”, que estava literalmente
a asfixiar a Frelimo (como reconheceu em 1975 o seu líder),
desenvolvida sob o comando do
General Kaulza de Arriaga, então Comandante-Chefe e Gover-

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

nador-Geral de Moçambique.
Nas restantes províncias a
paz continuava a ser absoluta,
dado que nunca se tinham
travado quaisquer lutas políticas ou militares no seu interior.
Na realidade em Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Macau e
Timor, nunca tiveram lugar
quaisquer conflitos armados.
O Chefe do Governo de
então, o Prof. Dr. Marcello Caetano, que sucedera ao Prof. Dr.
Oliveira Salazar em Setembro
de 1968, tinha suscitado em
vários sectores a expectativa de
abertura do regime autocrático,
em direcção ao modelo democrático, seguido na maior parte
dos países ocidentais, mas não
na Europa de Leste, onde
sobreviviam regimes ditatoriais de ideologia comunista.
Autoriza o regresso à Metrópole do Dr. Mário Soares, a
quem o governo do Dr. Salazar
tinha fixado residência em São
Tomé e Príncipe, e do Bispo do
Porto, D. António Ferreira Gomes, personalidades da oposição ao regime da Segunda República, dando assim sinais de
abertura política.
Dava-se início à denominada
«primavera marcelista», que
durou de Setembro de 1968 a
Outubro de 1969, data de eleições legislativas.
Era claro que o Prof. Dr. Marcello Caetano não dominava
todos os grupos de poder que se
configuravam no regime da 2.ª
República, nem tão pouco os
diversos projectos políticos que
existiam nos partidários do regime, outrora coesos sob a autoridade do Prof. Dr. António de
Oliveira Salazar. E esse facto
provocou um debilitar da sua
actividade governativa.
Coexistiam, com efeito, várias correntes entre as quais a
encabeçada pelo Embaixador
Franco Nogueira que defenPu

dia a integridade de Portugal
e das Províncias Ultramarinas, como um todo pluricontinental e multirracial. Portugal
do Minho a Timor.
Outra solução era apresentada e defendida pelo General
António de Spínola, no seu livro, “Portugal e o Futuro” publicado em 23 de Fevereiro de
1974. O caminho apontado, nesta obra, face ao Ultramar, apontava para a constituição de uma
Federação de Estados, em que
Portugal seria um dos integrantes, em pé de igualdade com
todos os outros desse conglomerado; sobre a Europa, preconizava a adesão à CEE.
Também nos sectores económico-empresariais se dividiam as opiniões, face ao principal problema político português,
deste início da década. Uns queriam a continuação do Ultramar
português, como era o caso do
grupo do Dr. Franco Nogueira e
o do General Spínola, outros
queriam uma alteração significativa da situação, como era
o caso da esquerda social-democrata, socialista e comunista.
A solução do próprio Presidente do Conselho, que já a
havia exprimido ao Conselho
Ultramarino, em 1962, em documento apócrifo, em que defendia a constituição de um modelo federal, os Estados Unidos
Portugueses, solução que já
havia sido desejada pelo Dr. Salazar.
Na prática, e chegado ao poder, o Prof. Dr. Marcello Caetano acabou, após trágicas hesitações, por advogar o caminho
da autonomia progressiva e participada do Ultramar português.
Em 1971, fez aprovar modificações à Constituição de 1933,
em que o Estado Português apesar de continuar a ser unitário,
passava a ter Regiões Autóno-

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

mas com poderes concedidos
pelo poder central, com a intenção de dotar as províncias ultramarinas de autonomia progressiva e participada.
Apesar de tudo, o início da
década de 1970 foi um bom
período da vida portuguesa. O
desemprego continuava a ser
baixo, os salários subiam significativamente devido à crescente competição entre as empresas, enquanto na administração
pública a situação também melhorava, embora a um ritmo
inferior.
Surge, pela primeira vez, o
13º mês de salário para os trabalhadores por conta de outrém,
para a administração pública e
serviços do Estado em geral, o
regime de segurança social é
estendido aos trabalhadores
agrícolas, nomeadamente no
que diz respeito à reforma e subsídio de desemprego. O escudo
continuava forte e o crescimento económico do ultramar fazia-se a níveis altos.
Numa das suas tentativas de
renovar o regime, o Presidente
do Conselho convidou a integrar a lista de Deputados à Assembleia Nacional, pelo Partido
do Governo (nessa altura ainda
denominado de UN – União Nacional, a que viria mais tarde a
dar lugar à designação de ANP –
Acção Nacional Popular), a
apresentar às eleições de 1969,
personalidades da denominada
«ala liberal» que tinham opiniões
algo distintas, das vigentes.
Foi assim que chamou o Dr.
Francisco Sá Carneiro, o Dr.
Francisco Balsemão, o Dr.
Pinto Leite e o Dr. Miller
Guerra, (para nomear apenas
os que assumiram posições de
destaque na vida nacional, o
caso dos dois primeiros, ou atingiriam grande notoriedade, no
caso dos segundos).
>
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As eleições tinham permitido uma campanha eleitoral onde se teceram duras críticas ao
regime, e onde o problema
ultramarino foi por diversas vezes focado, percebendo-se que
parte das oposições, sobretudo
provindas da CDE (onde se
agrupavam os partidários do
Partido Comunista e os progressistas «cristãos», onde pontificava o Prof. Dr. Francisco Pereira de Moura, na altura reputado economista e professor
universitário) e da CEUD (onde
se agrupavam os sociais-democratas, socialistas e republicanos
radicais e onde pontificava o
Dr. Mário Soares), estavam na
firme disposição de querer resolver a guerra no ultramar pela
via política, embora se percebesse que o que estava por trás
deste discurso era conceder a
independência aos territórios de
além-mar.
Dá-se a crise na Universidade de Coimbra, que teve o seu
ponto de ignição na manhã de
17 de Abril de 1969, que se prolongaria por algumas semanas,
e se estenderia à Academia de
Lisboa, mas que foi marcante
para o crescimento do descrédito interno em que a 2.ª República começava a cair. Por um
lado o regime não soube ou não
pôde dominar a crise, por outro
a oposição, sentindo fraqueza e
hesitação, tomou novo fôlego
na contestação.
Na sequência destes acontecimentos é demitido, em Janeiro de 1970 o Prof. Dr. José
Hermano Saraiva, das funções
de Ministro da Educação e é nomeado para o substituir o Prof.
Eng.º Veiga Simão, cujo nome
ficou ligado à última reforma do
ensino da 2.ª República.
No plano económico continuava a assistir-se às taxas de
crescimento económico, já descritas em artigos anteriores
(entre os 7% e os 9%), tendo no
entanto sido algo prejudicadas
por uma crise internacional – a
do petróleo, – também já referida.
Portugal, recorde-se, foi envolvido directamente nas consequências dessa crise, – bloqueio
petrolífero – porque tinha dado
autorização aos aviões norte-americanos para utilizarem a
base das Lajes, nos Açores, na
sua rota para Israel, para o qual
estavam a transportar equipamentos militares de apoio,
aquando da Guerra do Yon
Kippur.
No plano político as lutas
pelo poder, no seio do próprio
regime da 2.ª República, vieram
ao de cima, opondo os partidários, de longa e de recente
data, do Prof. Dr. Marcello Caetano, denominados desde a

crise de 13 de Abril de 1961 de
«reformistas», aos mais conservadores e aos partidários do
anterior Presidente do Conselho, mas sem grandes repercussões na vida quotidiana do cidadão comum. Cabe aqui uma
referência à denominada crise
de 13 de Abril pela sua importância em acontecimentos políticos posteriores.
Tratou-se de uma tentativa
de golpe de Estado, liderada
pelo General Júlio Botelho
Moniz, ao tempo Ministro da
Defesa, e de que faziam parte o
Ministro do Exército Coronel
Almeida Fernandes, o Subsecretário de Estado do Exército
Coronel Francisco da Costa Gomes e o General Albuquerque
de Freitas, Chefe do Estado
Maior da Força Aérea, que queriam depor o Prof. Dr. Oliveira
Salazar e colocar no poder o
Prof. Dr. Marcello Caetano, como 1.º Ministro.
Como Ministro da Defesa
ficaria o próprio General Botelho Moniz. O papel que estaria
reservado ao antigo Presidente
da República, Marechal Craveiro Lopes, que colaborou nesta
tentativa de golpe, é ainda controverso.
Estas personalidades defendiam, entre outras, a ideia de
seguir os movimentos internacionais de autodeterminação do
pós-guerra, em relação ao ultramar português. A questão foi
resolvida por antecipação do
Dr. Salazar que na manhã do
dia 13 de Abril, sabendo da conjura, demitia por Decreto, anunciado aos microfones da Emissora Nacional, aqueles militares
dos respectivos cargos e os substituía pelo próprio Presidente do
Conselho, na pasta da Defesa,
pelo Brigadeiro Mário Silva, pelo
Tenente Coronel Jaime Filipe da
Fonseca e pelo General Gomes
de Araújo no Exército.
Os oficiais revoltosos preparavam uma reunião para as 17
horas, desse mesmo dia, em que
seria anunciada a deposição do
Presidente do Conselho. Com a
antecipação da acção tomada por
este, a tentativa gorou-se por
desmobilização da maioria dos
apoiantes do potencial golpe.
A crise desembocou em 25
de Abril de 1974, tendo, nesta
data, o Prof. Dr. Marcello Caetano sido transportado para o
arquipélago da Madeira, em
avião militar da Força Aérea
Portuguesa, de onde seguiu, cerca de uma semana depois, para
o Brasil onde se exilou.
Também o Presidente da
República Almirante Américo
Tomás teve o mesmo destino.
(continua nos próximos números)

Mundo Português
Encomendado pelo regime de
Salazar, o Padrão dos Descobrimentos foi inaugurado a 9 de
Agosto de 1960, por ocasião da
celebração dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique. É um
dos mais emblemáticos monumentos nacionais e um ex-libris
da cidade de Lisboa.
Símbolo da expansão marítima, esta escultura monumental,
com 52 metros de altura, celebra
os marinheiros, os patronos reais
e todos os protagonistas da gloriosa Era dos Descobrimentos.
O monumento evoca uma
caravela com o escudo de Portugal nos lados e uma impressionante espada da Casa Real de Avis
sobre a entrada. D. Henrique, o
Navegador, ergue-se à proa, com
uma caravela nas mãos, e em
duas filas descendentes, de cada
lado do monumento, estão as
estátuas de heróis portugueses
ligados aos Descobrimentos.
Na face ocidental encontram-se D. Manuel I, que segura uma

esfera armilar, o poeta Luís de
Camões, com um exemplar de
“Os Lusíadas”, o pintor Nuno
Gonçalves com uma paleta, bem
como famosos navegadores, como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Fernão Magalhães,
cartógrafos e reis.
O Padrão dos Descobrimentos actual, construído em betão e
com esculturas em pedra de lioz,
é uma réplica do original, da
autoria do arquitecto Cottinelli
Telmo e do escultor Leopoldo de
Almeida, erguido em 1940, para a
Exposição do Mundo Português.
O monumento, constituído por
uma leve estrutura de ferro e cimento e um conjunto escultórico
de 33 figuras em estafe, foi desmontado em 1958 e reedificado
dois anos depois.
A norte do monumento uma
rosa dos ventos de 50 metros de
diâmetro, desenhada no chão e
executada em mármores de vários tipos, foi uma oferta da República da África do Sul em

1960. O mapa central, pontilhado de naus, caravelas e sereias,
mostra as principais rotas dos
descobridores nos séculos XV e
XVI. A autoria do desenho pertence ao Arq. Cristino da Silva.
No interior do monumento
existe um elevador que vai até ao
sexto andar, e uma escada que
vai até ao topo e de onde se tem
um belíssimo panorama de toda
a Zona de Belém e do rio Tejo.
A cave é actualmente usada
para exposições temporárias.
Uma das mais interessantes
perspectivas do monumento pode ser observada a partir de oeste, à luz do inigualável pôr do sol
de Lisboa.
Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília 1400-038 Lisboa.
Tel. 213 031 950
Fax. 213 031 957
Autocarros: 27 - 28 - 29 - 43 - 49.
Eléctrico: 15.
Comboio: Estação de Belém
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VENDA DE APARTAMENTOS
80.000 euros

Trata o próprio

NA VILA DE CORUCHE

T1 • Rua 13 de Junho, 37, terraço de grandes dimensões e garagem para 2 carros,

óptima localização e vista para o campo, sem despesas de condomínio, 80.000 euros.
T2 • Rua de Santo Isidro, 17, terraço e parque para 1 carro, óptima localização e
vista para o campo, sem despesas de condomínio, 80.000 euros.
T3 • Rua 13 de Junho, 37, grandes varandas, também óptima localização, vista para o
campo, sem despesas de condomínio, 80.000 euros.

Em Portugal - 243 619 647 • No Luxemburgo - 00352-546055

21

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 17 • Setembro de 2007

Voltaram os toiros à rua!
obrigados a confrontar-se
na rua, correndo os toiros,
com os animais que ali lhes
largavam para exercício de
brios e consequente contentamento.
A sociabilidade das
gentes também se exacerbava em tais momentos,
dado que nas casas no trajecto dos toiros na rua, uns
se afadigavam em bem
receber e outros se deleitavam em ser bem recebidos.
Entretanto, tudo o que
ocorria era puro, como
puras e lhanas são as gentes
do Sorraia. Circunstâncias
politicas, que não quero

agora na despesa da conversa, propiciaram que uns
quantos tivessem voz, e não
raro se contradissessem e
com o seu querer pretenderam alterar os costumes.
Mas os costumes, queiram ou não estão insertos
na matriz genética dos povos e é muito difícil que de
barato se subvertam.
Com extrema argúcia e
inteligência, souberam as
duas últimas Comissões de
Festas recolocar os toiros
na rua.
É bem certo que os toiros à corda pouco têm a ver
connosco, mas estiveram na

rua e pesem pequenitas falhas, agradaram.
Está lançado o fermento, só nos restando aguardar
que devidamente a massa
possa levedar e crescer.
Positiva a experiência,
com todo o respeito por
algumas das vozes que em
sua época alteraram as
coisas, vamos voltar a
pugnar pelos toiros na rua
à moda antiga, com a
certeza de que os vindouros agradecerão à vila que
assim seja e as tradições
se mantenham.
Que a modernidade se
manifeste positivamente

em outros aspectos e que
deixe em paz os aspectos
que nos moldam.
Diz-se que foram homens do comércio quem mais
se manifestou contra as largadas tradicionais, acontece
que tão cheias agora que
estavam as ruas, que decerto mataram saudades dos
temos em que tal era uma
constante.
Desgraçadamente, com
deslocalizações diversas o
centro da vila está cada vez
mais adormecido. Que ao
menos uma vez por ano se
revele vivo e pujante. Vale?
Domingos da Costa Xavier

Fotos: Joaquim Mesquita e Hélder Roque

E, tudo começou com a
corrida. Ainda hoje designação nobre que explicita o
que de melhor ocorre nas
praças de toiros, embora a
actualidade se encontre a
milhas de distância dos
primórdios.
Em Coruche sempre
aconteceram manifestações
da tauromaquia popular
com o agrado das gentes, e,
os toiros na rua, eram (e
serão) motivo de superação
e catarse para todos os que
não tendo sido dotados com
a chispa de arte do toureio,
que lhes permitiria a afirmação nas arenas, se viam

Não pode ser vendido separadamente.
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Emoções
Emoções e Triunfos!

Joaquim Mesquita *

Fotos: Joaquim Mesquita

Importante tarde de toiros a que se viveu em Coruche pelas tradicionais festas em Honra de Nossa Senhora do
Castelo. Santa de incontornada devoção dos coruchenses abençoou a tarde de triunfo e glória dos seus paisanos.

António e João Telles Jr. com o forcado Rui Godinho e seu filho

António Ribeiro Telles, João
Salgueiro, João R. Telles Jr. e a
nova coqueluche da tauromaquia nacional, João salgueiro da
Costa. Pegaram, os Forcados
Amadores de Coruche, seis imponentes toiros do Eng. António
Silva, bem apresentados e cumpridores no geral com excepção
do primeiro, mansote e do quarto, tardo de investida.
Excelente entrada de público
naquela que é a data forte da
Monumental do Rossio, como
lhe chamou outrora o saudoso
escriba taurino sorraiano Dr.
Silva Santos. César Marinho dirigiu com classe, assessorado

pelo Dr. Luís Alves.
António abriu perante o menos colaborador do curro, porfiou um labor de entrega, superiorizou-se às qualidades do
oponente alcançando os melhores momentos na brega e nos curtos com o “Paquirri”, atacando.
João Salgueiro andou regular nos compridos, para nos curtos armar um autêntico bombazo, entrando de frente, de início a dar vantagem ao toiro e
depois encurtando distâncias e
cravando com emoção.
João Telles Jr. foi outro dos
grandes triunfadores da tarde,
com uma actuação recheada de

João Telles Jr. numa estupenda sorte de violino

interesse de princípio ao fim.
Desde esperar o toiro à porta
dos sustos, levando-o engarupado com domínio assim como
nos compridos cravados com

poder. Nos curtos deu primazia
às sortes de frente e remates
artísticos para encerrar com o
tradicional violino e palmo em
sequência.

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

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

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

(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

Especialidade Carne n a B r a s a

Tudo com um brilhantismo e
uma transmissão própria dos
eleitos, levando o público a levantar-se das bancadas em
estrondosas ovações.
João Salgueiro da Costa
apresentou-se em Coruche, já de
casaca, com responsabilidade
acrescida ao integrar o cartel de
uma das datas mais importantes
do panorama taurino nacional.
Esteve à altura do acontecimento, mostrando-se a gosto e poderoso nos compridos, alguma
verdura notada nos primeiros
curtos mas a ganhar consistência nos dois últimos a alcançar
um êxito importante perante um
público entendido e exigente
que o acarinhou.
A duo, António e seu sobrinho João protagonizaram bons
momentos de toureio, entendimento e auxílio na brega. Como
já vem sendo seu timbre, uma
lide à moda da Torrinha.
Salgueiros, pai e filho também mantiveram o interesse do
público, inovando. Foi na ferragem curta que, citando lado a
lado e partindo alternadamente,
deixaram ferros de bom nível
em quarteios ajustados e rematados de forma superior.
Ao longo das seis lides, a sua
concretização complementou-se
com a consumação das pegas.
Seis ao primeiro intento, todas
elas distintas, todas elas imponentes, cada uma ao seu estilo.
Foram desfilando pela arena, o
cabo Amorim Ribeiro Lopes, a
dar o exemplo e a moral para o
triunfo colectivo.
Alberto Simões, Miguel Raposo, Pedro Crespim, Rui Godinho “Peitaças” e Nuno Feijoca foram os eleitos mas também
os principais responsáveis do
êxito, com destaque na segunda
pega para uma excelente ajuda
de Feijoca, além de todo o grupo estar coeso nas ajudas.
Uma corrida memorável
para as gentes da terra numa
tarde de Emoções e Triunfos!
Crítico Taurino
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Desilusão
Que desilusão

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Tudo o que acontece numa praça de toiros tem que ver com o seu elemento primeiro – o Toiro –
razão de ser de uma festa que precisamente se chama de toiros.
Fotos: João Costa Pereira

Face aos sucessos atesourados na temporada transacta, foi
expectante no bom desempenho
dos toiros de Veiga Teixeira que
me desloquei à praça de Coruche no passado dia 18 de Agosto. Enganei-me, e mais enganado se deve ter sentido o Ganadero, dado que no que reporta à
apresentação os exemplares que
fez lidar nada tinham que
reprovar. Já no que diz respeito
a forças e bravura, estamos perante outra conversa.
É caso para vos dizer que sai
da praça com muita saudade do
curro do mesmo ferro com que
Dâmaso triunfou em Lisboa e
com que Munõz fracassou (porque nem os quis ver), corrida
picada (outra saudade…) acontecida bem antes do fecho da praça para obras. Outros tempos.
Esta corrida tinha como aliciante o ser mista, com toureio a
cavalo e a pé, como é bem do
agrado das gentes do Sorraia.
Em verdade, no cartaz e nas cortesias, estavam Manuel Telles
Bastos e Manuel Lupi, com os
Amadores de Coruche assumindo as pegas, e, os matadores de
toiros Luís “Procuna” e Nuno
“Velásquez”, toureiros saídos da
agora hibernante escola de
toureio da Moita, de corte diferente, que interessaram enquanto novilheiros, e, com poucas
oportunidades de confronto enquanto matadores de toiros.
Começou a corrida com uma

Nuno Velásquez por “verónicas”

lide a duo dos cavaleiros anunciados, um profissional e outro
praticante, e se é certo que não
aborreceram, a sua prestação
esteve bem longe do triunfo que
recentemente alcançaram em
Lisboa. Nas lides singulares as
coisas mudaram de feição, Manuel Ribeiro Telles Bastos, fatal,
deve ter averbado a pior actuação que lhe vimos em toda a sua
carreira, e, mais não dizemos
que uma má tarde toca a todos.
Lupi, esteve com brilho perante um toiro que sem ser
excepcional serviu, e, pessoalmente satisfez-me ver que desta
vez se entendeu bem com as
suas montadas, no mínimo (ou
no máximo) condição que baste
para que surjam os triunfos.
Os Amadores de Coruche,

VENDA DE APARTAMENTOS
Edificio Falcão (Rua Riba Falcão – Bairro da Areia, Coruche)
Apartamentos T2 e T3 novos com garagem, boa construção
e acabamentos, grandes áreas, a partir de 105.000 euros

Homenagem a Coragem, Simões e Sacramento

embora com honra para as suas
jaquetas, tiveram uma tarde
muito dura. Faísca, sempre muito bem, somente se fechou ao
terceiro intento. Ricardo Almeida só consumou depois de desfeita em que Francisco Prancha,
que o ajudava saiu para a enfermaria em estado convulsivo que
denotava gravidade, que felizmente se desanuviou. Por fim,
António Macedo efectuou pega
duríssima.
Nem sempre as corridas são
fáceis e esta definitivamente não
o foi, mas o grupo de Forcados
Amadores de Coruche, como é
seu timbre, superou as dificuldades, e voltou a averbar actuação digna. E, vamos lá então ao
toureio a pé. Má pele a dos toureiros, pois se é certo que o

público estava para se entregar,
também é verdade que se a qualidade dos toiros disfarçou no
toureio a cavalo (com os cornos
no ar, se não são bravos, servem!) é bem real que quando
têm que vergar o morrilho a
prestação é outra.
Dos quatro exemplares lidados só um se deixou, e com isto
não quero dizer nem que tenha
sido bravo nem que a faena
ministrada tenha sido cumbre.
Ficou a dever-se a “Procuna” tal
labor, e, os seus bons tércios de
bandarilhas em que reconhecidamente é fácil, e, a Velásquez
agradecemos o toureio mais
puro da tarde, que contudo se
quedou em três verónicas e
meia, o que é saldo curto para
que se fale em triunfo.

MÁRIO GODINHO
DISTRIBUIDOR

E, assim vai por cá o toureio
a pé, situação desoladora. O
público de Coruche tinha de facto saudades de ver tourear a pé,
recordando os tempos em que a
escola de Coruche fornecia material sobrante para que na praça
se explicasse, e por assim ser
que se louve a atitude do empresário.
Contudo, sendo certo e sabido que tourear a pé sem varas
é complicado, também se constatou que os canastrões que
saíram à praça nem uma vara
suportariam. Dá que pensar!
Quem pensou bem foi o Dr.
Diamantino Diogo, que se não
esqueceu de homenagear José
Simões, António Sacramento e
José Luís Coragem, lembrando
que há cinquenta anos actuaram
no primeiro evento ocorrido na
praça de Coruche, embora em
obras e incompleta.
Como não me canso de afirmar, é no respeito pelo passado
que se alicerça o futuro.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Contactos: 969 620 901 • 938 707 737

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

Nota: Mal entrei na praça
fez-me queixas o director de
corrida Manuel Jacinto acerca
da falta na praça de uma bandeira nacional, dado que teve
que utilizar uma de que sempre
se mune para colmatar tal falha.
Tem razão, com urgência que se
supra tal ausência, que as nossas
gentes até que se orgulham da
sua nacionalidade.
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À moda antiga
Foto: Inácio Ramos Jr.

Corridas de toiros anunciadas nos levam à praça pelo
interesse que potencialmente
despertam, e, outras pouco
mais que para cumprir calendário. Ocorre que não raro
as que nos despertam a ilusão
se revelam perfeitos fracassos
e nos emocionamos com as
que era suposto pouco mais
adiantarem que números para
a estatística.
Vem a introdução a propósito da corrida de toiros acontecida em Lisboa, obviamente na
praça de toiros do Campo Pequeno (que contente fico de já
há uns tempos não a ver crismada de Centro de Lazer), em que
com consciência da pouca
capacidade de mobilização do
cartel, até se anunciava um concurso de pegas. Falo-vos da corrida do dia 23 de Agosto, com
Manuel Jorge de Oliveira (a
comemorar 30 anos de alternativa), José Manuel Duarte, Francisco Núncio, Sérgio Dominguez Lapuerta, Gáston Santos
Ward (para que se não confunda
com seu pai, do mesmo nome) e
o praticante Francisco Palha.
Para as pegas, os grupos de
Forcados Amadores do Aposento do Barrete Verde de Alcochete, capitaneado por João
Miguel Salvação, de São Mancos, que Rui Piteira governa e
das Caldas da Rainha, com
Nuno Vinhais de cabo.
Os toiros a lidar, de Cunhal
Patrício, já tiveram solar em
Coruche, sendo que agora se
abastam por terras alentejanas,
de que se calhar os exemplares
lidados assimilaram a calmaria,
dado que se é certo que na generalidade serviram, também é
certo que todos os lidadores
estiveram por cima deles. Que
saudades dos tempos em que
um figurão chamado Paco Camino os exigia…
A corrida teve uma particularidade curiosa – quase todos
os cavaleiros sabiam montar a
cavalo, o que é matéria notável
que devemos encarecer. Abriu
praça Sérgio Dominguez Lapuerta, não sei se tomando a
alternativa se confirmando a que
recebeu em Calahorra em 25 de
Agosto de 2001, das mãos de
Pablo Hermozo, e seja como for
por cá cumpriu a função.
O Manuel Jorge, tocou-lhe
em sorte “Desviado”, toiro
anunciado como tendo 508 quilos de peso, nascido em 2002, a
caminhar para a reforma, em
2007 que já estamos.
De menos a mais, o jovem
ginete mostrou-nos cavalos

muito bem postos e cumpriu
escutando até ovações grandes.
É evidente que só lhe apreciamos os cavalos porque o espanhol é exímio calção, e também
se revelou bom toureiro, muito
por cima do “desviado” que lhe
tocou.
Na arena, surgiu depois
“Ufano”, quatrenho que tocou
ao veterano Manuel Jorge de
Oliveira. Quando o cavaleiro

pos em que campeava o toureio
“ensimista”,
Efectuou tiras com rigor e
cumpriu os compridos com verdade e sem martingalas, e bem
melhor gostaríamos do que fez,
não fora a velocidade. De qualquer forma, parabéns Manel,
dado que deixaste bem provado
porque razão te situaste tanto
tempo na linha da frente.
Depois, o escalabitano José

teria sido aplaudido só pela postura nos cites que recordavam
em pleno o seu celebrado avô
(genes). Brindou-nos com tiras
primorosas e também com aqueles ferros de poder a poder sem
emendas na viagem, que louvávamos nos tempos em que
comecei a ter consciência aficionada, e decerto que ainda se
ouviriam os aplausos ao que fez,
não fôra que a meia casa que viu

Manuel Jorge de Oliveira (acompanhado de sua filha) e João Inácio no momento da sua homenagem

entrou em praça, fiz questão de
o receber de pé com calorosos
aplausos, e cheguei à conclusão
de que a afición necessita de
suporte médico neurológico, tão
pouco secundado no meu gesto
que fui, até por parceiros próximos da escrita taurina (os mesmos que aplaudiram de pé, por
exemplo Ponce, que até ter
saído em ombros… nada tinha a
ver com Lisboa).
Manuel Jorge de Oliveira,
em tempos do “Bafejado” e do
“Foguete” foi primeiríssima figura das hostes da cavalaria
nacional, deu para o peditório
sendo dos que mais toureou
eventos beneficentes, e sobretudo foi a base dos cartéis da sua
época áurea. Em tempos de comemoração dos seus trinta anos
de toiros, bem que nos merece
respeito, ou não?
Pouco importa o pouco respeito que lhe dispensaram, que
o Manel vingou-se. O “Ufano”
foi o toiro com mais qualidade
que o ganadero enviou, e Manuel Jorge de Oliveira (que nos
pareceu mal montado, pese o ter
desenvolvido a sua lide num só
cavalo), ministrou-lhe uma lide
à moda antiga, com verdade que
se sentiu, comparando a modos
do que se passou com o Rincón
em Madrid, toureando com
“abuso” de distâncias em tem-

Manuel Duarte, no ano em que
pretendia voltar à primeira linha, que chegou a ocupar, em
tempos em que o seu falecido
pai e seu tio se fizeram empresários. Lidou “Bandolim” e os
compridos foram o possível a
um cavaleiro que se apresentou
montando um cavalo sujeito por
um palmo de gamarra. Brindou-nos, montando um castanho
com rim, com um ferro curto de
primeiríssima nota, depois, mais
não disse porque acabou cumprindo a ferragem com excessiva abertura de quarteios.
De seguida, surgiu na arena
Francisco Núncio, para dar lide
a “Calmo”, que tal se mostrou, e
de novo nos foi dado a disfrutar
da sua monte primorosa. O
Francisco toda a vida carregou
com o excesso de peso do apelido, e, por assim ser, foi talvez o
mais mal tratado dos jovens que
a seu tempo surgiram. Hoje, é
minha convicção que se apresenta em praça por puro deleite
pessoal, que inteligentíssimo
que é (para além de encantador
no trato pessoal) tem decerto
equacionada a sua postura no
panorama actual, em que muitos
pormenores se sobrepõem à verdade conseguida na realidade da
arena.
Houvesse aficionados cultos
e de boa memória na praça e

a corrida estivesse sentada tantos indocumentados. Parabéns
Francisco por esta brilhante
actuação.
Gáston Santos, com o estatuto pessoal que detém, e, enquanto herdeiro natural de seu pai,
era suposto que tivesse força
para impor condições. É bom
que se recorde que o seu pai foi
o primeiro não nacional a luzir
casaca, e também que é tão só o
maior criador de lusitanos puros
fora do território nacional. Como para além de tudo isto o
jovem tem maneiras, é minha
convicção que lhe deveriam ter
dispensado outro tipo de tratamento. Tomou a alternativa num
cartel de seis cavaleiros, tocoulhe o “garbanzo negro” do curro
e não teve é lógico, possibilidades de se reafirmar, apesar do
bem que esteve face a um morlaco sem condições, e agora incluído numa molhada, a cena
repetiu-se.
Lidou “Corisco”, um nome
com boa memória na nomenclatura dos toiros, mas que no
caso não honrou o passado,
tapava-se barbaridades, mas o
mexicano houve-se de maravilha com os compridos e esteve
muito bem. Com os curtos, creditou-se com dois dos melhores
ferros da noite, mas dando
depois distâncias que mais pare-

ciam uma ponte sobre o Tejo, é
evidente que se deixou ir a menos. Deixou constância de que
pode vir a ser um caso, aparte o
apelido, e bem que gostava de o
ver sem a pressão de ter que
meter o rossio na betesga.
Fechou praça Francisco Palha, outro excelente calção, com
figura a que só falta um bigode
de pontas retorcidas para que se
lembre o recordado (e figura em
seu tempo) Morgado de Covas.
O que afirmo é puro elogio, não
vá para ai algum maldoso interpretar o que digo às avessas.
Nos tempos do morgado, cavaleiro que se exibisse em público
tinha que ser exímio e a montada em que surgisse aguentar
uma lide, que mudar de montada era demérito e sinal de inépcia do cavaleiro.
A primeira vez que presenciei o estar de Francisco Palha
foi na inauguração do “tentadero” da Companhia das Lezírias em que lhe tocou um novilho de más ideias que se lidado
a pé se diria que não tinha um
passe. Nas vezes que voltei a vêlo (poucas), voltei igualmente a
impressionar-me tão favoravelmente quanto da primeira referida, que o rapaz está muito bem
a cavalo, tem o coração de aço
que herdou do “Nico”, seu pai,
forcadão que recordo sete vezes
a ir à cara do toiro nos idos de
sessenta, em Almeirim.
Tem sentido de lide, jamais
me parecendo perdido na arena.
Foi sem dúvida quem nesta noite melhor mexeu no toiro que
lhe tocou, citou e reuniu com
galhardia e o seu terceiro curto
foi tão só o melhor ferro da noite
(em meu modesto entender,
claro está). Bem que merece outra oportunidade em que se veja
sem pressas.
O texto já vai longo e já me
não vou adiantar em mais considerações, mas sempre vos digo que os grupos em praça souberam honrar as jaquetas que
envergavam, e que, o júri instituído para o efeito (ou o do costume?) julgou que Pedro Oliveira por São Manços se creditou com a melhor pega.
Já agora parabéns à empresa,
que o troféu que o forcado
arrecadou era uma peça de bom
gosto, bem longe das piroseiras
que para ai se repartem e que
um poucochinho de bom senso
obrigaria se não dessem a ninguém.
Foi gira a noite lisboeta, e a
espaços até teve o que se pede a
uma noite de toiros – Emoção!!!
____
Domingos da Costa Xavier
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Mas que curro de toiros!
Fotos: Abel Matos Santos

No dia 9 de Agosto, lidou-se
em Lisboa, com toda a certeza
um dos melhores curros de
toiros da temporada, quiçá dos
últimos anos. Davam pelo nome
de “Breque”, “Cirando”, “Telhado”, “Barrete”, “Ferro” e
“Redoma”, tinham os quatro
anos cumpridos e levavam na
pele o prestigiado ferro Pinto
Barreiros, que o ganadero Joaquim Alves Andrade (seu actual
proprietário), selecciona e cria.
Em presença de um corridão, é
natural que as coisas aconteçam
e aconteceram…
Tudo começou com a reconstituição das formalidades da corrida à antiga portuguesa, as antigas cortesias, que feitas…, não
temos nenhuma razão coerente
para que se dupliquem à maneira actual, a não ser para que o
pagode se aborreça com a aborrecida perca de tempo.
Mas, deixemos a “matéria de
Inverno”, e, vamos lá à corrida.
Joaquim Bastinhas, António
Ribeiro Telles, Rui Salvador,
Luís Rouxinol, João Moura
Caetano e o praticante João Ribeiro Telles (filho), estiveram à
altura do trapio e bravura que
enfrentaram e seria de todo
despiciendo referir detalhadamente uma corrida televisionada, que decerto os meus ilustres
leitores seguiram na pantalha

com a maior das atenções. Em
verdade, os artistas esmeraramse, e triunfaram forte, usando os
respectivos trunfos como se lhe
pedia.
Também os forcados, aliás
como sempre, contribuíram para as emoções da noite. Por
Santarém, foram solistas Sepúlveda e Seixas Luís, Por Lisboa,
Mira e João Lucas (a quem desejamos felicidades na vida de
casado que iniciou) e pela Moi-

ta, Caneira e Wen, sendo que com
dificuldade diversa honraram as
jaquetas que envergavam.

A Praça esgotada, consentiu
aquela aura que transmite e permite que as coisas aconteçam, e
assim, para aficionados e público em geral a noite foi na verdade uma noite grande, em que
só foi pena se não tenha vitoriado como devia Joaquim Alves,
dado que ao seu gado se deveu o
sucesso da noite, sabendo como
sabemos que sem ovos se não
fazem omoletas.
Domingos da Costa Xavier

Uma Corrida Para Recordar!
A castiça praça de toiros do
Sitio, na Nazaré, viveu na noite
de 4 de Agosto uma jornada tauromáquica de excelente nível. O
curro de toiros do Eng. Jorge de
Carvalho saiu de excelente
comportamento apenas com excepção do terceiro, os restantes
saíram com muita codícia,
bravura e durabilidade, conjunto
de qualidades pouco vista nos
dias de hoje.
António Ribeiro Telles esteve em grande plano na forma
como lidou os seus dois toiros,
de cinco e quatro anos. António
lidou com maestria conseguindo
manter um excelente nível em
ambas as lides.
João Salgueiro alcançou o
triunfo da corrida diante do
segundo, o mais bravo dos bravos dessa noite, um toiro digno
de um concurso, tanto em apresentação como em comportamento.
Salgueiro aproveitou-lhe
bem todas as investidas para
cravar curtos de frente abrindo

ligeiro quarteio e reunir cingido
e com emoção, numa lide memorável. Diante do quinto voltou a
estar em bom plano mantendo o
excelente nível da corrida.
João Moura Caetano não te-

ve sorte com o seu primeiro, o
único manso de escassas opções
ao qual o ginete e limitou a cumprir com a ferragem da ordem.
O sexto saiu debilitado e o
sobrero proporcionou-lhe tam-

bém um bonito êxito, diante do
qual o jovem Caetano concretizou sortes ao piton contrário
bem delineadas e cravagem
acertada empolgando a assistência com um toureio de impacto.

Excelente comportamento
dos Forcados Amadores da
Moita e Aposento da Chamusca
com destaque para a primeira
pega destes através de António
Melara Dias, a pega da noite,
quiçá a pega da temporada, pelo
estoicismo mostrado, aguentando fortes derrotes, com o toiro a
rasgar o grupo e romper para a
direita sempre com o forcado na
cara e a praça de pé a aplaudir
euforicamente ate o grupo conseguir recuperar, na gíria um autentico pegão!
Dirigiu Agostinho Borges
assessorado pela Dra. Francisca
Claudino apenas com o senão
de deixarem por dois ferros
compridos no sexto toiro antes
de o devolverem aos currais,
quando este deu mostras de congestionado logo de saída e a
empresa a ter que ceder o sobrero sem obrigatoriedade para não
defraudar o público dum erro
que não foi seu.
Texto e foto:
Joaquim Mesquita
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OPINIÃO

Dê-me uns tampões, por favor…
Na quinta-feira, dois de
Agosto, um curro de toiros com
qualidade, com ferro de Sommer
de Andrade, possibilitou no
Campo Pequeno um noite de
toiros digna. No cartel e na arena, Ana Baptista, Sónia Matias,
Manuel Telles Bastos e o praticante Manuel Lupi, sendo que
os Amadores de Évora e de Moura se encarregaram das pegas.
A duo as cavaleiras tiveram
prestação diversa, sendo que a
Ana fez o toureio e a Sónia se
encarregou dos gritos.
Pelo seu turno, os Manuéis
houveram-se equilibradamente
a contento no que fechou praça.

Nas lides a solo, as coisas soam
de outra maneira. Ana Baptista
esteve bem, calma, templada e
com domínio das montadas.
Telles Bastos esteve com classe,
sobretudo com os curtos de excelente qualidade.
Lupi saiu da arena com honra para o apelido e Sónia Matias
esteve em praça de forma inversamente proporcional aos decibéis que expande nos cites e não
só, quase parecendo que só se
pode ver o que faz (ou não faz)
com tampões de caça nos ouvidos, que tanto berro irrita a alma. Esteve muito mal, mas é sabido que nem sempre se triunfa.

A forcadagem esteve digna.
Bernardo Patinha, Gonçalo Pires e José Pereira, por Évora, e,
Luís Monge, Cláudio Pereira e
Jaime Fialho, por Moura, com
os grupos coesos a resolverem
os problemas, deixaram patente
que a arte de pegar toiros é um
facto.
Meia casa fraca assistiu ao
que resumidamente aqui se
conta, deve ter sido pelo eco
ocasionado com os vazios que
sai da praça com dor de cabeça.
____
DCX
escriba

No seu posto…!
Membro fundador da AMVAT
(Associação de Médicos Veterinários com Actividade Taurina), Mário Carriço finou-se,
infelizmente, em pleno exercício desta actividade.
A festa de toiros tem três
protagonistas soberanos – o
toiro, o toureiro e o público – e
sendo certo que o que afirmo é
inquestionável, é também certo
que muitas outras entidades são
fundamentais, pelo seu positivo
contributo para que o rito se
desenvolva com a dignidade
que lhe inere.
Nunca será despiciendo o
papel assumido pelo médico
veterinário, fiel de complicada
balança em que se pesam os
interesses do ganadero, da empresa, do toureiro e, sobretudo,
do público.
Sem toiros que se acreditem
aptos, nada na festa de toiros
acontece com verdade, mesmo
que o desempenho na arena caiba a credenciado artista, que não
raro está bem mais interessado

nas suas “facilidades” que na
verdade que justifica a ascentralidade do culto que pratica.
Como atrás disse, cabe ao
médico veterinário ser o garante
possível, e, quando falo em possível sei bem do que falo. Mas,
não pretendo falar-vos mais do
bem conhecido papel que o
veterinário desempenha na festa
de toiros que temos, mas sim
prestar sentida homenagem a
um dos membros da classe que
por cá andou vertical e honestamente.
À família, que saibam que
compartilhamos da sua saudade,
e, agora a palavra ao colega José
Manuel Ferão Lourenço, um
dos que com Mário Carriço,
mais conviveu nos últimos
anos.
____
DCX

No passado dia 29 de Julho,
faleceu, após fazer o reconhecimento dos toiros a lidar numa
corrida em Valadares de Baião,

o distinto médico veterinário,
Dr. Mário Carriço da Conceição, de 67 anos de idade feitos a
14 de Julho passado.
Licenciou-se em Medicina
Veterinária na Escola Superior
de Medicina Veterinária de
Lisboa. Exerceu a profissão em
Moçambique e Portugal, ocupando diversos lugares, desde
Professor na Faculdade de Medicina Veterinária de Lourenço
Marques, hoje Maputo, Intendência Pecuária de Beja, DRRO,
médico veterinário assessor taurino e veterinário municipal de
Caldas da Rainha, onde se aposentou, continuando a exercer as
funções até o preenchimento do
lugar que estava a concurso.
Colega de fino trato, bom
amigo e profissionalmente competente e honesto, foi com grande mágoa que vimos partir tão
importante vulto da nossa profissão.
____
José Manuel Ferrão Lourenço
Médico veterinário, taurino

A festa ficou mais pobre
Faleceu no passado mês de
Agosto, Francisco Plíru, bandarilheiro em quadrilhas importantes como por exemplo a de
Luís Miguel da Veiga, cuja
saúde nos últimos tempos lhe
faltou, tendo sido a doença mais
forte do que ele.
Também registamos o passamento do grande forcado An-

tónio Murteira, iniciador da
dinastia de forcados do mesmo
apelido que continuam a pontificar no grupo de Santarém, pai
de Manuel Murteira e avô de
forcado actual
Adendamos a esta breve
nota necrológica o passamento
em acidente de mota, perto de
Évora, de

D. Francisco Azarujinha,
cavaleiro de curta mas interessante carreira, uma das promessas do seu tempo de cavaleiro
tauromáquico que as vicissitudes da guerra do Ultramar e
do 25 de Abril afastaram das
arenas.
____
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Jantar da TTM
O Cavalo Lusitano
na lide dos Toiros
Está programado para as 20
horas, do próximo dia 19 de
Setembro, o Jantar da Tertúlia
Tauromáquica da Mexicana
(TTM), após o qual haverá uma
palestra subordinada ao tema
"O Cavalo Lusitano na lide dos
Toiros", a cargo do prestigiado
cavaleiro e ganadeiro Paulo
Caetano.
Terão também intervenções
Maria do Mar Oom, Professora
Doutora da Faculdade de Ciên-

cias e o Engenheiro João Ralão
Duarte, da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo
Puro Sangue Lusitano (APPSL)
que abordarão questões relacionadas com o Cavalo Lusitano.
O interessante evento realiza-se no Salão de Festas da
Pastelaria Mexicana, Praça de
Londres, em Lisboa, e solicitase aos interessados que assegurem a tempo as inscrições
para o mesmo.

Rui Bento premiado
em Santander

Rui Bento, gerente taurino
da praça do Campo Pequeno e
apoderado do matador espanhol
Eduardo Gallo foi distinguido
pelo júri dos prémios Hotel
Palácio do Mar como “Persona
más influyente en la trayectória
de un torero”, referente à edição
deste ano da recém terminada
feira de Santiago. Por seu turno,
Eduardo Gallo ganhou o prémio
para “Porta Grande” e a divisa
portuguesa de Ortigão Costa, o
referente à melhor corrida.
Foram também distinguidos:

Triunfador da Feira, Julián Lopez “El Juli”; Trajectória Profissional, Dávila Miura e Jesulín
de Ubrique; Rejoneador mais
valente, Pablo Hermoso de
Mendoza; Novilheiro mais valente, Sebastián Palomo; Faena
para a história, José Mari Manzanares; Troféu Arte e Valor,
Juan José Padilla; Troféu “Pedro Romero”, “El Fundi”; Toureiro mais apreciado pela afición, Francisco Marco; Aficionado mais exemplar, Luíz Diaz
de Ledesma.
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Praça de Coruche
Empresário quer renovar contrato

O empresário António Manuel Cardoso (Nené), da empresa Toiros e Tauromaquia, que
detém a concessão da praça de
toiros de Coruche para os espectáculos taurinos, referiu ao Jornal de Coruche que deseja “continuar a realizar corridas em
Coruche” e “sente que fez um
bom trabalho e que dignificou a
praça da capital do Sorraia”,

mostrando a intenção de concorrer ao concurso para a renovação da concessão.
A concessão por três anos da
Praça de Coruche, propriedade
do Lar de São José, da Santa
Casa da Misericórdia e da Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, termina no final deste
ano e prepara-se novo concurso
para 2008.

As obras
de beneficiação

Nas corridas deste ano da
Senhora do Castelo, já foi possível ver e usufruir das melhorias técnicas e das obras de beneficiação de que a Praça de toiros de Coruche foi alvo, sob iniciativa do Dr. Diamantino Diogo.
A intervenção foi grande,

desde a renovação total das
casas de banho, que se encontravam sem condições mínimas,
à recuperação da estrutura eléctrica, colocando luzes de emergência e respeitando todas as
normas de segurança, até à pintura interior e exterior da praça.

Moura Caetano em Castro Marim
João Moura Caetano, actuou
no passado dia 14 em Castro Marim, uma noite que não irá esquecer, pois ficou marcada pela
tragédia e pelo triunfo. Na primeira lide o cavaleiro de Monforte, viu o cavalo “Espectáculo”, cair inanimado e morrer na
arena, com um ataque cardíaco.

VI
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Tinha ferro Arsénio Cordeiro e
era utilizado nas bandarilhas.
Já a segunda lide, foi a do triunfo, onde cravou dois ferros
compridos de excelente nota,
para depois cravar quatro curtos
em sortes frontais também eles
excelentes, numa lide a gosto.
____

Um Forcado um Homem

Na altura em que o colega
Prancha estava inanimado na
arena, Francisco d´Oeiras não
hesitou em colocar o seu próprio corpo em cima do colega,
perante a ameaça do toiro, e
acabou por ser corneado com a
violência que se pode ver na
foto.
Foi o Francisco como podia
ter sido outro, não tenho qualquer dúvida disso, mas aqui fica
o registo de uma atitude que
dará que pensar aos delatores da

arte de pegar toiros, dos forcados e da tauromaquia em geral.
Aprendam, se quiserem... se a
tanto a vossa “sensibilidade”
chegar.
A tragédia rondou a Praça de
Toiros de Coruche, no passado
dia 18 de Agosto de 2007, na
corrida integrada nas Festas de
Nossa Senhora do Castelo.
Numa das tentativas de pega,
lesionou-se o jovem Prancha do
Grupo de Forcados de Coruche.
Inanimado na arena, com con-

vulsões próprias de problemas
traumatológicos ao nível do crâneo, valeu-lhe a valentia dos
seus colegas de Grupo e o
sangue frio e pronta assistência
do Zé Ribeiro da Cunha ministrando-lhe as manobras de reanimação adequadas.
Igualmente os Bombeiros de
Coruche, de quem o Zé já foi
Ajudante de Comando e a rápida presença do Dr. João Bastos
e do Enfermeiro Rui Prancha,
contribuíram para que as coisas
não tivessem um desfecho grave. Um Olé muito grande ao
“Zé da Quinta”.
A sua decisão e os seus conhecimentos técnicos aliados à
calma e decisão foram importantes.
Os valores humanos do
Bombeiro, do Cabo de Forcados
que o Zé também já foi e sobretudo a sua disponibilidade total
para ajudar os outros, ficou ali
bem patente naqueles minutos
que nunca mais acabavam.
____
João Costa Pereira

Um pequeno grande gesto
Richard Staats de seu nome,
é pneumologista no Hospital
Amadora-Sintra. Foi a segunda
vez que presenciou uma corrida
de toiros, a primeira vez havia
sido semanas antes no Campo
Pequeno, ficou fã.
No dia 18 de Agosto deslocou-se a Coruche propositadamente para assistir ao encierro,
à tourada à corda e à corrida de
toiros, da qual desfrutava de
uma barreira no sector 7.
Ao pressentir que a vida de

um forcado inanimado na arena,
corria perigo, saltou em seu socorro. Afirmou após a corrida
não se lembrar sequer que havia
um toiro de mais de 500 kgs na
arena, apenas e só se preocupou
em salvar a vida do Forcado dos
Amadores de Coruche.
A vida é feita destes pequenos grandes gestos, um alemão
em terras lusas, exercendo a sua
profissão mas com um coração
bondoso e amor ao próximo.
Foi assim em Coruche no dia

18 de Agosto, decerto que o
grupo não mais irá esquecer o
gesto humanitário deste homem, deste médico.
Bem haja pelo seu gesto,
pelo risco que correu sem pensar para salvar uma vida de um
jovem que tem a coragem de
enfrentar um toiro, tal como ele
teve a coragem de saltar à arena
em seu auxilio.
____
Joaquim Mesquita

28

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 17 • Setembro de 2007

NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

46 Freguesias do Distrito de Santarém

Vão receber kit
de primeira intervenção
Mais de metade das candidaturas apresentadas pelas Juntas de Freguesia do distrito de
Santarém no âmbito do protocolo de aquisição de kits de primeira intervenção no combate
aos incêndios florestais foram
aprovadas pelo Governo.
Trata-se de um investimento
de quase 317 mil euros, que vem
reforçar o dispositivo já montado na região.
De um total de 72 candidaturas enviadas à Direcção-Geral
das Autarquias Locais (DGAL),
foram 46 as Juntas de Freguesia
contempladas e que agora poderão dar os próximos passos para
a compra do material e integrar
o conjunto dos meios preparados para o combate aos fogos.
Este número representa, para
o Governador Civil de Santarém, “uma melhoria significativa na primeira intervenção,
permitindo que as localidades
mais distantes da sua sede de
concelho possam estar devidamente equipadas e treinadas
para colaborar no sistema montado”, referiu Paulo Fonseca.
Será o Comando Distrital de
Operações de Socorro (CDOS)
de Santarém a entidade responsável pela certificação do equipamento a adquirir e pela formação, que terá uma duração

Pontével festeja
ª
N Sr.ª do Desterro
A Comissão de Festas “Os
Quarentões”, realizou a 49.ª
edição da Festa em honra de
Nossa Senhora do Desterro, na
Vila de Pontével, Concelho do
Cartaxo, de 31 de Agosto a 4 de
Setembro de 2007.
Esta romaria é a mais antiga
do Concelho do Cartaxo e realiza-se anualmente, sendo organizada pelos residentes da Vila
que completem 40 anos, que são
por isso designados de Quarentões.
Este ano o cartaz contou
com nomes sonantes da música
portuguesa como Quatro Cantos, Vitorino, Expensive Soul e

Blasted Mechanism, além das
várias actividades tradicionais,
como a queima do pinheiro, ciclismo, corridas de carrinhos de
rolamentos, jogos tradicionais,
picaria e dia do banho no rio.

SANTARÉM
total de oito horas e que será orientada pela Força Especial de
Bombeiros, vulgo “Canarinhos”,
estacionada nos quatro Centros
de Meios Aéreos do distrito.
Joaquim Chambel fez questão de relembrar que o objectivo
do protocolo não passa pela criação de uma estrutura de combate, mas sim pelo “aumento da
malha da primeira intervenção”
através da dotação de conhecimentos às populações mais isoladas.
Joaquim Banha (na foto à direita), delegado distrital da Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE) manifestou a inteira
disponibilidade por parte das

Juntas em colaborar neste processo e congratulou o facto de
que o “Governo vem reconhecendo a capacidade das freguesias em responder mais e melhor em diferentes campos”.
Joaquim Banha admitiu a existência de dificuldades essencialmente no que diz respeito ao
transporte do equipamento, mas
é necessário que cada Junta se
organize e procure resolver o
problema. Uma das soluções
passa pelo estabelecimento de
parcerias com proprietários florestais, associações de produtores ou mesmo associação de
caçadores, explicou o responsável.

Companhia das Lezírias
inova na protecção da floresta

A Companhia das Lezírias,
detentora de vasto património
florestal implementou um programa de vigilância da floresta
nas suas propriedades, feita por
jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos,
numa área que vai desde a zona

CARTAXO

de Porto Alto – Pegões, Porto
Alto – Alcochete e Campo de
Tiro de Alcochete – Coruche.
Esta iniciativa resulta de um
protocolo assinado pela Junta de
Freguesia de Samora Correia
com a Companhia das Lezírias,
no âmbito do programa “Volun-

tariado Jovem para
as Florestas” do
Instituto Português
da Juventude (IPJ),
que permitiu a integração dos jovens
de 6 de Agosto a 6
de Setembro, para
acções de vigilância da floresta, com
formação dada pelo
IPJ e serviços de
protecção civil, e com uma contra partida de 160 euros semanais, alimentação e estadia.
Todos os jovens terão ainda
ao dispor bicicletas todo-o-terreno e cavalos para as patrulhas.

Nersant prepara
missão empresarial
à Roménia
A Nersant organizou uma
missão empresarial à Roménia,
no âmbito do desenvolvimento
de acções de promoção da internacionalização das empresas da
região de Santarém.
Esta é uma missão empresarial não sectorial, estando previstas a realização de reuniões
institucionais, visitas técnicas e

reuniões com empresas romenas. A missão empresarial à Roménia tem data de realização
prevista para o período de 7 a 11
de Novembro.
As empresas interessadas
em participar deverão fazer a
sua inscrição através do email
datdr@nersant.pt ou do telefone
249839500.

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

Falta de limpeza e conservação
Das bermas do aterro, deixa muito a desejar. Longe vão os tempos em que a Junta Autónoma das Estradas tinha cantoneiros ao
seu serviço!
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

CORUCHE

34 milhões para
obras nas pontes
do distrito

Pontes reparadas a partir
de Outubro

34 milhões de euros, é o valor total do investimento em
obras já efectuadas, em curso e
a realizar em pontes no distrito
de Santarém, adiantou o Governador Civil de Santarém, Paulo
Fonseca. No passado dia 27 de
Agosto, numa visita a diversas
pontes do Distrito, o Governador Civil mostrou-se satisfeito
com o trabalho da Estradas de
Portugal (EP) apelando à compreensão dos cidadãos para os
impactos que as intervenções
implicam.
Até ao momento, as pontes
já intervencionadas envolveram
verbas na ordem dos 12 milhões
de euros, estando previsto que
as obras a decorrer e as que

estão em preparação somem um
total de 22 milhões de euros de
investimento.
O ritmo e o vigor do trabalho
por parte da EP e da Direcção de
Estradas de Santarém são considerados muito satisfatórios
pelo representante do Governo,
sem esquecer as contrariedades
que as obras implicam no quotidiano das pessoas e das empresas.
Também o Director de Estradas de Santarém, Alcindo Cordeiro, pediu compreensão aos
utentes, já que os “benefícios de
segurança superam os incómodos”, e garantiu que tudo está a
ser feito para minimizar os
impactos.

Nersant reúne
com empresas prejudicadas
A interdição ao trânsito nas pontes sobre o Tejo
é uma situação que está a provocar sérios e graves prejuízos
às empresas e à economia regional.

Interdição ao trânsito
nas pontes sobre
o rio Tejo
De uma assentada só, procedeu-se à reparação das pontes
de Santarém, Chamusca e Constância. Sem o mínimo de planeamento as duas margens do
distrito ficaram separadas.
A Celulose da Caima, a
Mitsubishi, várias transportadoras e empresas localizadas no
concelho da Chamusca estão
em pé de guerra.
Recorde-se que só para a Celulose da Caima, o número de
transportes diários que passavam pela ponte de Constância
era de cerca de 23 mil camiões
ano, correspondendo a cerca de
178 passagens diárias.
As margens comerciais das

transportadoras são mínimas.
As alternativas são a Ponte Salgueiro Maia e a Ponte de Abrantes mas mesmo esta está limitada pela altura do túnel.
A NERSANT reuniu com as
empresas prejudicadas e com as
Câmaras de Constância, Chamusca e Vila Nova da Barquinha. Nesta reunião, decidiu-se
pedir uma audiência ao Secretário de Estado das Obras Públicas que, até hoje, não foi concedida.
É possível que a situação
venha a endurecer dado que
os prejuízos já ultrapassaram a fase da moderação.

No concelho de Coruche, serão seis as obras de arte a sofrerem intervenções
já a partir de Outubro
Os trabalhos serão efectuados em três de cada vez, e,
durante um período de 60 dias,
o tráfego rodoviário será totalmente interdito. É necesário,
por isso, encontrar as alternativas mais adequadas, defendeu
Paulo Fonseca, contando para
tal com toda a participação da
Câmara Municipal.
O Presidente da autarquia,
Dionísio Mendes, manifestou a
sua preocupação pela “logística
complicada” que será necessário montar, mas adiantou que
será fundamental a colaboração
da sociedade civil, nomeadamente, as empresas de transportes públicos de passageiros, as
escolas e a própria GNR.
O rio Sorraia corta a vila
coruchense em duas partes, separando a actividade industrial da
área comercial, o que implica a
movimentação de cerca de mil
pessoas.
Os avanços significativos no
projecto do IC3 deixam igual-

mente o Presidente da Câmara
Municipal de Almeirim feliz, a
par das obras verificadas na
ponte D. Luís, que estabelece a
ligação com Santarém, e das
intervenções a realizar na ponte
da Raposa.
Na centenária ponte D. Luís,
os trabalhos estarão terminados
em Setembro de 2008, mais
tarde do que o previsto devido à
detecção da necessidade de substituição total de determinados
materiais, o que implica igualmente uma ligeira derrapagem
orçamental. Actualmente, parte
da reabilitação do viaduto está
praticamente concluída, bem
como parte da consolidação dos
solos em torno dos pilares que
assentam na água.
O Director de Estradas de
Santarém, Alcindo Cordeiro,
esclareceu que está terminada a
inspecção de rotina a todas as
433 pontes do distrito, onde se
verificou a necessidade da realização de alguns pequenos tra-

balhos de manutenção, sem a
exigência de elaboração de projecto. Na EN 114, a ponte do
Barbancho já permite, após uma
intervenção de emergência, a
circulação de veículos até 30 toneladas, estando em concurso a
construção de uma nova obra de
arte. Também a da Freiria, na
mesma estrada, será substituída.
Na zona do Reguengo, Cartaxo, as intervenções na ponte
permitiram duplicar a tonelagem permitida para 20, sendo
igualmente este o limite do peso
na EN361, que liga a Alcanede,
concelho de Santarém, a Alcanena.
Durante a visita, foi ainda
adiantado que, após a conclusão
das obras nas pontes da Chamusca e D. Luís, será dado início ao processo para intervenção na de Abrantes e na ponte
ferroviária entre Constância e
Vila Nova da Barquinha.
____
GI-GCS

SANTARÉM

Cavalos e bicicletas vigiam
florestas
A bicicleta e o cavalo são
dois dos meios utilizados no distrito de Santarém para a vigilância da floresta contra os incêndios florestais. O Governador
Civil de Santarém foi no passado dia 20 de Agosto a Montalvo,
Constância, e a Samora Correia,
Benavente, para conhecer os locais onde se verificam estas práticas.
Para Paulo Fonseca, o dispositivo de combate aos fogos não
está exclusivamente nas mãos
dos bombeiros. É importante a
existência de um mecanismo
eficaz de detecção e vigilância.
Por isso, a integração de um
cada vez maior número de entidades nesta vertente, sob coordenação da Guarda Nacional
Republicana (GNR), contribui
para um trabalho ainda mais
positivo por parte dos soldados
da paz. A utilização do cavalo
para a realização de patrulhas,
como acontece no Centro Hípico de Santa Bárbara, em Mon-

talvo, é “absolutamente saudável, porque é dissuasor da tentação do crime”,
afirmou o Governador Civil, para
quem esta acção
serve ainda um
outro propósito.
O cavalo é um
produto turístico regional que
deve ser valorizado e que, como
se verifica, possui características multifacetadas, onde se
associa o complemento da
cidadania à actividade equestre.
Este aproveitamento de
meios resulta na realização de
duas patrulhas diárias por outros
tantos circuitos, um dentro da
propriedade do Centro Hípico,
com uma extensão de 15 quilómetros, outro exterior, onde são
percorridos 25 quilómetros.
Em Samora Correia, passase do cavalo para as duas rodas.
Na Companhia das Lezírias, a

vigilância é efectuada com o
objectivo de proteger a maior
fonte de receitas da instituição:
os 8.500 hectares de montado.
Apesar de a Companhia das
Lezírias ser actualmente responsável pela Coudelaria Nacional,
o recurso ao cavalo ainda não é
possível, devido à inexistência
de jovens que saibam montar.
No entanto, Vítor Barros, presidente da instituição, assegura
que a prevenção e a vigilância
estão bem reforçadas, através da
criação de asseiros, dos seis
guardas florestais, de um posto
de vigia e de pontos de água.
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Bagdá: Sobrevivência
e Memória
Foi a 19 de Agosto de 2003
que um atentado a bomba à sede
da ONU, em Bagdá, matou 22
funcionários da organização.
No passado dia 17 de Agosto, o Secretário-Geral das Nações
Unidas, Ban Ki-moon, depositou
uma coroa de flores em memória das vítimas em Nova York.
O ataque a bomba ao Hotel
Canal, que feriu mais de 150
pessoas, matou também o chefe
da missão no Iraque, o brasileiro

POESIA

ALMA LUSÍADA

Sérgio Vieira de Mello.
http//radio.un.org/por

Ser português
É amar a Pátria Portuguesa.
É tê-la sempre presente
É gostar com muita firmeza
Das nossas coisas
E da nossa Gente...
Ser português
É vibrar de emoção
Ao descobrir
Entre mil bandeiras
Desfraldadas ao vento
A bandeira da Nação...

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE
LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
Processo de Loteamento nº 06/2007
Discussão Pública
Dr. Dionísio Simão Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Coruche, torna público,
em conformidade com o n.º 1 artigo 22º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei nº. 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos do disposto
no artigo 77º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº
310/2003, de 10 de Dezembro, que está aberto o período de discussão pública, relativo ao
pedido de licenciamento da operação de loteamento, – alteração da área de implantação do
Lote Nº. 5, sito na Rua Capitão Salgueiro Maia, Santo Antonino, Freguesia e Concelho de
Coruche, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Coruche sob o Nº.
03128/050892, requerido por ANTÓNIO ESTEVÃO CARVALHO PESSOA e Outro, NIF 141
429 658, residente em Rua M.F.A., Nº. 2, Samora Correia.
O período de discussão pública terá a duração de 15 (quinze) dias, a contar da data de
publicação do presente Edital.
O processo relativo da operação de loteamento, encontra-se disponível para consulta, na
Secção de Licenciamento de Obras Particulares desta Câmara Municipal, das 9.00 às 16.00
Horas, podendo os interessados apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, dentro do
prazo de discussão pública.

Ser português
É ter orgulho da nossa história
E dos nossos antepassados.
É dar testemunho
De tudo o que somos
E com muito prazer
Nos sentirmos honrados...
Ser português
É entoar com emoção
O nosso Hino e as nossas canções
E sem apreensão
Cantar, falar, ou rezar,
Em qualquer parte sem hesitar
A língua de Camões...
Ser português
É ser diferente
É ter alma Lusíada
É saber estar ausente
E em qualquer lado
Gostar de tudo
O que evoca a Pátria
E nos inspira amor
A esse cantinho
À beira mar plantado! …

O Presidente da Câmara
(Dionísio Simão Mendes, Dr.)
Coruche, 28 de Agosto de 2007

Euclides Cavaco
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CRÓNICAS DO ORIENTE

O Heroísmo dos
Grandes Portugueses no Oriente

Vitório Rosário Cardoso *

Nesta viagem pelo vasto Oriente Marítimo, contaram-se inúmeras aventuras, inúmeros gestos heróicos e patrióticos de portugueses,
dignos do conhecimento público e de transmissão às gerações vindouras. Numa era de nacionalismos românticos, que foi o século XIX,
Portugal, através dos Portugueses soube sempre responder e comportar-se à altura, às difíceis exigências políticas e na defesa de um
modo de vida que mais de 158 anos depois, foi a que vingou.
Hoje graças ao heroísmo e abnegação de dois grandes portugueses, Ferreira do Amaral, Governador de Macau e Coronel Mesquita,
o Herói Macaense do Forte de Passaleão, mais de meio milhão de chineses vivem livremente em Macau.
DA CONSOLIDAÇÃO DA
SOBERANIA NACIONAL
NO ORIENTE
Quarenta anos antes da Conferência de Berlim, acontecimento histórico onde as potências imperiais estabeleceram e
fixaram as suas fronteiras tanto
no ultramar, como nas colónias,
Portugal antecipou-se geopoliticamente na definição das fronteiras fixas dos seus territórios
ultramarinos na Ásia.

Macau, como pequeno enclave banhado pelos Mares do Sul
da China, começou por ser um
entreposto comercial, passando
a Cidade Cristã Portuguesa – Cidade do Santo Nome de Deus, até
se tornar num território ultramarino português.
Esta sequência que veio a
consolidar cada vez mais a presença portuguesa só foi possível
por uma questão, pela presença
lusa em Macau, interessar à
geopolítica e geoestratégia chinesas. Por isso mesmo, a Península de menos de seis quilómetros quadrados, numa imensa
China, tornou-se na oferta do
Imperador chinês à Coroa Portuguesa, também por sinal de
gratidão pelos grandes feitos e
esforços da Marinha Portuguesa
no combate e expulsão dos piratas que assolavam os mares da
região. Nas entrelinhas desta
oferta, autoridades lusas teriam
de se comprometer, fazer da
Cidade um tampão de segurança, que serviria para impedir
que outros europeus ou “bárbaros do sul” invadissem o Império do Meio, pelos mares.
Em 1844, período histórico
do estabelecimento da “Pax Britânica”, da hegemonia inglesa
no mundo, a Cidade do Santo

Nome de Deus, Macau, ao ter
sobrevivido a vários ataques
holandeses nos séculos anteriores, depois de merecer a divisa
dada por D. João VI, “Não há
Outra Mais Leal”, as autoridades políticas e militares ao serviço de Sua Majestade Fidelíssima Dona Maria II, sentiram
necessidade de reafirmar a soberania Nacional em Macau. Primeiro, devido à instabilidade
regional causada pelo período
de entre Guerras do Ópio (183942 e 1856-60), com a proliferação de confrontos bélicos na região, contávamos ao tempo já
com a conquista britânica aos
chineses da ilha de Hong-Kong

Victoria. Sendo a lusa Cidade
Católica um outro enclave de
alto valor estratégico que permitiria o domínio absoluto do Delta do Rio das Pérolas (rio que
vem de Cantão), seria também
da maior atenção e interesse da
cobiça Vitoriana. De tais cobiças, Portugal veio a sentir na
pele, aquando do ultimato do
Mapa Cor-de-Rosa.
Segundo, porque ao registar-se o gradual aumento da ingerência britânica nos assuntos
internos de Macau, através de
militares e outros agentes britânicos que por lá aportavam e
causavam desacatos e movimentos subversivos, Portugal

(Victoria), ou chamada “cedência forçada” do Tratado de Nanquim.
O Império Britânico impôs
ainda à China, um segundo de
muitos outros famosos “Tratados Desiguais”, que visou a permissão dos britânicos a estabelecerem-se em Xangai, Ningpó,
Xiamen e Fuzhou.
Em 1898, o sexto de sete tratados sino-britânicos, contemplou a concessão por 99 anos
dos Novos Territórios (península de Kowloon) para estabelecimento militar e defesa da ilha de

teve a necessidade de tomar
medidas drásticas para controlar
a situação e manter a influência
geopolítica na região, o que tornaria imperativo a reafirmação
da soberania Nacional em Macau e aos olhos das potências
europeias.
PROVINCIA ULTRAMARINA DE MACAU, TIMOR
E SÓLOR
A 20 de Setembro de 1844,
entrara em vigor o Decreto real,
que viria a reformular a admi-

nistração local, então baseada
na autoridade do Leal Senado, a
assembleia dos homens bons da
Cidade e primeira Câmara Municipal de Macau e da Ásia-Oriental, consagrando a figura do Governador como principal órgão
político-administrativo. Ainda
no século XIX, o estatuto de
Território Ultramarino deu lugar
à Província Ultramarina, tornada autónoma da jurisdição do
Estado Português da Índia, e
contou com acrescidas responsabilidades ao passar a incorporar a jurisdição sobre Timor e
Sólor.

MACAU FACE À FEROZ
CONCORRÊNCIA DA
COLÓNIA BRITÂNICA
A então colónia britânica de
Hong-Kong, dotada de portos
de águas profundas, desde logo
tornou-se no principal pólo comercial do Império Britânico na
região, o que veio a suplantar a
importância comercial do enclave português.Medidas para
aumento da competitividade
mercantil tomadas pelas autoridades ultramarinas, contaram
com a alteração do estatuto de
Macau para porto franco, e na
expulsão definitiva dos agentes
alfandegários ao serviço do Império do Meio e dos respectivos
responsáveis mandarins. Estas
medidas foram decretadas em
1846 pelo recém-chegado Governador, Almirante João Maria
Ferreira do Amaral – que antes
serviu no Brasil contra os independentistas, definindo-se como
liberal política e ideologicamente, apoiante da Constituição
– decidiu empreender um novo
plano urbanístico para Macau,
que veio a formatar a actual
estrutura da cidade. O novo

plano de obras públicas consistiu na ligação estratégica por
estrada da Cidade Cristã, a Sul,
ao istmo a Norte que liga ao
Continente chinês. Todo este
processo de reafirmação de
soberania nacional, acabou por
levantar certo incómodo por
parte dos Mandarins, da região
de Cantão, que viram o seu
poder e influência diminuídos,
despoletando assim alguns conflitos. Conta-se que um caso que
despoletou uma insurreição em
Macau foi a profanação de
sepulturas devido às obras públicas em curso.
Mercenários chineses e outros comerciantes, súbditos do
mandarinato da Corte do Império do Meio, resolveram sabotar
a cidade e boicotar o comércio
com a Cidade Cristã. Face à insurreição, para o estabelecimento da ordem e segurança públicas, o Governador de Macau fez
um ultimato às hordas para a
imediata normalização da vida
comercial em Macau, que foi
conseguida, apesar de a contra
gosto.

Homenagem ao patriota
e abnegado Governador

João Maria Ferreira do
Amaral
“Com um charuto ao canto
da boca, dispensando a mordaça, fez sinal ao cirurgião para
dar início à operação, em pouco
tempo, já com o braço decepado
na mão, o então jovem oficial e
fuzileiro naval João Maria Ferreira do Amaral, atira-o ao ar e
borda fora, gritando bem alto
«Viva Portugal»”.
> continua na página 37
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ECONOMIA

Fundos Comunitários
Duas Décadas de Ajudas Financeiras

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

No Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) 2007-2013, Portugal deverá receber
cerca de 21,5 mil milhões de euros.
Com a assinatura dos tratados de Roma, em 1957, inicia-se o processo de integração na
comunidade económica europeia (CEE). Para além dos países que em 1952 concretizaram
o plano Schuman, constituindo
a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), depois
do primeiro e segundo alargamento da CEE, em 1973 e 1981
respectivamente, onde aderiram
a Irlanda, Dinamarca, Reino Unido e a Grécia, em 1986, no terceiro alargamento, foi a vez de
Portugal e da Espanha se juntarem ao grupo e formarem uma
comunidade de 12 estados.
A constituição da CEE foi o
primeiro dos vários estádios de
integração no espaço único. Integração esta que ainda se encontra incompleta. Para além da
integração económica falta-nos
ainda a integração política. Esta
última é de longe a mais difícil
de alcançar porquanto representa um esforço mais arrojado na
medida em que os estados têm
de aceitar por essa via transferir
para a gestão comum da entidade supranacional certos elementos políticos da sua actividade
nacional.
Passados 50 anos do tratado
de Roma e 21 anos da adesão de
Portugal à CEE, continuamos
ainda bastante dependentes das
ajudas financeiras provenientes
do orçamento comunitário com
vista à coesão económica e
social. Seja, a redução das diferenças de riqueza e desenvolvimento entre as diversas regiões,
umas consideradas periféricas e
outras, ultra-periféricas.
Portugal tem assim beneficiado de apoio comunitário regular desde a sua entrada na CEE.
Estes apoios comunitários foram transferidos na forma de
fundos estruturais e no fundo de

coesão. Este último criado pelo
Tratado de Maastricht, em 1993,
pretende promover o desenvolvimento económico dos países
com mais dificuldades, financiando essencialmente projectos
de apoio à economia como os
do domínio das infra-estruturas
de transportes e do ambiente
(saneamento, abastecimento de
água, etc.).
Os fundos estruturais procuram apoiar políticas específicas.
Assim, o Fundo Social Europeu
(FSE) está associado à política
de emprego e formação profissional; o Fundo Europeu de
Orientação e Garantia Agrícola
(FEOGA) destina-se à promoção do desenvolvimento rural e
à reforma das estruturas agrícolas – Politica Agrícola Comum;
o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) financia a coesão económica e
social – Política Regional e por
último o Instrumento Financeiro
de Orientação da Pesca (IFOP)
destina-se à Política Comum de
Pescas.
Com o Quadro de Referência
Estratégica Nacional (QREN) o
FEOGA passa a dividir-se em
dois outros fundos: o Fundo Europeu Agrícola de Garantia
(FEAGA), para financiamento
das medidas de apoio ao mercado e de outras medidas e, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER),
para financiamento dos programas de desenvolvimento rural.
O IFOP é substituído pelo FEP
(Fundo Europeu das Pescas).

As Fases dos Apoios
Comunitários
A primeira fase foi relativa
ao período de 1986 a 1988 e
ficou designada de Anterior
Regulamento. A segunda foi referente ao QCA 1989-1993

ARRAGEST

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

(QCA I). Esse Quadro Comunitário de Apoio procurou diminuir as disparidades existentes
entre as diversas regiões comunitárias. O QCA I direccionou
cerca de 90% do investimento
para o objectivo 1 – Promover o
desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões menos
desenvolvidas e, em particular,
ao eixo 2 – Apoio ao investimento produtivo e às infra-estruturas directamente ligadas a este
investimento. Neste período, o
valor total de despesa pública
executada foi de 12,5 mil milhões de euros.
A terceira fase, referente ao
QCA 1994-1999 (QCA II) teve
os seguintes objectivos: A aproximação à União Europeia e a
Redução das assimetrias regioPu

nais internas. O II Quadro Comunitário de Apoio foi assinado
em 28 de Fevereiro de 1994 e
vigorou por um período de 6
anos, de Janeiro de 1994 a Dezembro de 1999. Tratou-se de
um contrato de parceria entre o
Governo português e a Comissão Europeia, que visou levar a
cabo no terreno uma diversidade de programas por sector e
por região, designados intervenções operacionais.
Foram desenvolvidos 17
Programas Operacionais agrupados em 4 Eixos Prioritários,
onde se integraram 14 Programas de Iniciativa Comunitária,
que traduziram objectivos estratégicos da política de desenvolvimento do país. Cada Programa Operacional era, por sua

vez, constituído por duas ou
mais intervenções operacionais,
de acordo com os objectivos
mais específicos para que estava
vocacionado. Eixo 1– Qualificar
os Recursos Humanos e o Emprego; Eixo 2 – Reforçar os Factores de Competitividade da
Economia, Eixo 3 – Promover a
Qualidade de Vida e a Coesão
Social e Eixo 4 – Fortalecer a
Base Económica Regional.
Esse Quadro Comunitário de
Apoio obteve um envelope financeiro de 15,5 mil milhões de
euros. A este montante acresceram 1,1 mil milhões de euros
destinados aos 14 Programas de
Iniciativa Comunitária e 3 mil
milhões de euros para o Fundo
de Coesão.
A assinatura do III Quadro
Comunitário de Apoio, em final
de Março de 2000, marca a
quarta fase do ciclo de fundos
comunitários e encerrou um período de cerca de dois anos e
meio ao longo do qual se desenrolou o processo de decisão
estratégica e de planeamento das
políticas estruturais de desenvolvimento económico e social
para 2000-2006. Esse processo
iniciou-se com a elaboração do
PNDES – Plano Nacional de
Desenvolvimento Económico e
Social (Março de 1998 – Fevereiro de 1999), prosseguiu com
a preparação e apresentação do
PDR – Plano de Desenvolvimento Regional (Janeiro a Outubro de 1999) e culminou na
negociação e aprovação do
QCA – Quadro Comunitário de
Apoio para 2000-2006 (10 de
Dezembro de 1999 a 31 de Março de 2000).
No QCA III os fundos estruturais comunitários, conjuntamente com os recursos nacionais públicos e privados, representam um investimento total de
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42 200 milhões de euros para o
período 2000-2006.
Para finalizar, entramos agora na quinta fase, com a aprovação do QREN 2007-2013.
Portugal no período 2007-2013
deverá receber cerca de 21,5
Mil Milhões de euros para afectar a três objectivos estratégicos:
Convergência; Competitividade
Regional, Emprego e Cooperação Territorial. Neste período
pretende-se reforçar as dotações
destinadas à Qualificação dos
Recursos Humanos, passando o
FSE a representar cerca de 37%
do conjunto dos Fundos Estruturais, aumentando em 10 pontos percentuais a sua posição
relativa face ao QCA III – correspondentes a um montante superior a 6 mil milhões de Euros;
o reforço dos financiamentos
dirigidos à Promoção do Crescimento Sustentado da Economia Portuguesa, que recebe uma
dotação superior a 5 mil milhões
de Euros, envolvendo o PO Temático Factores de Competitividade e os PO Regionais; as
correspondentes intervenções,
co-financiadas pelo FEDER,
passam a representar cerca de
65% deste Fundo Estrutural. Por
último, pretende-se também o
reforço da relevância financeira
dos Programas Operacionais
Regionais do Continente, exclusivamente co-financiados pelo
FEDER, que passam a representar 55% do total de FEDER a
mobilizar no Continente, assinalando-se que a dotação financeira dos PO Regionais das regiões Convergência do Continente (Norte, Centro e Alentejo)
aumentará 7% face ao valor
equivalente do QCA III.

O “QCA III”
NO CONCELHO DE
CORUCHE
No Quadro Comunitário de
Apoio 2000-2006 (QCA III),
que ainda está em curso até Junho de 2008, o Município de
Coruche tem aproveitado de
forma eficiente os fundos estruturais e o fundo de coesão, tendo
já usufruído aproximadamente
de 15 Milhões de euros de fundos
comunitários. A este montante
de financiamento comunitário
corresponde um investimento
na ordem dos 23 Milhões de
euros e um esforço financeiro
por parte do Município de Coruche de 8 Milhões de euros.
Estes fundos foram direccionados para várias áreas de intervenção, devidamente enquadradas nas directrizes e regulamentos da Comunidade Europeia.
Foram realizados diversos
investimentos de interesse municipal e intermunicipal, como
as acessibilidades e equipamentos, a valorização ambiental e
patrimonial e a formação para o
desenvolvimento.

No âmbito das acções integradas de base territorial, foram
apresentados projectos à medida
Valtejo, cujo impacto do investimento tem sido notório, nomeadamente o relacionado com a
Revitalização da Zona Ribeirinha de Coruche.
Ainda no Programa Operacional Regional de Lisboa e
Vale do Tejo (PORLVT), foram
candidatados projectos à medida 8 e medida 16 do eixo 3, para
financiamento da remodelação e
construção de infra-estruturas
de educação pré-escolar e equipamentos desportivos, respectivamente.
O Município de Coruche
está preparado para começar a
candidatar projectos de investimento ao QREN logo que tal
seja possível. Com base nas orientações do QREN o Município
tem delineado a estratégia de
intervenção no desenvolvimento do Concelho de Coruche, procurando tirar, uma vez mais, o
máximo partido do Programa
Operacional da Região Alentejo
(PORA), após a integração na
Região Alentejo e, se possível,
dos três programas operacionais
temáticos: Competitividade, Valorização Territorial e Potencial
Humano.
Entre o vasto leque de projectos que compõem o planeamento estratégico do Município
de Coruche, é de salientar a intenção de continuar o desenvolvimento das infra-estruturas de
saneamento básico e das infra-estruturas rodoviárias, arruamentos e equipamentos.
O Município de Coruche ao
fazer parte da Lezíria do Tejo,
que por sua vez será integrada
na Região Alentejo (NUT II),
cujo objectivo é ainda a “Convergência”, o mais generoso de
todos, vai possibilitar o acesso a
fundos comunitários que na actual situação não seria possível.
A permanência da Lezíria do
Tejo (NUT III), na Região de
Lisboa (NUT II) seria penalizadora para o Município de Coruche. A Região de Lisboa, em
resultado do crescimento da sua
economia, passará para o regime “Phasing-out” e passa a integrar o objectivo “Competitividade Regional e Emprego”.
Por ser uma região cujos níveis
de riqueza se aproximam da média comunitária, o envelope de
fundos comunitários será assim
mais limitado.
Esperamos pois, que o executivo Municipal mantenha o
dinamismo que tem marcado a
sua governação desde 2002,
apresentando atempadamente e
de forma selectiva todos os projectos que considere relevantes
para o desenvolvimento económico e social do Concelho, contribuindo dessa forma para uma
melhor qualidade de vida dos
seus Munícipes.
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O Heroísmo dos Grandes Portugueses no Oriente

Todas estas reformas político-administrativas e reafirmação da soberania em Macau,
viriam a custar a vida ao corajoso, heróico e mui patriótico
Governador, em que um dia no
Brasil, em batalha naval contra
os independentistas, foi atingido
no braço esquerdo por uma bala
de canhão disparada de terra, o
que levou à necessidade de ser
in loco amputado do braço.
O jovem fuzileiro naval da
Coroa Portuguesa, com um charuto ao canto da boca, dispensando a mordaça, fez sinal ao
cirurgião para dar início à operação, em pouco tempo, já com o
braço decepado na mão, o então
jovem oficial e fuzileiro naval
João Maria Ferreira do Amaral,
atira-o ao ar e borda fora, gritando bem alto “Viva Portugal”.
A 22 de Agosto de 1849, o
Governador de Macau é assassinado por meia dúzia de chineses
oriundos da região chinesa de
Zhongshan, a soldo dos mandarins descontentes e também, alegadamente do Vice-Rei de Cantão, é primeiro cercado numa
emboscada na zona norte da
península, o Almirante João
Maria Ferreira do Amaral, montado a cavalo tenta ainda resistir,
mas acaba por sucumbir aos
ataques, em que foi decapitado e
amputado do único braço que
lhe restava, o direito.

A estátua de bronze do Governador de Macau, que acabou
de ser trazida para Portugal,
poderá ser vista na alameda do
jardim do Bairro de Encarnação
em Lisboa.
A conquista do forte de
Passaleão
O HERÓI MACAENSE
E “AS PORTAS DO
CERCO”
__
“Quem quiser morrer que me
siga”
Por Deus, Pela Pátria e Pela
Rainha!
Pela Santa Liberdade!

Herói Macaense e do Forte de
Passaleão – Coronel Vicente Nicolau
de Mesquita

Do início das hostilidades da
China Imperial contra a Cidade
portuguesa, resultaram, primeiro, bombardeamentos de artilharia chinesa colocada nos fortes
próximos de Macau e depois a
reacção do contingente militar
luso para a defesa de Macau.
Segundo informações militares da época, a guarnição do forte chinês mais próximo contava
com mais de 500 elementos, e
noutros colocados em posições
mais elevadas, ao mesmo tempo
mais distantes, totalizavam mais
de 1500 homens.
Foi neste ambiente de profunda crise, que emerge a heróica e corajosa figura do Segundo-Tenente, Vicente Nicolau de
Mesquita, um militar macaense,
de ascendência portuguesa, fiel
à sua Bandeira e ao assistir ao
assassinato do Governador –
símbolo vivo da autoridade da
Pátria –, propõe às autoridades
governamentais em substituição
do Governador, o Conselho do
Governo, para um ataque à posição militar chinesa mais crítica
para Macau, o Forte de Passaleão – nome traduzido do chinês
“Pak-Shan-Lan” ou “Baishaling” – situado em Zhuhai, na
região chinesa imediata ao enclave português.
O Herói do Passaleão ou
Herói Macaense, posteriormente
conhecido como Coronel Mesquita desafiou o contingente militar português de Macau e clamou “Quem quiser morrer que
me siga!”.
Cerca de 20 ousados soldados da Pátria ouvindo o apelo,
juntaram-se-lhe, com algumas
peças de artilharia, marcharam e
dispararam contra o Forte de
Passaleão guarnecido por mais
de 500 militares imperiais.
Pelo único tiro de canhão ter

acertado em cheio a posição chinesa, as forças sínicas entraram
em debanda, desorganizando-se, o que resultou da conquista
lusa sobre os atacantes da paz
macaense.
Posteriormente, face a esta
gesta heróica nacional, as autoridades imperiais chinesas fizeram um pedido de tréguas, comprometendo-se em não mais
atacar a Cidade de Santo Nome
de Deus de Macau, sob a contrapartida das forças reais lusas de
se retirarem até ao istmo e aí
fixarem a fronteira definitiva
do enclave.
No exacto local do istmo que
faz fronteira com a China, é em
1870 erguido o arco das Portas
do Cerco, onde se assinala a
data da morte do Governador e a
da heróica conquista do Herói
Macaense, Coronel Vicente Nicolau de Mesquita, a 25 de
Agosto de 1849, sob a divisa da
Marinha Portuguesa, “Honrai a
Pátria, que a Pátria vos Contempla”, e que hoje é Património
Mundial da UNESCO.
O nome do oficial macaense
veio a dar o nome à principal
artéria que liga a Cidade Cristã à
fronteira com a China.
Foi devido a este feito, que
se fixaram as fronteiras físicas
de Macau, permitindo após a
oferta de Macau à China por
Portugal, a 20 de Dezembro de
1999, que toda a população chinesa e estrangeira com direito de
residência e permanência na
novíssima Região Administrativa Especial de Macau, pudesse
continuar a gozar de uma sociedade e economia livres, regido pelos princípios de “Um
País, Dois Sistemas”, Macau ser
governada pelas suas gentes, pela igualdade de oportunidades,
manutenção do modus vivendi
português, com os seus Direitos,
Garantias e Liberdades consagrados na Lei Básica – a “mini”
Constituição de Macau –, com
instituições que defendem o
Estado de Direito, baseadas no
princípio da legalidade, da separação dos poderes, da autoridade
político-executiva, legislativa e
judicial aliada ao forte dinamismo da Sociedade Civil.
A estátua do Herói Macaense do Forte de Passaleão, Coronel Vicente Nicolau de Mesquita encontra-se à guarda dos
Comandos de Portugal, no Porto.
____
* correspondente em Portugal
do Jornal Tribuna de Macau
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LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Procissão

Peugeot 207 Trendy 1.4 HDI 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
Opel Corsa 1.2 silver + 5p
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport 140 CV 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.2 12v 5p
Opel Zafira 2.0 DTI 7L 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 206 Look 5p

2006
2006
2006
2006
2006
2006
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 5p
Peugeot 206 Color Line 1.1 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
Peugeot 307 XT 1.4 HDI 5p (Diesel)
VW Golf 1.4 16v 5p
Renault Clio 1.5 DCI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
Opel Corsa 1.7 DTI 5p (Diesel)
Mitsubishi Carisma 1.9TD 4p (Diesel)
Skoda Fabia Break 1.4 16v 5p

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

Comerciais
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Peugeot 307 1.6 HDI Van C/AC
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Citroen Berlingo 1.9 D Van
Citroen Xsara 1.9 d Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4X4

2005
2005
2004
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

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

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio
qualquer quantidade
em qualquer ponto do País
Produzimos Vinho para apreciadores

(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

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

Anuncie no Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com
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Fotos: Joaquim Mesquita e Telmo-CMC

Homenagem ao Campino
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Os primeiros passos da Criança

O Treino do Bacio
O ganho da autonomia por
parte da criança nem sempre é
fácil para os pais, uma vez que
esta conquista faz-se através de
avanços e retrocessos e uma
nova etapa no caminho da autonomia pode levar à percepção,
por parte dos pais, de um novo
afastamento.
Na ânsia de tornar os seus
filhos autónomos, estes acabam
muitas vezes por criar pressões
sobre os seus filhos e sobre si
próprios, contribuindo para um
aumento de tensão em algumas
etapas do desenvolvimento.
Em seguida apresentamos
algumas sugestões que poderão
apoiar os pais, avós e educadores nesta conquista.

Fraldas Versus Bacio
“Qual é a altura certa para
o meu filho começar a usar o
bacio?”
“Sinto-me pressionada pelos
meus pais para lhe tirar as fraldas, devo obrigá-lo a isso?”
Desde que o bebé nasce que
a mudança da fralda se torna um
momento muito especial. Rapidamente é esquecido o desconforto inicial e esta passa a ser
uma oportunidade para o bebé e
os pais se conhecerem e trocarem afecto.
À medida que a criança cresce, também o momento da troca
de fraldas e a higiene precisa de
se adaptar às novas necessidades da criança. Pode, por exemplo, ter que mudar as fraldas
com a criança em pé, quando
adquire esta nova capacidade e a
quer explorar.
Quando chega a etapa do
Treino do Bacio, começam a
surgir pressões de muitos lados:
dos avós, da creche, dos amigos,
até de si próprios e muitas vezes
os pais acabam por se sentir
obrigados a pressionar os seus
filhos a deixarem as fraldas,
mesmo antes de estes estarem
preparados para o fazer, podendo surgir problemas como a
retenção das fezes, a enurese
nocturna, etc.
Antes da criança deixar as
fraldas, esta precisa de adquirir
algumas capacidades, sem as
quais o treino do bacio pode
resultar em insucesso.
Afinal, quando é que o meu

filho está preparado para deixar as fraldas?
Existem várias opiniões sobre qual a altura certa para a criança deixar as fraldas. No entanto, a maioria dos autores aponta
o final do segundo ano, como
sendo a altura em que a criança
está preparada para iniciar o seu
treino.
Embora aos dois anos algumas crianças possam manifestar
interesse pelo bacio, isto não
significa que estas já estejam
preparadas para usá-lo.
Perante o grande entusiasmo
dos pais, esta poderá até diminuir o seu interesse.
A melhor forma de perceber
se a sua criança está ou não
preparada é observar com muita
atenção os sinais que esta lhe vai
dando.
Brazelton, um pediatra de
renome, refere alguns sinais:
a) A criança depois de ter
aprendido a andar e de ter explorado o mundo que a rodeia, descobre a mão e os dedos e já consegue estar quieta e sentada a
fazer actividades mais elaboradas;
b) Já é capaz de compreender as palavras e de cumprir
uma instrução com duas etapas;
já se encontra preparada para

dizer não, mostrando-se capaz
de tomar decisões sobre se está
ou não preparada;
c) Começa a colocar as coisas no lugar certo. É capaz de
apanhar os brinquedos do chão e
guardá-los na sua caixa;
d) Procura imitar o comportamento dos pais e das pessoas
de quem ela gosta. Ela está atenta quando os pais vão à casa-debanho;
e) Começa a ter horários
mais previsíveis para fazer os
chichis e cócós;
f) Começa a ter consciência
do seu corpo.
Se estes sinais não estiverem
todos presentes, talvez seja
importante esperar mais algum
tempo, até que a criança esteja
efectivamente preparada.
O seu filho pode ainda dar-lhe outros sinais:
a) Começa a dizer-lhe que
fez necessidades, pedindo para
trocar a fralda;
b) Brinca com os bonecos
dizendo que estes vão à casa de
banho;
c) Começa a vestir-se e a
despir-se sozinho, tornando-se
mais independente;
d) Observa os outros a utilizarem a sanita;
e) Aumenta os comportamentos de imitação.

Esteja atento às pistas que o
seu filho lhe vai dando: por
exemplo, se ele se esconde a um
canto quando quiser fazer cocó,
provavelmente está-lhe a dizer
que ainda não está preparado.
Sendo esta uma etapa que
também causa muita pressão
nas crianças, é importante que o
seu filho perceba que pode fazer
tudo ao seu ritmo e que a decisão é dele, se for necessário
poderá voltar às fraldas.
A criança sente que os cocós
fazem parte dela e precisa de
conseguir imaginar mentalmente que aquela parte que lhe
pertence ainda existe em algum
lugar. Algumas crianças assustam-se com o autoclismo. Neste
caso, evite puxá-lo ao pé delas.
Evite batalhas no uso da casa
de banho. Algumas crianças vão
utilizar este controlo para testagem dos limites dos pais.
Crie rituais e sinais de preparação. Torne a ida ao bacio numa oportunidade para comunicarem.
Leve o seu filho a comprar o
bacio consigo; deixe-o sentar-se no bacio com a fralda vestida; deite o conteúdo da fralda no
bacio; tire-lhe a fralda e deixe-o
passear sem esta; vista-lhe umas
cuecas de treino.
Manter-se seco durante a
noite é uma capacidade que
demorará mais tempo a ser controlada. É necessário que o aparelho urinário e os esfíncteres
estejam amadurecidos e que os
ciclos de sono já estejam bem
desenvolvidos, para que a sensação de bexiga cheia o faça
despertar.
Não dê muita importância
aos acidentes quando estes
acontecem. Mostre-lhe que o
apoia.

Não se esqueça:
Na conquista da sua autonomia, as crianças podem ter retrocessos.
Capacidades já adquiridas
como o não fazer chichi à noite
na cama, podem regressar com a
conquista de uma nova etapa de
desenvolvimento.
Torne-se um observador experiente, e esteja atento aos sinais que o seu filho lhe vai dando. Procure perceber se na base
do retrocesso pode estar a aqui-

sição de uma nova competência,
se existe alguma fonte de stress,
como a chegada de um novo
irmão, se houve uma mudança
na rotina ou se este está a ser
pressionado na creche.
Procure viver esta etapa com
o seu filho sem grandes pressões
e aproveite cada momento para
fortalecer os laços afectivos
entre ambos.
Não seja demasiado impaciente. A vitória não deve ser
celebrada em demasia, a criança
pode sentir que lhe roubaram o
seu papel e retroceder

Não perca
na próxima edição
O Papão ... Os Medos
das crianças

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Cáritas Paroquial de Coruche
Apoiar – Gabinete de
Aconselhamento Parental
Travessa do Forno n.º 16-18,
2100-210 Coruche
Telefs: 243 679 387 / 934 010 534
E-mail:
aconselhamentoparental.apoiar
@hotmail.com

O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

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

Bater nas crianças é humilhá-las

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Educadora de Infância *

Queridos Pais
Este mês volto a falar-vos e
a meditar sobre um tema que
ao longo da vida sempre me
preocupou: o dos Castigos
Corporais e da Humilhação.
De geração em geração,
todos nós ouvimos o seguinte
ditado. “De pequenino se torce o
pepino”. O que significava que,
para muita gente, disciplinar a
criança era, a maior parte das
vezes, utilizar castigos corporais, ou seja, bater-lhes.
Hoje em dia, no entanto, temos que nos habituar a pensar
doutra maneira. Os castigos corporais (todos nós temos consciência disso) acabam realmente
com um comportamento incorrecto da criança. Mas porquê?
Apenas porque a assustam e lhe
provocam dor física. Porque
reforçam o poder e provam a
maior força do adulto.
Todos nós nos lembramos
também do poder do nosso Pai e
da nossa Mãe e de como isso
nos assustava.
Mas também nos lembramos
que nessas alturas nós não os

admirávamos ou respeitávamos.
Sentíamos revolta.
Um pai que usa de violência
com a criança pouco mais lhe
mostra do que quem manda. E
passa-lhe uma mensagem clara:
Eu sou maior do que tu e não te
respeito!
Então a criança fecha-se
numa concha de revolta e terá
sempre dificuldade em aceitar
os ensinamentos morais do
adulto que lhe bateu.
Uma mãe contava que ainda
se lembrava perfeitamente daquilo com que apanhou. E onde.
Mas não se lembrava das razões
porque lhe tinham batido. Dizia
sentir vergonha e vontade de se
vingar.
Situações como esta provocam sentimentos de humilhação. E a criança castigada com
humilhações ganha muito mais
vontade de se vingar do que de
pedir desculpa.
Quem, das gerações passadas, não se lembra das palmatoadas com a régua ou com “a
menina dos 5 olhos”?
Em França, em vez desta,
usavam “o martinet”, que era
um chicote com uma bola na

ponta. Claro que nem todas as
vezes com que ameaçavam ele
era usado, por vezes era só uma
ameaça, mas a criança não deve
viver aterrorizada para controlar
os seus actos.
Mas, infelizmente, nós continuamos a ler todos os dias notícias de crianças violentamente
espancadas por adultos… por
aqueles que mais as deviam
defender de qualquer violência.
E violência gera violência.
Pois, queridos pais, os “mimos” o afecto, a calma, nas
relações com as crianças, nunca
fizeram mal a ninguém. Os pais
batem nas crianças, sobretudo,
quando estão “fora de si”. E isto
não ensina nada de positivo às
crianças.
Referindo-se ao acto de castigar uma criança, batendo-lhe,
diz Brazelton: “Não podemos
dar-nos ao luxo de as disciplinarmos sem lhes darmos razões
melhores e mais duradouras
para assumirem a plena responsabilidade pelo seu comportamento”.
Pensem nisto, queridos pais,
antes de levantarem a vossa mão
para uma criança.

Era uma vez. . .
As rãs verdes

Queridos meninos,
Faço ideia que, com o
calor que tem estado, já todos
devem ter ido com os vossos
pais ou famílias, ao rio ou à
piscina, e que já tenham
tomado alguns bons banhinhos.
Eu gostava muito de estar
em Coruche agora para ir ao
Rio molhar os pés ao pé do
jardim, apanhar algumas pedrinhas, brincar com rãnzinhas que saltam de pedra em
pedra. Já as viram? Sabem de
que cor são?
Eu quando era pequenina
gostava muito de “caçar”
rãnzinhas com os meus irmãos. E depois fazíamos corridas com as nossas rãs, a ver
quais saltavam mais alto.

Era muito giro. E as mais
pequeninas, que ainda não
tinham patinhas, tinham uma
cabeça muito grande e um
rabinho comprido. As pessoas mais velhas chamavamlhes girinos, mas nós chamávamos-lhes cabeçudos.
Passávamos tardes muito
divertidas ao pé dos açudes, à
procura das rãs no meio das
ervas e nas margens do Rio.
Quanto mais verdes, mais
bonitas eram.!
Ora vamos lá ver quem é
que faz um desenho do rio,
com rãnsinhas e meninos a
tentarem apanhá-las.
Eu mando-lhes aqui um
feito por mim para vocês verem. E vamos lá ver se fazem
alguns também.
____

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

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

A Matilde gostou tanto das festas e do nosso stand que quis tirar
uma fotografia e enviou para nós.
Obrigado, um beijinho e continua a ler o nosso jornal

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

Comida para fora e Frango no Churrasco
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D ESPORTO

Estamos em grande

Camacho, novo treinador do Benfica

Foi com alguma surpresa
que todos nós vimos as recentes
modificações na estrutura técnica da equipa do Benfica no final
do mês de Agosto já com uma
jornada do Campeonato Nacional disputada. Será que fez bem
o presidente dos encarnados,
Luís Filipe Vieira, substituir
Fernando Santos por Camacho? Provavelmente.
Fernando Santos é sem dúvida um técnico sério e competente tendo-o já demonstrado
por diversas vezes mas é igualmente um treinador com pouco
carisma e com alguma dificuldade em catapultar a equipa

renovada equipa cheia de jovens
jogadores. A esperança é grande
e o caso não é para menos.
Camacho fez duas excelentes
épocas ao serviço dos encarnados apenas suplantado pelo
“Super Porto” de Mourinho.
Agora atenção, o treinador espanhol parte em clara desvantagem em relação aos seus adversários! Por agora, a passagem à
Liga de Campeões já foi um
excelente tónico!
Os principais adversários
dos encarnados defrontaram-se
esta semana para mais um clássico jogado nas antas! O resultado foi favorável ao Porto através
de um lance polémico ajuizado
pelo árbitro Pedro Proença. Foi
ou não atraso ao Guarda-redes?
Eu penso que não! Não
acredito que Polga tenha querido passar a bola ao Guardaredes num posição tão delicada,
pareceu-me sim ter-se esticado
para tentar tirar a bola de qualquer maneira perante o perigo.
No entanto admito que o lance é
difícil de ajuizar e que até se
possa eventualmente dar o benefício da dúvida ao árbitro.
Paulo
Bento não se
quis desculpar
• Temos os melhores e mais
e muito bem
sofisticados auto-fúnebres
com este lance
e preferiu acon• Pessoal especializado e
selhar o seu
credenciado

para patamares superiores onde
a parte psicológica se revela
essencial para extrair o melhor
que o jogador tem. Por isso é
um treinador que não serve para
o Benfica! Agora, analisando
friamente a situação pareceu-me
uma tremenda injustiça. Como
dizia uma pessoa que me é
muito próxima, o presidente
“quis sacudir a água do capote”
ao atribuir a responsabilidade
dos maus resultados da equipa à
incompetência do treinador
apoiando-se na teoria de que o
Benfica tinha o melhor plantel
dos últimos anos! Vieira esqueceu-se com certeza que Fernando Santos não teve culpa nenhuma de perder os insubstituíveis
Simão, Miccoli, Karagunis e
Manuel Fernandes tendo para
substituí-los contratado jovens
incertezas.
O presidente benfiquista
prejudicou a equipa ao não ter
substituído Fernando Santos no
final da época tendo agora decidido “correr” com ele tarde e a
más horas! Vamos ver o que
Camacho pode fazer por esta

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

João Sobral Barros *

guarda-redes a não hesitar em
chutar a bola em caso de dúvida.
O jogo foi emotivo, equilibrado
mas com pouca qualidade de
jogo! Tanto o Sporting como o
Porto têm os suas equipas e os
respectivos sistemas de jogo
perfeitamente definidos ao contrário do rival Benfica mas
ainda lhes falta dar uma qualidade extra ao seu jogo que apenas é oferecida a espaços por
Quaresma, João Moutinho e
Liedson. Diga-se em abono da
verdade que o campeonato acabou de começar e que tanto o
Porto como o Sporting têm condições para fazer muito melhor!
Esta semana assistimos a
mais uma jornada gloriosa do
atletismo Português com a conquista da medalha de ouro por
parte de Nélson Évora na disciplina de triplo salto. Não acredito sinceramente que o atletismo
português tenha evoluído especialmente no treino das disciplinas técnicas. Acredito sim na
extraordinária capacidade física
e psicológica de atletas como
Nélson Évora ou Naide Gomes
(que falhou o bronze por 4cm).
Digo isto porque o treinador de
Nélson Évora veio dizer que o
atleta necessita de mais treinadores que o ajudem a treinar
duas vezes por dia e de uma
pista coberta. É este o estado do
atletismo em Portugal. Temos
jovens com valor mas uma falta

de condições de treino inaceitáveis. Construíram-se dez estádios novos dos quais metade
deles “às moscas” e não se é
capaz de ter uma pista coberta
para os atletas treinarem. Muitos deles à falta de patrocínios
têm que conciliar os treinos com
outros empregos para se puderem manter economicamente e
pagar os gastos dos treinos.
Assim sendo e pegando nas declarações do treinador do nosso
campeão do mundo, o atletismo
português tal como acontece em
outras modalidades está condenado a sucessos esporádicos
protagonizados por “fenómenos” que contrariam todas as
adversidades para alcançarem o
êxito!
Por último devo fazer referência à participação da Selecção Nacional de Rugby no
Mundial de França no mês de
Setembro. Esperemos que a “os
lobos” consigam atingir o objectivo que passa por vencer o
jogo contra a Roménia. Não
será fácil até porque irá ser o
último jogo dos 4 que irão disputar podendo a equipa chegar a
essa fase já bastante cansada
física e psicologicamente. Em
caso de vitória será com certeza
o melhor presente que se lhe
poderia oferecer, eles que merecem mais do que ninguém…
____
Comentador de Desporto

• 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

Informações da Paróquia de Coruche
Julho de 2007
• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 7 - Nelson David Garcia Ribeiro
Dia 14 - Mariana Garcia Tadeia, Mariana
Sofia Serrador António
IGREJA MATRIZ
Dia 29 - Fábio Alexandre Eusébio
Correia, Isabela Alexandra Arsénio
Rolão, Filipa Patrício Banha Romão
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 7 - Nelson Ribeiro com Marlene
Silva
Dia 14 - João Paulo Dias com Sónia
Correia, Paulo Coelho com Elizabete
Barata, Norberto com Sónia Friezas
Dia 21 - Marco Pirralho com Adriana
Costa
Dia 28 - Carlos Costa com Sandra
Pascoal, Duarte Formigo com Marta
Inês, Vítor Mira com Veronique
Coelho

IGREJA DA FAJARDA
Dia 8 - Carlos Claudino com Carla
Mendes
• FALECIMENTOS •
Dia 6 - Custódia Maria, 92 anos,
Joaquina Maria Ferreira, 89 anos
Dia 8 - Rosária Maria Godinho, 91 anos
Dia 9 - Patrocínia Maria dos Santos
Pereira Custódio, 37 anos
Dia 13 - António da Costa, 96 anos
Dia 14 - Luís Manuel Feliciano Moleiro,
43 anos
Dia 16 - Gualdino António, 89 anos
Dia 17 - Terezo Alves dos Santos, 77
Dia 19 - Hernâni José Gomes Penedo, 29
Dia 24 - Manuel António Ferreira, 77
Dia 27 - Custódia Maria, 82 anos
Dia 29 - António João Alves Taxa, 68
anos e Maria Augusta, 94 anos
Dia 30 - António Azevedo, 94 anos;
Dia 31 - José Correia D'Oliveira, 74 anos
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Nelson Évora sagra-se Campeão Mundial
do triplo salto, em Osaka, no Japão
Nelson Évora, ao serviço de
Portugal, conquistou a medalha
de ouro na modalidade de triplo
salto no Mundial de Atletismo
Osaka 2007, decorrido no Japão.
Esta gesta do atleta do Sport
Lisboa e Benfica, tornou-o no
primeiro a arrebatar a primeira
medalha desta modalidade técnica para Portugal, ao não dar
hipóteses aos concorrentes,
fixando-se na marca dos 17,74
metros.
Quanto à vitória, Nelson
Évora afirmou para a Agência
Lusa ter tido um “sabor especial”, concretizando assim um
“sonho” de há muito.
O jovem português campeão
do mundo, acrescentou que
“entrei muito bem na prova e
sabia bem que queria fazer um
bom resultado. Sabia também
que o recorde pessoal (era
17,51) devia dar medalha. Ainda não consigo acreditar que o
fiz... Estou muito feliz”.
Parafraseando a visão e desejo do Infante Dom Henrique,
Nélson Évora quer numa primeira fase “ganhar experiência”,
“amadurecer” e depois sim, “ir
mais além”. O sonho lúcido de
Nelson Évora é o de ultrapassar

a barreira dos 18 metros, estando consciente de que será

difícil bater o recorde do Mundo, fixado em 18,29 metros, mas

que se um dia “lá chegar, será
com naturalidade”.
O agora feito herói português da modalidade do triplo
salto, é filho de pais oriundos da
antiga Província Ultramarina
Portuguesa de Cabo Verde, nasceu na Costa do Marfim e veio
viver para Portugal Continental
aos seis anos de idade, mas só
em adulto é que se naturalizou
português.
Imagens marcantes do atleta
em Osaka, foram a volta de glória pelo estádio com uma enorme bandeira de Portugal nas
costas, o emocionar de Nelson
Évora ao ouvir o Hino Nacional,

confessando de seguida que
“tudo o que adquiri do atletismo
foi em Portugal. É aí que tenho
as minhas raízes, claro que me
sinto português, sim!”
O Campeão português recebeu a medalha de Jonathan
Edwards, recordista mundial da
modalidade. “Já há muito que
ansiava receber uma medalha
dele. Aprendi muito com ele, a
ver os vídeos das suas provas.
Pensei, ao receber a medalha
dele: é lindo, é lindo...”, salientou o atleta à comunicação social.
____
VRC

Portugal Air Show 2007
é em Évora
Ocorrências
da época balnear de 2007
De 1 de Junho a 31 de Julho de 2007, portanto metade da
época balnear, nos locais vigiados pela BÚZIOS (piscina de
Coruche, Piscina de Almeirim, Complexo Aquático de Santarém e Açude da Agolada), registaram-se 295 ocorrências.
Destas, 21 foram consideradas graves, incluindo-se 10
salvamentos e nenhuma morte.
Em relação à Época Balnear de 2006 regista-se uma
descida de 49 ocorrências, menos 6 graves e menos 3 salvamentos, resultante de uma forte estratégia de prevenção que
assenta num constante reforço de regras e conselhos a banhistas pelos Nadadores Salvadores, elevada afixação de folhetos de regras nos locais de banho, campanhas de sensibilização a crianças realizadas na escolas, campos de férias
pedagógicos (Nadador Salvador Júnior), demonstrações de
salvamento pedagógicas e elevada coordenação, formação e
profissionalismo dos Nadadores Salvadores.

A sexta edição do Portugal
Air Show irá decorrer nos dias
14, 15 e 16 de Setembro, no Aeródromo Municipal de Évora,
promovido pela Câmara Municipal desta cidade Património
Mundial e organizado pela AEROpress.
O evento irá acolher mais de
cem empresas ligadas ao sector
aeronáutico e ultrapassa o registado em qualquer das edições
anteriores.
Com a presença de uma
grande variedade de aviões nas
demonstrações de performance
e exibição, outros dos destaques
do programa do Portugal Air
Show 2007 é a realização de
conferências e fóruns sobre a
temática aeronáutica e um
maior número de aviões em exposição estática com grandes

novidades, inéditas e históricas.
A intensa movimentação de
aeronaves, baptismos de voo,
apresentações ao público, exibições e acrobacia aérea, bem como o enorme interesse da área
de exposições, a presença da

aviação virtual, as conferências
e fóruns temáticos e ainda todas
as actividades paralelas irão
centrar todas as atenções da
comunidade aeronáutica, e não
só, na cidade alentejana património da UNESCO.

Assine e anuncie no Jornal de Coruche, o seu jornal de referência
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Torrebela
o filme
Está de novo em exibição
nos cinemas o filme Torrebela,
um documentário sobre a ocupação das propriedades do Duque de Lafões, no Ribatejo, em
1975. É uma janela aberta de par
em par sobre o PREC – e a vista
que de lá se tem é tremenda.
Quem tiver estômago para
ver este extraordinário documento fica a perceber o alívio
generalizado que em Portugal se
respirou após o 25 de Novembro – e porque o país praticamente em peso “assinou por
baixo”, como se diz. Foi verdadeiramente o tempo maior do
mal menor.
O “dossier de imprensa” do
filme inclui um texto em português mascavado do realizador
Thomas Harlan, em que além
do mais nunca acerta com o
nome próprio dos Duques de
Lafões. O cineasta alemão

manifesta uma original compreensão do que é “um movimento campesino”, feito como
ele diz de “ex-trabalhadores
agrícolas, antigos imigrados
(sic) que voltaram ao país, reincidentes (supõe-se que na prática de algum crime?), bêbedos,
prisioneiros políticos libertados
(um, dois?)”.
Um blogger entusiasta desta
epopeia da “ocupação selvagem” observa, em tom de lamento, que o filme retrata “um
período irrepetível da História
do Portugal Contemporâneo”.
Dá a impressão de que gostaria
de o ver repetido, no que poucos
o devem acompanhar.
Fiquei a saber, entretanto,
que Thomas Harlan, nascido em
1929, é um dos filhos do segundo casamento do realizador alemão Veit Harlan, um homem de
talento que se distinguiu na

cinematografia do III Reich e
cujo filme mais conhecido é “O
Judeu Süss”. (Entre parênteses:
Veit Harlan morreu em 1964; a
revista francesa de cinema
Positif, solidamente de esquerda, publicou na altura a seguinte
e muito elegante notícia cronológica – cito de cor: “Temos o
enorme prazer de anunciar a
morte tardia do cineasta nazi
Veit Harlan, realizador de ‘O
Judeu Süss’”.
A revista ainda se publica
mas hoje em dia raramente a
leio. Fartei-me de a ler quando
era feita por Raymond Borde,
Robert Benayoun, Ado Kyrou,
entre outros. Comprava-a regularmente na Livraria Buchholz,
em Lisboa, nos tempos do obscurantismo fascista em que não
tínhamos acesso à “cultura”.)
____
Miguel Freitas da Costa

SUGESTÕES DE LEITURA • SUGESTÕES DE LEITURA
Livro “O Erro da Ota”

Moreira, que escreve um dos 22 artigos da
obra, acredita mesmo que a Ota pode vir a ser
o “Titanic” de um Governo que “governa em
função das sondagens”. A localização do novo
aeroporto de Lisboa foi “manifestamente uma
decisão política”, cujo processo envolveu a ocultação de alguns estudos com reservas face à Ota.
“É uma decisão política que o Governo
assumiu e que tem dificuldade de recuar. Admito
que seja para não perder a face. Mas isso [voltar
atrás] é a grande marca dos estadistas. Percam
dois ou três meses. Recuperam-se rapidamente.
Estudem a ‘Portela mais um’”, afirmou.
O presidente da ACP defende a chamada
solução “Portela mais um”, que passa por
ampliar o aeroporto existente e desenvolver um
secundário para as companhias “low cost”.

“Queda gigantesca” no turismo em lisboa
“O Erro da Ota”, é uma obra que compila argumentos contra a localização defendida pelo Governo para o novo aeroporto de
Lisboa. É um livro “da sociedade civil” contra
uma “concepção errada do ordenamento do
país”, resumiu Mendo Castro Henriques, coordenador editorial de “O Erro da Ota e o Futuro
de Portugal”, a primeira obra sobre a construção do novo aeroporto internacional de
Lisboa e que compila textos de 22 autores,
como o sociólogo António Barreto, o economista Miguel Frasquilho, o general Loureiro
dos Santos e o Arq. Gonçalo Ribeiro Telles.
A construção do novo aeroporto na Ota é
um erro porque “não está provado que seja
necessário, é um enorme esforço que pode não
ter justa recompensa e não se esgotaram as
alternativas”, argumentou Rui Moreira, presidente da Associação Comercial do Porto, onde
foi feita, esta quarta-feira, a apresentação do
livro.

O engenheiro António Brotas considera
também que o “processo de decisão tem sido de
ocultação” e diz que a Ota é uma escolha “dramática”. “A construção da Ota obriga a gigantescos movimentos de terras. Talvez não haja
no mundo um aeroporto que tenha exigido
tanta movimentação de terra”, exemplificou.
Lembrando que o aeroporto da Ota vai ter
“inevitavelmente” “tarifas muito caras”, António Brotas prevê uma “queda gigantesca” no
turismo em Lisboa. “Precisamos de um aeroporto 'low cost'”, adaptado à nova realidade das
companhias aéreas de baixo custo, corroborou
Rui Moreira. “O próprio Governo reconhece
que [a Ota] é 'high cost'”.
Segundo Brotas, é necessário estudar se é
viável a localização do novo aeroporto na
margem sul do Tejo. “Só há um estudo a fazer:
pode ou não ser na margem sul? Se puder ser,
há vários locais. Se não, o que estranhava, é na
Ota”, concluiu.

SUGESTÕES
Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
O Segredo de Rhonda Byrne
É o livro do momento! O segredo é
o livro mais vendido (de não ficção) em
todo o mundo ao longo deste ano.
Nesta obra, a autora faz uma pesquisa intensiva e várias entrevistas a
pessoas de várias áreas profissionais a
fim de conhecer o segredo do sucesso,
o grande segredo.
A editora é a Lua De Papel.

CINEMA
Manolete de Menno May
20 de Setembro é (finalmente!) a data prevista para a
estreia (em Portugal) do filme
sobre a vida de Manolete,
toureiro espanhol. Já tinha mencionado neste Jornal (JC do mês
de Fevereiro) a excelente interpretação de Adrien Brody (cujas
semelhanças físicas com Manolete são impressionantes) e de
Penélope Cruz como Lupe Sino,
o amor proibido do matador.
Manolete recorda os últimos
7 anos de vida do toureiro.
Um filme a não perder!!!

MUSICAL
The Police
25 anos depois do fim… o
regresso! Os Police estão de
volta e, após 27 anos, de volta a
Portugal. Vai acontecer a 25 de
Setembro no Estádio Nacional
(Lisboa). Stewart Copeland,
Sting e Andy Summers “esqueceram” as zangas e prometem
fazer uma tourneé histórica.
Para relembrar os êxitos da
banda, está à venda The Police:
Anthology (2CD).
Mais de três décadas após a sua morte, o seu nome continua a
suscitar polémica. Defendido por uns, acusado por outros, idolatrado ou odiado, símbolo de uma época de ouro recordada com
saudade ou da estagnação e do “atraso português”?
Nogueira Pinto faz em pouco
mais de 200 páginas, uma síntese cultivada e inteligente do
pensamento político de Salazar e
um retrato desapaixonado da sua
personalidade. Analisa dois dos
períodos mais cruciais da vida
Portuguesa, a Guerra Civil de
Espanha e a 2.ª Grande Guerra.
Esta obra constitui o primeiro
retrato de Salazar feito de forma
desassombrada e distanciada por
uma personalidade de direita no
pós 25 de Abril.
E é nesse sentido um contributo inestimável para a história
recente de Portugal.
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Taça do Concelho
de Coruche em
Futebol
A Câmara Municipal de Coruche, em colaboração com a
Junta de Freguesia de Coruche,
vão lançar no próximo mês de
Setembro a Taça do Concelho
de Coruche em Futebol de 11.
O torneio tem como destinatários os clubes do concelho que
participam no campeonato do
INATEL do distrito de Santarém e irá decorrer nos três campos relvados sintéticos do concelho (Coruche, Couço e Santana do Mato). Cada equipamento
irá funcionar como sede de um
dos grupos.
Os organizadores procuram
desta forma proporcionar aos
clubes do concelho participan-

tes no campeonato distrital do
INATEL uma competição que
permita preparar as equipas para
a época desportiva que se avizinha e que seja também um importante instrumento de convívio e de fomento do desporto,
aproveitando-se e potenciandose as excelentes infra-estruturas
existentes no concelho para a
prática do futebol.
Refira-se que na época
2006/2007 o concelho de Coruche contou com a participação
de 13 equipas no campeonato
distrital do INATEL, tendo a
organização da final distrital
ficado a cargo do Grupo Desportivo “O Errense”.

O CRIC em notícia

Centros de Férias

De 16 de Julho a 10 de Agosto decorreu mais uma edição do
Centro de Férias organizada
pela autarquia de Coruche, onde
marcaram presença crianças
com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos e posteriormente dos 11 aos 14 anos.
O Centro de Férias é uma

iniciativa que procura preencher
os tempos livres das crianças do
concelho proporcionando-lhes
uma grande variedade de actividades desportivas, aquáticas,
culturais e recreativas.
Destaque para as sessões de
cinema, o hip-hop, as visitas ao
museu, à ludoteca municipal,

passeios, idas à praia e visitas
aos Estádios do Benfica e do
Sporting.
A edição deste ano do Centro de Férias teve um dos maiores números de participantes de
sempre, 347 crianças oriundas
das 8 freguesias do concelho,
monitorizados por 23 técnicos.

Passeio de Reformados
No passado dia 21 de Agosto
teve lugar o Passeio de Reformados 2007. Este ano, os seniores do concelho de Coruche
rumaram ao Alentejo. O passeio
teve como pontos de atracção a
visita à Barragem de Alqueva e
à encantadora Vila Viçosa, marcando ainda passagem por Reguengos de Monsaraz, Évora e
Mora.
Durante cerca de dois meses
cerca de dois mil seniores irão
(re)descobrir gentes, lugares e
culturas em clima de salutar
convívio como é apanágio das
gentes de Coruche.

Durante a semana de 11 a 15
de Julho os utentes do CRIC
participaram
na
Colónia
Balnear da Nazaré, onde estiveram na praia e realizaram diversos passeios pela Nazaré,
nomeadamente, o Santuário de
Nossa Senhora da Nazaré e o
Sítio da Nazaré.
Para além das actividades
acima descritas houve um serão
onde se contou a história da
“Menina do Mar”, da poetisa

Sophia de Mello Breyner Andersen, que foi muito do agrado
de todos.
Alguns utentes participaram
na confecção das refeições,
lavagem da louça e outras
actividades relacionadas com a
cozinha que nos foi cedida pela
colónia. Embora o tempo não
estivesse muito bom, todos gostaram bastante e disseram que
para o próximo ano querem lá
voltar.

Destaque para o próximo número
No próximo número, a entrevista exclusiva ao Secretário Executivo da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP), Embaixador Luís Fonseca que faz
o balanço da primeira década da existência desta Organização Internacional e aborda também questões como
a da importância da CPLP e da Lusofonia no mundo
global de hoje.

Sons do Parque
Terminou no passado dia 10 de Agosto o Festival de Música “Sons do Parque 2007”
Durante quase dois meses
passaram pelo anfiteatro da Praça da Água, no Parque do Sorraia, as mais variadas sonoridades.
Desde o folclore, ao Jazz, aos
Blues, à música popular portuguesas, passando pelo fado e pelos ritmos brasileiros e angolanos, em que as noites de sábado
à noite em Coruche tiveram outros motivos de atracção.
De acordo com o Vereador
Nelson Galvão, “a Câmara de
Coruche irá continuar a apostar neste festival de música que
é já uma referência das iniciativas culturais apresentadas pela
autarquia”.
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Entrevista com Nuno Gonçalves
JC – Como foi actuar
em Coruche? Gostou?
NG – É sempre bom
porque estamos perto de
casa e esta semana foi a
mais puxada deste ano porque fizemos sete concertos
seguidos. O concerto teve
muita energia, achei que as
pessoas estavam animadas e
se divertiram e fiquei surpreendido com tanta gente,
até porque estava a da rum
jogo de futebol em directo
na tv. Nós divertimo-nos
imenso e gostamos muito.
JC – Acha que o recinto se adequa a este tipo de
espéctaculo?
NG – Sim! É tudo óptimo! Há mosquitos mas isso
é normal nesta altura do ano
(risos). Geralmente há umas
festas que têm os palcos juntop dos carrosséis e gria-se
uma grande confusão. Aqui

em Coruche não, estava
tudo muito planificado e
organizado.
JC – O último projecto
está a correr bem…

NG – Super bem, nós
neste ano foi o que tocamos
mais e o espectáculo é difícil
demontar, porque tem muita
gente e muito material, mas

felizmente tudo corre bem e
o disco também está a vender bem.
JC – Projectos para o
futuro?

Fotos: Hélder Roque
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NG – Continuar a tocar.
Nós temos concertos até
Outubro em Portugal e depois vamos iniciar uma
digressão em Espanha, até
Fevereiro. A seguir virá um
disco novo.
JC – Os Gift tem 13
anos de existência, virão
pelo menos mais uns
quantos?
NG – Não sei… vamos
continuar a fsazer música e
discos enquanto tivermos
alguma coisa para dizer, no
dia que isso não acontecer
não faz sentido continuar.
Por enquanto acho que continuamos a ter inovação,
capacidade de risco e capacidade de ir mais além.
Seguramente que iremos
fazer mais uns discos.
JC – Como se sentem a
actuar no estrangeiro?
NG – Não gosto muito

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

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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dos The Gift
confirma. No entanto, acho
que os concertos em Portugal são os que fazem mais
sentido, porque é o nosso
público e a nossa língua!
Portugal é e será sempre
Portugal!
JC – E os prémios
MTV e Globos de Ouro?
NG – Não estávamos à
espera de nada. Eu pessoalmente não ligo muito a este
tipo de prémios, a minha
mãe liga mais (risos), mas o
prémio MTV foi muito
interessante e importante,
pois foi a primeira vez que
Portugal organizou esse
concurso e nós estiemos lá
nesse momento. Foi o nosso
minuto de glória. É sempre
bom receber prémio e ouvir
o nosso nome.
Entrevista de
Abel Matos Santos

Fácil de entender
– o disco dos The Gift
O disco dos The Gift “Fácil de
Entender” existe em duas edições distintas. Uma especial em formato de livro
com fotografias, duplo álbum e um DVD
com ambas as noites gravadas. A outra
edição – Essencial – com um disco e um
dvd do melhor destas duas noites. O conceito deste disco não é o de um tradicional disco ao vivo…
“Trazer as pessoas à casa dos
Gift... A ideia era a de dividir este conceito em duas noites diferentes.
O cenário não se trata de um palco
normal, convencional… Os Gift construíram a sua própria casa… Na
primeira noite a casa estava mais arrumada, paredes brancas, minimais, a
musica a condizer com estas nuances...
Na segunda noite a casa explode, as
paredes forram-se de espelhos e os Gift
desforram-se da noite anterior onde tudo

parecia calmo e tranquilo. As canções
são mais cruas, remisturadas, com mais
côr. Esta casa dos Gift poderia bem ser
um clube numa cidade qualquer…”
explica Nuno Gonçalves por linhas
gerais o conceito deste novo disco.

Festival de Folclore

Fotos: Telmo - CMC

de dizer isto porque pode
parecer arrogante, mas os
espectáculos no estrangeiro
tem um gosto especial porque sentimos lá fora aquilo
que sentiamos em Portugal
há uns oito anos atrás.
Isto é, ninguém nos conhece e no final da canção
existem milhares de pessoas
a querer conhecer-te e isso é
muito estimulante, esse sentimento de missão é muito
importante para uma banda,
porque se entras num palco
com o público conquistado
corremos o risco de as coisas ficarem um pouco monótonas.
Portanto ir lá fora é um
tónico que nos estimula bastante.
Estamos a preparar um
digressão aos Estados Unidos, que vai ser novidade
para nós, vamos ver se se
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