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EDITORIAL

Condutas, atitudes e democracia

Assinala-se a vitória de Luís
Filipe Menezes na corrida à
presidência do Partido Social
Democrata com uma vitória
expressiva o que vai certamente
levar a profundas remodelações
no interior do partido. Marques
Mendes, com esta derrota, assinala o fim da sua carreira política.
De salientar a atitude do exprimeiro-ministro Pedro Santana Lopes, aquando da sua entrevista à SIC Noticias, que abandonou o programa, por terem
interrompido a emissão para se
ver chegar o treinador de futebol
Mourinho ao aeroporto a entrar
para o carro.
Uma anedota de alinhamento e prioridade jornalísticas que
Santana Lopes condenou abandonando a emissão e que se
aplaude, num país em que os

NO PLANO LOCAL
Pelo nosso burgo, as desejadas obras de intervenção e
recuperação das nossas pontes
continuam a causar preocupação, pelo seu inevitável encerra-
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valores estão todos subvertidos.
Recomenda-se a leitura do excelente artigo de Domingos Xavier
sobre este acontecimento na página 43.
Destaque para a entrevista
exclusiva ao Jornal de Coruche
do Embaixador Luís Fonseca,
Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), que nos
fala da reforma ortográfica e das
actividades da CPLP no mundo
lusófono.
De salientar a visita do Dalai
Lama a Portugal (vide artigo
página 14), com a lamentável
recusa do governo em receber o
líder espiritual do Tibete, mas
por seu turno preparando-se
para receber na Cimeira Europa-África de Lisboa o assassino
Robert Mugabe do Zimbabwe.

mento durante 2 ou 3 meses,
para se poder proceder às intervenções, o que desligará as duas
margens do Sorraia e isolará as
populações.
Contudo, a autarquia em
conjunto com as entidades locais de protecção civil, transportes e empresas, delinearam
um plano para minimizar e
obviar as dificuldades inerentes,
a que seguramente as Estradas
de Portugal serão sensíveis. Vai
certamente tudo correr bem.
Também as polémicas reuniões da Assembleia Municipal,
onde pelos vistos não existe a
elevação, dignidade e respeito
pelos munícipes coruchenses
que elegeram os senhores deputados municipais, que mais
parece estarem interessados na
politiquice partidária do que nos
reais interesses das populações e
resolução dos seus problemas e
aspirações. Esperemos que nas
próximas eleições autárquicas o
povo de Coruche possa ter e
escolher melhor.
Ainda nesta linha, a aproximação da reunião do executivo

Parceiro da

Fundador, Proprietário e Director: Abel Matos Santos • CP: TE 463 (direccao@ojornaldecoruche.com)

municipal para votar a reposição
do busto do ilustre coruchense
Major Luís Alberto de Oliveira,
que foi injustamente arrancado
em 1975 pelo calor revolucionário do Verão quente.
Apesar das tentativas do Sr.
Presidente da Câmara para tentar levar à discussão da Assembleia Municipal a reposição do
busto que resulta de uma petição
apresentada à CMC com mais
de 1300 assinaturas, o inexplicável acontece com a recusa sistemática da Presidente da Assembleia Municipal em aceitar
para discussão o tema, dizendo
que é da competência exclusiva
do executivo camarário a decisão.
Lamentável, quanto mais
ainda não havia petição entregue e já em Abril a mesma Assembleia, através da CDU se
pronunciava em moções sem
sentido contra a reposição. Agora que existe uma petição oficialmente entregue, “fogem com
o rabo à seringa”.
Referir ainda a contínua
omissão e deturpação da verdade que a CDU de Coruche continua a fazer em comunicados,
desta feita acusando a Câmara
de Coruche de querer discutir a
reposição do busto do Major
Luíz Alberto de Oliveira, como
sendo a de um ministro de
Salazar, em vez de dizer a verdade que é a reposição de um
busto de um Benfeitor de
Coruche. É que contra factos
não há argumentos e a obra que
ele fez ainda hoje cá está e alguma dessa obra, as pontes, até
vão entrar em obras.
É assim que se comportam,
omitindo e deturpando, mas o
povo não é estúpido e a estátua
será reposta porque a verdade e
a justiça tardam mas não falham

e as eleições de 2009 darão uma
resposta séria à intrujice da
CDU de Coruche.
Será por isso que o PS veio
dizer em comunicado “por que
será que a CDU não quer discutir em Assembleia a colocação do busto do Major Luís
Alberto de Oliveira, será que
não há unanimidade, ou será
desconhecimento, arrogância
ou preconceito?”.
Fica a elucidação dos factos,
na certeza que Dionísio Mendes
e o executivo não terão qualquer
problema em votar a reposição
do busto, o que para mim e a
maioria dos coruchenses é PURA e ELEMENTAR JUSTIÇA!
Também de justiça é a referência ao grande lavrador e
ganadero coruchense António
José da Veiga Teixeira, recentemente falecido e de cuja vida
damos testemunho neste jornal.
De salientar ainda a vinda à
nossa terra da ex-dirigente
comunista, Zita Seabra, para
uma conferência aberta a todos
sobre o comunismo e a apresentação do seu livro “Foi assim”,
que revela muitas verdades
ocultas e fala do momento de
cisão e desilusão com os ideais
comunistas que abraçou desde
cedo, até Moscovo, um ano
antes da queda do muro, quando
rompe definitivamente com as
amarras ao ideal comunista.
É assim que se vive a democracia, veiculando informação,
cultura e acima de tudo verdade.
Saibamos discutir com elevação
e defender o que é nosso, para
podermos viver melhor. Acima
de tudo, não somos todos coruchenses e amamos a nossa
terra?
Um abraço amigo do
Abel Matos Santos
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Rectificação
No passado número 16, o artigo “Reposição de Busto de
Benfeitor de Coruche” por lapso saiu assinado erradamente,
sendo o mesmo da autoria de Abel Matos Santos,e, na capa da
última edição as fotos dos artistas são de Hélder Roque.
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GRANDE ENTREVISTA

“A reforma Ortográfica não é
uma ameaça”
Entrevista exclusiva do Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
Embaixador Luís Fonseca, faz balanço de 11 Anos de CPLP
O Secretário Executivo da
CPLP, Embaixador Luís Fonseca, afirma que o Acordo Ortográfico é uma ferramenta essencial para a defesa dos interesses
da CPLP e dos seus Estados-membros no mundo.
Em entrevista exclusiva concedida ao Jornal de Coruche,
Luís Fonseca adianta que a
aproximação da Comunidade à
Sociedade Civil está a decorrer
a um bom ritmo e que as acções
de cooperação intracomunitárias e com as organizações internacionais tem-se intensificado.
O Secretário Executivo da
CPLP frisou ainda que é fundamental que a imprensa regional se aproprie dos objectivos da
CPLP criando uma ponte entre a
Organização e a comunidade
local.
__
JC – Começamos por falar
no Acordo Ortográfico de
Língua Portuguesa. Quando é
que as novas regras devem
começar a entrar em vigor?
LF – O Acordo Ortográfico
já está em vigor na ordem jurídica internacional e no quadro
normativo jurídico interno do
Brasil, Cabo Verde e São Tomé
e Príncipe. A identificação de
uma data para aplicação prática
do Acordo afigura-se difícil.
Antes de mais, por ser um
processo gradual e não instantâneo. Para além disto, a repercussão das alterações constantes
do Acordo no Português escrito
dependem, em primeira linha,

da natural vontade dos Estados
em que seja um esforço concertado entre os países membros da
CPLP. Tal leva ao “compasso de
espera” em que nos encontramos, compreensível uma vez
que o objectivo último do Acordo é a harmonização e esta dificilmente se consegue caso avancem apenas alguns Estados.
Numa segunda linha, a aplicação prática do Acordo dependerá da capacidade (técnica,
financeira e humana) de cada
Estado em reflectir a nova grafia
em todos os cenários em que
esta se manifesta
(Educação, Academias de Letras, Editores e Indústria LiDir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista
vreira, Imprensa, Internet, Serviços Públicos, etc.).

Farmácia S. José

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

Tel. 243 724 062 • Fax: 243 724 297

JC – Porque é que esta
reforma é necessária?
LF – A reforma é necessária.
Porque o Português é língua oficial em oito Estados soberanos
mas tem duas ortografias, ambas correctas, a de Portugal e a
do Brasil. Existem desvantagens
na manutenção desta situação e
a língua será internacionalmente
tanto mais importante quanto
maior for o seu peso unificado.
A existência de dupla grafia
limita a dinâmica do idioma e as
diferenças criam obstáculos,
maiores ou menores, em todos
os incontáveis planos em que a
forma escrita é utilizada: seja a
difusão cultural (literatura, cinema, teatro); a divulgação da
informação (jornais, revistas,
mesmo a TV ou a Internet); as
relações comerciais (propostas

negociais, textos de contratos)
etc., onde o Português escrito é
utilizado. Isto, se considerarmos
apenas as relações intracomunitárias (nos oito países da
CPLP). Nas relações internacionais, recorde-se que existem
quatro grandes línguas (Inglês,
Francês, Português e Espanhol)
e que o Português é a única com
duas grafias oficiais.
Assim, no plano intracomunitário, a dupla grafia dificulta a
partilha de conteúdos, no plano
internacional, limita a capacidade de afirmação do idioma, provocando, por exemplo, traduções quer literárias quer técnicas
diferentes para Portugal e Brasil.
JC – A recente nomeação
de Lauro Moreira como embaixador permanente do Brasil junto à CPLP é sinal ine-

quívoco da crescente importância que o Governo de Brasília dedica ao seu desempenho junto da Comunidade?
LF – Acho que sim. Para
além das declarações que têm
sido reiteradas pelos dirigentes
dos nossos países, há uma vontade de prestigiar a organização,
de lhe garantir os meios para
cada vez mais integrar a CPLP
nas políticas dos Estados. O
exemplo a que se refere é significativo.
Pela primeira vez vamos ter
aqui em Lisboa uma missão
destacada de um país junto da
Secretariado Executivo. A Guiné-Bissau e Portugal também já
anunciaram que vão proceder à
acreditação de um embaixador
junto à CPLP. Isto significa a
elevação do estatuto da própria
CPLP enquanto organização
internacional. Obviamente que
isso irá levar a que os outros
países formalizem aquilo que já
existe na prática, que é a designação dos seus representantes
junto do Secretariado.
Até agora isso tem sido
assumido de forma automática.
Quer dizer, que os embaixadores de Angola ou de Moçambique em Lisboa são automaticamente representantes junto à
CPLP e assim continuará a ser,
provavelmente, com a maior
parte dos países.
JC – Como responde às
críticas frequentes de que a
CPLP pouco faz? Ou, pouco
fez em onze anos de existência?
LF – Acho absolutamente
normal que as pessoas se sintam
insatisfeitas. Eu sou uma delas.
Todos devemos estar insatisfeitos, porque gostaríamos que
se fizesse mais e melhor e que
> continua na página seguinte
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GRANDE ENTREVISTA
(continuação da página anterior)

os resultados fossem mais palpáveis. Mas muitas vezes as
críticas que surgem são resultado das expectativas daquilo que
desejariam que fosse a CPLP.
Quando chegamos à conclusão de que a CPLP não funciona
porque não dá resposta às nossas expectativas, muitas vezes
pessoais, há sempre uma frustração muito grande. Essas
expectativas, por vezes demasiado elevadas, foram, inclusive, despertadas pela própria
maneira de apresentar a Organização. É possível que o erro
esteja um pouco do nosso lado.
Devemo-nos ater aos objectivos
que são fixados pela nossa própria Organização.
A Declaração Constitutiva
da CPLP contém objectivos bastante amplos, mas obviamente
para serem conseguidos em
cinco, dez, ou quinze anos. São
objectivos no longo prazo.
Os estatutos reúnem esses
objectivos em três áreas fundamentais: a coordenação político-diplomática, a cooperação e
a promoção da língua portuguesa. Se formos desapaixonados
verificamos que a CPLP fez
muito. De 1996 a 2007 houve
acontecimentos e iniciativas que
não teriam existido sem a CPLP.
JC – Pode dar alguns
exemplos?
LF – No âmbito da concertação político-diplomática, todos reconhecem o papel que a
Comunidade teve no processo
de Timor-Leste (referendo para
a independência em 1999). É
inquestionável a solidariedade
que se criou e acabou por ser
potenciada junto das Nações

“A reforma Ortográfica não é uma ameaça”
Unidas com influência significativa na restauração dos direitos do povo timorense. São os
próprios timorenses que o reconhecem. E por pouco que se
tenha feito na Guiné-Bissau
(situação vivida entre o golpe de
Estado de Outubro de 2004 e as
eleições de Junho de 2005), não
é de ignorar os esforços notáveis
da CPLP em ajudar os guineenses a reencontrar a normalidade do funcionamento das instituições.
No âmbito das relações com
as Nações Unidas, onde a CPLP
tem o estatuto de Observador,
temos vindo a participar na Assembleia-Geral anual que este
ano decorre em Setembro.
À margem desta AG, vai
realizar-se a terceira reunião do
Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-Bissau – que
enbloba, para além da CPLP,
representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Gana, Níger, Portugal, Senegal, da Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO), das Nações Unidas, do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e da União Económica
e Monetária da África Ocidental
(UEMOA) – que pretende obter
apoios para a regularização da
situação neste país.
Sublinho que, em qualquer
caso, a CPLP só pode agir dentro dos limites do direito internacional e com base naquilo que
a sua própria constituição e
estatutos permitem. E não pode
ultrapassar as competências dos
próprios Estados-membros que
a compõem.
JC – Mas há o espaço
próprio de intervenção dos
Estados-membros…
LF – Claro. No plano da
cooperação, a maior parte das
acções desenvolvidas por Portugal vai para os outros países
da CPLP. A maior parte da
cooperação técnica que o Brasil
realiza para países terceiros vai
para os países da CPLP.
Acho que isso é demonstração clara de que, afinal, a
CPLP não ficou no papel. Por
outro lado, vemos que, em média, por ano, há mais de 25
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ocasiões em que os dirigentes
dos nossos países se encontram,
a vários níveis, para coordenar
as suas políticas e partilhar boas
práticas.
JC – Há já uma coordenação em matéria de politicas
relacionadas com a Cidadania
e Circulação?
LF – Sobretudo, a Circulação tem avançado a passos largos. Mas, o grande problema é
que muitas vezes, talvez por

desconhecimento, as pessoas atribuem à CPLP
objectivos que não estão
no âmbito do seu estatuto. Por exemplo: a criação do passaporte da
CPLP. Nunca se falou
nisto. O que os governos
estão a fazer é facilitar a
circulação de cidadãos entre os respectivos países,
nomeadamente, quando
se trata de doentes, desportistas, estudantes, empresários, intelectuais,
tendo criado um corredor
de entrada dos cidadãos
da CPLP nos respectivos
aeroportos.
Estamos a caminhar
ao ritmo que é permitido
pelo próprio estado de
desenvolvimento dos nossos países. Somos oito
Estados, mas seis estão
classificados como países menos avançados.
JC – O cumprimento dos Objectivos de
Desenvolvimento do
Milénio podem contribuir para o avanço
desses países?
LF – Alguns objectivos acabam por merecer mais atenção – a luta
contra a pobreza, a escolarização universal, a
igualdade de género, particularmente no que respeita à inclusão das raparigas nos ensinos primário e secundário, o
combate às grandes pandemias e a alteração da
situação de mortalidade
infantil, que, nalguns
países da CPLP, é extremamente elevada.
Também se pretende
que a sociedade civil e a iniciativa privada possam dar uma
contribuição importante para a
realização desses objectivos.
A CPLP vai organizar, já em
Novembro próximo, um seminário subordinado ao tema da
aplicação dos Objectivos do
Milénio nos seus Estados-membros numa parceria com Instituto de Investigação Científica
Tropical, presidido pelo professor Jorge Braga de Macedo.

JC – De que forma pode a
Sociedade Civil contribuir
para a consolidação dos objectivos da CPLP?
LF – A vontade de abertura
ao mundo e de aproximação
entre os povos manifestada na
fundação da CPLP tem-se confirmado ao longo dos últimos
dez anos, embora sem a rapidez
e o dinamismo desejado. Com
base nesta ideia, foi criado em
2005 a figura do Observador
Consultivo. Na Conferência de
Bissau foram aceites como
Observadores Consultivos 18
organizações da sociedade civil.
No próximo Conselho de
Ministros, previsto para Novembro, serão admitidas ainda
mais de duas dezenas de organizações da Sociedade Civil, entre
as quais Fundações, Universidades, Organizações Não Governamentais para a cooperação, entre outras.
JC – Importância da imprensa regional no estreitar de
laços da sociedade civil da
CPLP e desenvolvimento do
conceito Lusofonia?
LF – A imprensa regional,
sendo um órgão informativo
mais localizado e próximo dos
interesses e do quotidiano das
comunidades locais poderá ser
um catalizador de informação
mais específico e especializado
que poderá, sem dúvida, captar
boa atenção e transmitir mais
eficazmente a mensagem aos
seus leitores.
Neste prisma, a imprensa
regional é importante no estreitar de laços entre as sociedades
civis dos Países de Língua
Portuguesa, bem como é um importante instrumento de difusão
da Língua e Cultura lusófonas.
Como a CPLP integra não só
populações que falam português
ou crioulos de português, mas
também as que não partilham da
cultura lusófona, para uma mais
cabal exposição e conhecimento
dos Povos dos Países de Língua
Portuguesa, também se deve dar
a conhecer esta faceta para um
maior enriquecimento cultural
comum.
____
Entrevista de
Helena da Cruz Mouro

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

Contacto
960 235 864

Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche
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Soluções e propostas
para o encerramento das Pontes
A intervenção que se avizinha nas pontes sobre o vale do
Sorraia tem suscitado um
amplo debate entre as forças
vivas do concelho de Coruche.
O assunto foi tema central da
reunião do Conselho Municipal
de Segurança e foi levado a discussão à Assembleia Municipal.
Os incómodos que as obras
vão causar e as possíveis soluções para atenuar esses transtornos foram debatidos exaustivamente pelos dois órgãos locais.
Do debate resultaram algumas
conclusões que a autarquia já
apresentou às Estradas de Portugal (EP):
O Município de Coruche
considera imperativo que se-

jam garantidas as seguintes
condições:
1 – Criação de uma alternativa válida que garanta a continuidade de ligação entre as duas
margens do rio;
2 – Que as obras de intervenção nas pontes decorram de
forma contínua e acelerada;
3 – Que a intervenção na
ponte metálica General Teófilo
Trindade decorra em fase diferenciada da intervenção das
pontes metálicas do tijolo e do
pau, minimizando os custos
directos e indirectos que a intervenção tem sobre os utentes.
4 – A calendarização deverá
ser acertada com a Câmara Municipal de Coruche.

Pontes de Coruche vistas da vila, com a ponte General Teófilo da Trindade ainda “inteira”

O Município de Coruche
considera alternativas válidas
de ligação entre as duas margens as seguintes opções:
1 – Ligação da Estrada de
Meias à EN 119 (Estrada da
Erra) através de ponte militar
localizada a montante da ponte
General Teófilo Trindade segundo local marcado no terreno
pela Associação de Regantes;
2 – Existência de trânsito
alternado nas pontes durante o
decurso das obras, funcionando
um sentido de cada vez apoiado
na instalação de sinalização
semafórica.
Este conjunto de propostas e
reivindicações, juntamente com
outros dados e informações concretas sobre a realidade social e
económica do concelho, já foram entregues à EP.
O Município de Coruche

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

____
GI–CMC

OURIVESARIA E RELOJOARIA

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

aguarda pelo agendamento de
uma reunião com a EP, para
ficar a saber qual o feedback das
propostas apresentadas.
Entretanto está já garantido
que o arranque das obras não vai
acontecer durante o mês de Outubro.
A câmara de Coruche havia
solicitado o atraso no início dos
trabalhos, de modo a não prejudicar as campanhas agrícolas
ainda a decorrer e também com
o propósito de ganhar algum
tempo para se estudarem todas
as soluções de minimização dos
transtornos.
Mais uma vez fica demonstrada a urgência da efectivação
do IC10, a urgência da variante
a Coruche e claro uma nova
travessia do vale do Sorraia.

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
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ACTUALIDADE

Setembro agitado
O mês de Setembro ficou
marcado por uma série de acontecimentos, no mínimo, polémicos e que levaram o nome de
Portugal e os portugueses às
“bocas do mundo”. Comecemos
então pelo caso Madeleine
McCann.

ca do paradeiro desta criança.
Até lá, a comunicação social
inglesa e alguns ingleses vão
tentando, a todo o custo, passar
um atestado de incompetência
às autoridades portuguesas. Ao
mesmo tempo que, e devido às
informações quase nulas, se vão
criando histórias dentro da
própria história.
Já o caso de Maddie tinha
“assentado arraiais” em Inglaterra quando, no jogo de qualificação para o europeu de 2008
entre Portugal e a Sérvia, o mister Scolari se viu envolvido num
caso que, naquele instante, se

tornou num assunto de Estado.
Houve uma acção ou reacção do
seleccionador nacional para
com o jogador sérvio Dragutinovic? Seja qual for a resposta a
esta questão, a verdade é o profissionalismo e a carreira deste
senhor foi logo colocada em
causa.
Um exemplo, a que já estamos habituados, de como é tão
fácil passar de bestial a besta.
Não são raras as vezes em que
as pessoas, ao mínimo erro ou
incidente, julgam os outros,
esquecendo tudo de bom que se
fez. Jamais esquecerei as ima-

Após uma fase de aparente
acalmia, o caso da menina inglesa que está desaparecida
desde Maio voltou a ser assunto
de destaque na comunicação
social e na opinião pública. Os
pais da pequena Maddie foram
constituídos arguidos e, entretanto, regressaram à terra natal
com os gémeos Sean e Amélie.
Entre fugas de informação e,
mais do que tudo, muita especulação, o circo está armado (e
está para durar) em torno deste
caso.
Durante todo este tempo já
se elaboraram milhares de teorias, muitas delas hilariantes,
acerca do caso. Certo é que pouco ou nada mais se sabe a não
ser de que a criança está desaparecida e que, neste momento,
existem 3 arguidos (o casal e
Robert Murat). Este caso, já se
sabe, tem suscitado interesse de
todo o mundo (muito se deve ao
trabalho de divulgação desenvolvido pelos pais da menina),
não só dos órgãos de informação “sérios” como da imprensa
dita “cor-de-rosa” não só na Europa como no resto do mundo.
A investigação continua e, ao
que tudo indica, vai demorar até
se chegar a uma conclusão acer-

Todo o dia… todos os dias consigo

Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE
CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

www.radiosorraia.com

Tlm: 91 300 86 58

Telma Leal Caixeirinho *

gens de um país unido em torno
de uma equipa, em torno de uma
causa: levar o nome de Portugal
ao mais alto nível. Tantas e tantas alegrias graças ao trabalho
deste senhor que, depois do
sucedido, julgam já não ser
assim tão bom. Isto não significa que aquela (re)acção não seja
reprovável mas para julgar está
a UEFA, que decidiu aplicar 4
jogos de suspensão e 12 mil
euros de multa, enquanto que o
jogador sérvio apanhou apenas
2 jogos de suspensão.
Entretanto, e não menos polémica, a entrada em vigor
(desde o dia 15 de Setembro) do
novo código do processo penal
tem gerado uma enorme contestação não só por parte dos vários
partidos políticos como dos
sindicatos ligados à justiça. O
novo código penal dita o fim da
prisão preventiva para casos em
que o crime não ascende aos
cinco anos de pena (anteriormente eram três anos). Não se
prevê, a curto prazo, que se chegue a um consenso acerca desta
decisão nem tampouco se é uma
decisão acertada.
Finalmente, qual “cereja no
topo do bolo”, a saída do “the
special one” José Mourinho do
clube inglês Chelsea. Há quem
afirme que esta era uma saída
um tanto ou quanto previsível
dado que a relação entre o treinador e o dono do clube, o multimilionário russo Abramovic
não era a melhor e que teria, nos
últimos tempos, piorado ao
ponto de ruptura. Resultado: foi
um tremendo choque para os
adeptos ingleses que não perderam tempo na organização de
manifestações de apoio ao técnico e insurgindo-se contra os
responsáveis do clube. Até o
primeiro-ministro inglês Gordon Brown se pronunciou sobre
o assunto.
Cá em Portugal não se fala
de outra coisa pois, não é todos
os dias que se tem o melhor
treinador do mundo no desem-

prego e multimilionário. Efectivamente, este luxo só mesmo
para quem é muito especial e
único, em que a aparente arrogância mais não é do que puro
realismo. Ele é mesmo especial!
No meio de tantas polémicas
e de tanta agitação ainda houve
um tempinho de antena para os
nossos “Lobos”, a selecção nacional de Rugby. Pela primeira
vez numa fase final de um mundial da modalidade, os Lobos

conseguiram um feito histórico:
foram a primeira equipa amadora a participar numa fase final
dum campeonato do mundo e,
talvez ainda mais importante e
especial, divulgaram a modalidade e fizeram com que os portugueses se interessassem pelo
rugby e pela equipa. Estes senhores deram-nos uma grande
lição para a vida: QUERER É
PODER!
Eles quiseram e conseguiram. Cada derrota teve sabor a
vitória. Eles são uns verdadeiros
VENCEDORES! Parabéns!
E, finalmente, Setembro
chega ao fim. Um Setembro
cheio de acontecimentos, cheio
de polémicas, um Setembro de
muita agitação.
____
* Licenciada em Sociologia

Mediase Seguros
Gerência:

Elias Mendes

Tel. 243 660 311 • Fax 243 619 605
mediasesms@mail.telepac.pt
Rua dos Bombeiros Municipais • 2100-178 CORUCHE
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Coruche
troca carros
por bicicletas

Dai está segura
e para continuar

Jaime Silva, o ministro da
Agricultura, disse que com a

negociação da quota de redução
de açúcar feita pelo Governo
português, os agricultores “não
têm razões de queixa”.
O ministro salientou as verbas de ajudas ao abandono da
produção até 2013, de cerca de
6,4 milhões de euros, e, assinalou o facto de Portugal ter conseguido garantir a continuação
da laboração da fábrica de açúcar DAI em Coruche.
Por outro lado, disse que a
fábrica está “segura e para continuar” pois está orientada para
vir a produzir biocombustíveis e
que os agricultores não perderam dinheiro pois optaram pela

produção do milho que está com
os preços elevados.
Por seu lado o presidente da
Associação Nacional de Produtores de Beterraba, Manuel
Campilho de Alpiarça, disse que
“a campanha deste ano já chegou às 90 mil toneladas”, batendo recordes de produção.
Campilho acusa o Governo
de não ter sabido renegociar a
reforma do sector e a quota portuguesa ter sido diminuída, e,
que se deveria apostar no bioetanol.

Concurso Nacional de Ideias
“Cidades criativas,
reflexão sobre o futuro das cidades portuguesas”
Dirigido aos alunos do 12.º ano da área de projecto

A Câmara Municipal de
Coruche entre os dias 17 e 22 de
Setembro emprestou bicicletas
gratuitamente aos munícipes
que se deslocassem à praça de
água, no Parque do Sorraia, e
optassem pelo pedalar em detrimento do carro.
A iniciativa foi temporária,
mas segundo o vereador Francisco Oliveira poderá tornar-se
permanente caso tenha sucesso.
Para além das bicicletas a
autarquia de Coruche preparou
outras iniciativas para assinalar
a Semana Europeia da Mobilidade. Dada a multiplicidade de
temas que podem ser abordados
em concordância com os objec-

tivos do Dia Europeu Sem Carros, organizaram-se actividades
em duas vertentes de sensibilização primordiais: para o ambiente e para a mobilidade e
segurança rodoviária.
A carteira de actividades
incluiu um passeio de bicicleta
intitulado “Roteiro de Coruche”,
ateliers de animação infantil
baseados na reciclagem de materiais, animação desportiva em
espaços públicos, troca de resíduos recicláveis por brindes,
demonstração e experimentação
de veículos eléctricos, projecção do filme sobre alterações
climáticas “Uma Verdade Inconveniente” de Al Gore.

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

A vontade de mobilizar os jovens cidadãos
para uma reflexão criativa sobre o futuro das
cidades portuguesas levou a Universidade de
Aveiro a organizar o concurso “Cidades criativas, reflexão sobre o futuro das cidades portuguesas”.
Esta iniciativa, de carácter nacional, dirigese aos alunos do 12.º ano, no âmbito da disciplina de área de projecto, propondo-se que
estes se organizem em equipas (no máximo de
cinco elementos) com o objectivo de produzir
um estudo (“programa para uma cidade
criativa”) que contenha uma reflexão sobre a
cidade onde vivem e/ou estudam, onde se
identifique o seu potencial urbano, cultural e
tecnológico e se procure apresentar propostas
inovadoras e criativas para a sua qualificação
e valorização.

O estudo a produzir neste concurso deve
procurar basear-se na análise e observação de
campo, na análise crítica de documentos já
produzidos para a cidade/vila (e que o município disponha e facilite o acesso), na elaboração
de inquéritos a instituições relevantes, na elaboração de entrevistas aos principais actores
culturais, sociais, económicos e políticos e,
finalmente, na pesquisa na internet sobre boas
práticas.
As inscrições para o concurso são gratuitas, começam no início das aulas e encerram a
meados de Outubro.
Mais informações em
http://www.ua.pt/csjp/cidadescriativas
http://cidadescriativas.blogs.sapo.pt.
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TESTEMUNHO

António José da Veiga Teixeira
Faleceu um dos últimos grandes lavradores portugueses
A Vida
Faleceu no passado dia 13 de
Setembro o distinto coruchense
António José da Veiga Teixeira,
nascido na capital do Sorraia no
ano de 1926. Filho de lavrador,
cedo se apegou à terra e a cultivou criando riqueza para a
região e emprego para o povo.
Aficionado à festa brava,
desde tenra idade participava
em todas as tarefas ligadas à criação de gado bravo, desde as
ferras e tentas até às já caídas
em desuso “enchocalhação” e
“amansia” dos toiros para a
charrua.
Tornou-se uma das grandes
“varas” do Ribatejo do seu tempo, marcando presença em todas as picarias da nossa região.
Simultaneamente, destacou-se como cernelheiro no Grupo
de Forcados Amadores de Santarém, sendo considerado, pela
crítica da época, o sucessor de
Ricardo Rodhes Sérgio, e ainda
hoje um dos três ou quatro melhores cernelheiros que o Grupo
de Santarém teve ao longo da
sua já quase centenária história.
Foi também um apaixonado
pela equitação de exterior, montando a cavalo com regularidade
até depois dos 70 anos, tendo
participado nas duas provas
“míticas” de resistência equestre
– os raids Lisboa-Madrid e
Madrid-Lisboa, realizados em
finais dos anos 50.
Perto dos anos 60, convenceu o seu pai, António Feliciano
Branco Teixeira, a comprar uma
ganadaria de casta espanhola,
tendo adquirido vacas de origem Pinto Barreiros e Durão.
Em 1968 adquiriu a ganadaria
dos irmãos Fialho de Barrancos,
com um ferro da Union de Criadores de Toiros de Lide, para
poder lidar em Espanha, ganaderia essa que manteve até à sua
morte.
Sempre pronto a auxiliar os
jovens valores que se iniciavam
na arte de tourear, facilitava
sempre as idas aos seus tentaderos na Herdade do Pedrógão,
assim como era incapaz de dizer
que não aos inúmeros pedidos
que anualmente lhe faziam para
os mais diversos espectáculos
beneficentes ou de incentivo à
festa de toiros, em garraiadas de
estudantes, largadas de vacas e
outros eventos.
Desde muito novo, e até ao
fim da sua vida, viveu sempre

António José Teixeira a cavalo em 1951

profundamente ligado à terra e a
todos os trabalhos com ela relacionados. À medida que os anos
passavam foi-se dedicando à
vida associativa, exercendo os
mais diversos cargos em inúme-

ras instituições, sempre com
uma constante: não serem lugares remunerados.
António José da Veiga Teixeira era um homem dotado de
um elevado sentido social, ten-

António José Teixeira em 1955

do sido durante grande parte da
sua vida membro da Direcção
ou Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Coruche, da
Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, possibilitando também

a criação do Centro Social de
Lavre e oferecido a respectiva
casa ao Rev. Padre Flausino.
Mas a sua grande paixão,
sempre presente, era a agricultura, tendo adaptado ao regadio
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mais de mil hectares, em herdades suas ou arrendadas, construindo dezenas de açudes e barragens.
Teve sempre um espírito
aberto às inovações tecnológicas que foram surgindo ao longo
da sua vida, e que rapidamente
procurava adaptar às condições
reais das terras que cultivava.
Foi um dos principais entusiastas da Obra de Rega do Vale
do Sorraia, a qual veio revolucionar a agricultura em Coruche
nos anos 60, bem como da
extinta Cooperativa do Vale do

Sorraia, unidade agro-industrial
que tanta falta faz a esta região.

O Homem
Possuidor de um carácter de
elevado sentido social, avesso a
protagonismos, procurava trabalhar em grupo e para o bem de
todos, sem se evidenciar e sendo-lhe indiferente quem colhia
os louros dos projectos em que
se envolvia.
Sempre com enorme facilidade de se relacionar com toda a
gente de qualquer nível social e

António José Teixeira à cernelha em 1951 com Jorge Duque a rabejar

idade, foi fazendo com que
tivesse amigos em todas as
faixas etárias, nos mais diversos
sectores da nossa sociedade.
Profundamente religioso,
com uma fé inabalável e sem
ostentação, dispunha sempre de
uma postura de empatia e disponibilidade para ouvir e aconselhar quem se lhe dirigia.
As suas palavras, para quem
lhe pedia um favor, eram sempre “já sabes que só se não
puder”, ajudando até desconhecidos ou jovens que mal conhecia, tendo alguns deles ficado
tão gratos que ainda hoje o
recordam.
Foi um apaixonado pela sua
terra, Coruche, e pela sua região, acérrimo defensor das tradições regionais, representava
tudo aquilo que a esquerda radical não podia suportar, pois a
sua vida contrariava todos os
chavões que defendiam.
Extremamente trabalhador,
saindo de casa de madrugada e
voltando depois do sol posto
durante a maioria dos dias da
sua vida, trabalhou e interessou-se pela lavoura até à altura em
que, já bem perto do fim, a
doença o impediu de continuar
com o mesmo ritmo, nunca
ambicionando como fim de vida
o lazer.

O Desgosto
Foi perseguido pelos excessos do 25 de Abril, unicamente
por ser membro de uma classe
então odiada, pois em nada os
revolucionários lhe podiam apontar o dedo. Sentiu-se profundamente injustiçado!
Teve de suportar o maior
desgosto que um homem pode
viver. O de ver assassinar o seu
filho Francisco à facada, um
jovem de 18 anos de idade,
numa manifestação a favor da
liberdade nos campos, da qual
ele próprio só por milagre
escapou com vida, pois também

António José Teixeira com o bandarilheiro Ludovino Bacatum

ele fora gravemente ferido pelo
assassino do seu filho.
Homem extremamente dinâmico, viu-se despojado da quase
totalidade das suas terras pelas
ocupações selvagens da reforma
agrária de 1975. Dizia, com orgulho, que dois anos depois e
com a ajuda dos seus empregados que sempre mantivera a seu
lado, já tinha de novo uma
exploração agrícola, desta vez
em terras de outros mas quase
com a dimensão da que lhe tinham roubado.
Procurou sempre valorizar e
tirar o melhor rendimento das
terras que explorava, dando em-

prego e promovendo o progresso daqueles que com ele trabalhavam.
O Jornal de Coruche e o seu
director associam-se à perda
colectiva da nossa terra, de uma
personalidade impar na nossa
contemporaneidade, que apesar
do que sofreu, das injustiças e
das perseguições bárbaras e
assassinas do 25 de Abril, soube
perdoar e continuar a ajudar a
sua terra a as suas gentes.
Merece a nossa homenagem
e o nosso reconhecimento! Esperemos que a edilidade o saiba
fazer publicamente.
Abel Matos Santos
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CIÊNCIAS DA VIDA

Transgénicos

Dr. Vasco Manuel Mantas *

Os riscos existem, são bem reais e ultrapassam largamente a questão da saúde alimentar e biodiversidade.
A sociedade da informação
como apelidamos a fase da civilização em que vivemos, tornou-se cada vez mais na “sociedade da opinião”.
O debate e intervenção cívica favorecendo ou contrariando
aspectos diversos do país e do
mundo, constituem um dos alicerces da democracia e do espírito de serviço a bem da comunidade e da própria nação. Sem
intervenção dos cidadãos e das
ditas elites culturais é impossível garantir a eficiente gestão e
fiscalização do Estado e regulação da sociedade através de
leis justas e adequadas.

Recentemente no nosso país
um incidente com um campo de
milho transgénico, que pode ser
considerado uma versão ‘branda’ de ecoterrorismo se é que a
destruição de propriedade pode
ser considerada um acto brando,
levantou a necessidade de debater a questão.
Como é claro e já vai sendo
habitual os transgénicos foram
então abordados na comunicação social por todos, e todos
se achavam capazes de encontrar os benefícios e os perigos
dos organismos geneticamente
modificados com absoluta certeza mesmo apesar de nem a

É dramática a contradição
originada pela primazia da ciência e da técnica quando, simultaneamente os “opinion makers”
desprovidos das habilitações
necessárias mas que tanta influência têm na população, não
deixam o espaço necessário aos
que podem de forma clara esclarecer e ajudar no processo de
decisão, que em última análise
acaba por ser político e até ideológico dependendo assim dos
humores e crenças da população
e seus representantes.
Na verdade o que são os
transgénicos, quais os benefícios e perigos?

Existem várias formas no
mercado de transgénicos desde
os anos 90, com diferentes
objectivos e características. Em
concreto o milho, o trigo e a soja
por exemplo têm vindo a ser
privilegiados na manipulação
nomeadamente por forma a
introduzir a capacidade de produzirem uma toxina (a proteína
CryIA(b)) existindo também
outras variantes Bt) que opera
como insecticida ao actuar ao
nível das células do sistema
digestivo de lepidopteros e
levando ao seu rebentamento e
consequente morte do animal
sendo obtida de uma bactéria

No entanto, e aqui reside a
grande dificuldade, a “opinião”
apenas é construtiva quando baseada em factos e numa reflexão
profunda sobre o que é comentado, tantas vezes com veemência e intolerância significativa
por parte dos partidários de
determinada ideia.
A ciência parecia apoiar o
desenvolvimento desta sociedade da informação (quase utópica
na verdade), promessa de um
progresso eterno e baseado nos
valores das luzes, do conhecimento. Porém, e como todas as
utopias, a ciência que parecia
esclarecer o mundo foi a mesma
que o mergulhou numa situação
deveras perigosa de manipulação política e económica de
dados parciais e frequentemente
descontextualizados apesar de
retirados de fontes técnicas,
como já havia sido antes feito na
história para justificar até a
superioridade de determinados
povos, partindo de elementos
também na altura considerados
científicos.

ciência o ter feito ainda em
grande medida. Tal como aconteceu com a temática das alterações climáticas, organizações
ecológicas extremistas, muitas
vezes ao serviço de interesses
políticos levaram a que no passado as suas acções não motivassem a população, empresas e
governos a simpatizar e perfilhar esta causa até muito recentemente, em que, e novamente
interesses políticos e económicos deram um novo fôlego (e
marketing cuidado!) ao aquecimento global que, cientificamente, é ainda sensível e um
tema pouco dado a paixões.
A nível nacional também o
mesmo aconteceu com a conhecida polémica do novo aeroporto de Lisboa em que qualquer
um pôde conseguir alguma
atenção dos media ao emitir pareceres, com um aspecto técnico
mas que se limitavam frequentemente à súmula de dados
ouvidos e repetidos vezes e vezes sem conta, com as deturpações que esse processo origina.

Estas são as perguntas que se
deveriam colocar e a resposta,
apesar de complexa, poderia
auxiliar a população a formar a
sua opinião com base em dados
e não em propaganda.
Os organismos geneticamente modificados e vamos abordar
essencialmente e por falta de espaço os vegetais, caracterizam-se por possuirem no seu ADN
(o código que nos faz únicos e
define quem somos, sendo utilizado por exemplo na investigação criminal para identificação de vitimas e de vestígios,
como no tão badalado “Caso
Maddie”) elementos genéticos
de outros organismos transferidos deliberadamente com recurso a tecnologia. Desta forma e
através do código que antes não
possuíam, adquirem propriedades novas que lhes dão uma
qualquer vantagem aumentando
assim a sua chance de sobrevivência e benefícios para o Homem em relação a um outro
organismo da mesma espécie
mas não modificado.

denominada Bacillus thuringiensis (Bt) que a produz normalmente tendo-a codificada no
seu património genético que é
transferido. Aos insectos nada
acontece ao consumirem o milho normal, no entanto ao consumirem o milho transgénico
morrem. O Bacillus thuringiensis já é utilizado como insecticida há já quase 50 anos, mas com
a diferença de ser aplicado
como spray com menor eficácia. No caso dos transgénicos, a
toxina é produzida ao longo de
todo o ciclo de vida da planta, e
em todos os seus tecidos,
incluindo durante a senescência
das folhas tal como é referido
por vários autores.
Entre os benefícios encontramos uma maior resistência a
determinadas pragas, o aumento
da produção, redução de custos
e até a diminuição do número de
envenenamentos decorrentes da
manipulação de insecticidas.
Se os benefícios são assim
tão óbvios, especialmente num
momento em que os medos e até

a concretização em vários países
de uma subida dos custos do
trigo e milho pelo aumento da
procura para produção de biocombustível, os perigos também
existem.
A transferência de genes
para variedades selvagens, fora
do controlo humano, adaptação
dos insectos com desenvolvimento de resistência aos insecticidas e alterações no ecossistema agrícola são apenas alguns,
excluindo os próprios aspectos
éticos da manipulação de seres
vivos. Conhecem-se já efeitos
em organismos que não são os
alvos das toxinas produzidas
mas que apresentam semelhanças com os que se pretendem eliminar e na verdade
muito está ainda por fazer neste
domínio.
Os próprios organismos decompositores no solo são afectados mas, e até agora, não
foram detectados efeitos directos sobre mamíferos, apesar dos
receios de alergias ou reacções
inesperadas ao consumo de
plantas modificadas, incluindo
por gado.
Não nos cabe emitir um veredicto sobre o valor dos transgénicos, mas parece-nos importante alertar para a importância
do debate, mas um debate sério
e baseado em elementos sólidos
e validados, respeitador e em
que sobretudo não haja margem
para apoiar ou justificar a violação da lei e da propriedade
privada como forma de pressão.
A genética é ainda uma ciência jovem. O próprio modelo
que temos para o ADN foi apenas encontrado em 1953 por
James Watson. Nestes cerca de
50 anos passámos de uma quase
total ignorância sobre a estrutura deste ácido à sua manipulação
para modificar os próprios elementos constitutivos da vida de
uma forma nunca antes possível.
Os riscos existem, são bem
reais e ultrapassam largamente a questão da saúde alimentar e biodiversidade.
Não podemos esquecer que
o poder da genética pode ser utilizado para o bem, beneficiando
a humanidade e abrindo portas
com potenciais incríveis, ou
para o mal possibilitando atrocidades como apenas o Homem
também consegue conceber.
* Biólogo
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Produzimos Vinho para apreciadores

Pontes de Coruche em risco
– a intervenção deve ser urgente

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

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

Assine o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com

Numa visita às seis pontes do vale do Sorraia foi notória a degradação
e o risco para quem circula no percurso. A intervenção que se avizinha
em Novembro nas pontes sobre o vale do Sorraia tem suscitado
um amplo debate entre as forças vivas do concelho de Coruche.
A criação de uma alternativa
válida, ponte militar, poderá
garantir a continuidade de ligação entre as duas margens do
rio. As pontes foram construídas no ano de 1930 e só em
1969 sofreram uma intervenção
através da empresa Lusofal de
Rio de Mouro. Desde esta data,
a conservação e reparação das
pontes foi uma “miragem” e em
1979 deu-se o incidente com a
queda de plataforma da ponte
General Teófilo da Trindade.
A limpeza das pontes durante o Inverno não existe desde
1969, e o acumular de terra e
água nos tabuleiros, provocou
diversos rombos nas pontes. As
juntas de dilatação das pontes
não foram revistas e não funcionam. O perigo é maior quando veículos pesados atravessam
os tabuleiros com carga para
além das 30 toneladas recomendadas.
No local, constata-se o tremer dos tabuleiros, aquando da
passagem de veículos pesados.
Poucos são os peões que arriscam a passagem nas pontes,
porque o local que lhes é facultado, em alguns locais, está em
péssimo estado.
Para Francisco Mendes
Grilo Carlota “as pontes atingiram este cenário, porque a
falta de conservação e limpeza
não mais existiu desde 1969 e as
juntas de dilatação dos tabuleiros não funcionam. As pontes
terão de ser intervencionadas e
no futuro terão de ser acompanhadas, porque pode correr-se
o risco de voltar o mesmo
cenário daqui há alguns anos”.
Para Francisco Gilo Carlota
“o aumento do trânsito prejudicou as estruturas das pontes,
porque a circulação intensa de
veículos pesados principalmente durante as campanhas,
levou também à degradação.
Aliado à falta de limpeza e conservação as pontes estão no
limite das suas capacidades”,
salientou o proprietário do restaurante “Ponte da Coroa”, que
antes de ser empresário da restauração, foi especialista na
conservação e reparação de
pontes, tendo trabalhado aquando da queda do tabuleiro da
ponte em 1979.
____
Texto e fotos de João Louro

Francisco Carlota, especialista que
trabalhou nas obras de recuperação
de 1969 e na recolocação do tabuleiro da ponte caido em 1979.
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Coruche sem tratamento de esgotos
Coruche é ainda a única localidade e sede de Concelho do distrito de Santarém
sem tratamento de esgotos.
Durante o tradicional Encontro Autárquico dos eleitos
do PS de Coruche, o presidente
da Câmara, Dionísio Mendes,
disse que, “Coruche é uma Vila
com grande atraso na área do
tratamento de esgotos”.
O autarca adiantou que “é
este atraso que o actual executivo da Câmara está a recuperar,
com a obra do Emissário e Etar
da Vila, que em Janeiro de 2008
estará concluída. As apostas da
Câmara no próximo Quadro
Comunitário de Apoio são o
tratamento de esgotos com a
construção de Etar´s em todas
as freguesias do concelho.A
proposta da CDU com o apoio
do PSD em reduzir o IMI, corremos o risco de deixar de fazer
muitas obras, vamos perder 1/4
ou seja 25% do IMI. Ora se a
Câmara não arrecada impostos,
não tem receitas próprias, não
pode ir buscar Fundos Comunitários. A oposição faz constantemente a demagogia habitual e
não sabe que o Quadro Comunitário de Apoio deve ser o último e sendo o último não temos
mais hipóteses de recorrer aos

fundos. Em 2012 a Câmara que
estiver a governar, para fazer
obras terá de pedir empréstimo
bancário e pagar 100% das
obras. Não é por acaso, que o
PSD e a CDU se juntam contra
o actual executivo na Câmara,
para baixar o IMI. Quer a CDU
quer o PSD não estão no executivo, não querem fazer obras e
não querem que façamos obras”,
afirmou o autarca.
As eleições autárquicas são
em Outubro de 2009 e o presidente da Câmara eleito pelo PS
deixou o recado aos eleitores: “a

melhor maneira de contornar
esta situação, é daqui por dois
anos, conseguir-mos uma maioria absoluta na Câmara e na
Assembleia Municipal. Para
termos o conforto da Assembleia apoiar as deliberações da
Câmara e ajudar a que o concelho progrida. Em relação à

oposição, o facto de não trabalharem e só criticarem não
merecem uma atenção por aí
além. Era bom que a oposição
se preocupasse também em
apresentar propostas alternativas e comparecessem nas inaugurações de obras. Mas, até
neste aspecto têm dificuldades

em ir, porque não fizeram trabalho nem colaboram. Tenho a
impressão que a maior parte
das obras que estão feitas no
concelho, a oposição ainda não
deu por elas ou não consegue
vê-las”, concluiu o autarca.
____
Texto e fotos de João Louro

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Consumidores – Quais os seus Direitos?
Marta Costa Almeida *

A DECO é uma associação
para a defesa dos direitos dos
Consumidores criada há cerca
de 30 anos, que visa essencialmente informar os consumidores sobre os direitos que lhes são
legalmente atribuídos.
Para o efeito, a DECO dispõe de 6 delegações regionais –
Santarém, Coimbra, Évora, Faro, Porto e Viana do Castelo –
que promovem frequentemente
acções de formação e que se
encontram diariamente disponíveis para atendimento dos consumidores que pretendam qualquer esclarecimento de questões
relacionadas com o Consumo.
Porém, e antes de mais,
cumpre começar por explicar
que nos termos da Lei de Defesa
do Consumidor – Lei n.º 24/96,
de 31 de Julho, o consumidor é
definido como “todo aquele a
quem sejam fornecidos bens,
prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destina-

dos a uso não profissional, por
pessoa que exerça com carácter
profissional uma actividade
económica que vise a obtenção
de benefícios.”
Todos somos consumidores
e nas relações de consumo que
estabelecemos com os vendedores há uma forte desigualdade, o
que motivou a criação de legislação específica para apoiar o
consumidor na defesa dos seus
direitos.
Os direitos fundamentais dos
consumidores encontram-se
consagrados no artigo 60º da
Constituição da República Portuguesa e na acima referida Lei
de Defesa do Consumidor, sendo eles os seguintes:
O consumidor tem o direito
à qualidade dos bens e serviços,
devendo estes ser aptos a satisfazer os fins a que destinam e os
efeitos que se lhes atribuem.
O direito à informação é
outro direito que reveste espe-

cial importância na relação de
consumo, gerando para o vendedor a obrigação de dar ao consumidor todas as informações
relevantes sobre os produtos e
serviços.
Os consumidores têm assim
direito a uma informação clara,
objectiva, completa e em português sobre as características,
composição e preço dos produtos, sobre o período de vigência do contrato, as garantias,
os prazos de entrega e a assistência pós-venda dos produtos e
serviços. O direito em análise
implica ainda que a publicidade
deva ser claramente identificada
e respeite a verdade.
Quanto aos nossos interesses
económicos, e para evitar abusos resultantes dos pré-elaboração de contratos, estes devem
estar redigidos de uma forma
clara e precisa e não podem
incluir nenhuma cláusula que
origine um desequilíbrio na re-

lação de consumo em prejuízo
dos consumidores. Saiba ainda
que, caso sejam fornecidos ao
consumidor bens ou serviços
com defeito, este pode exigir ao
vendedor a reparação, a substituição, a redução do preço ou a
resolução do contrato (entrega
do bem e recuperação do dinheiro), pois o fornecedor é obrigado a garantir o bom estado e o
bom funcionamento dos bens e
serviços durante o período de
garantia.
Os consumidores têm ainda
o direito à protecção da sua saúde e segurança física, o direito à
formação e educação para o
consumo e o direito à protecção
jurídica e a uma justiça acessível e pronta.
No entanto aos direitos que
ora referimos contrapõem-se os
deveres dos consumidores de
adoptarem um comportamento
de consumo responsável e
esclarecido e, bem assim, o de-

ver de adoptarem uma atitude
crítica e consciente.
Porém, e infelizmente, quase
todos os dias somos confrontados com pequenos ou, por vezes, grandes conflitos em que
julgamos ter razão mas não
sabemos como fazer valer os
nossos direitos. Nessas situações saiba que deverá começar
por dirigir uma carta registada
com aviso de recepção ao vendedor ou fornecedor expondo a
sua situação e exigindo a sua
pretensão.
Caso o conflito não se resolva ou caso tenha alguma dúvida
sobre os seus direitos, saiba que
poderá sempre recorrer à DECO
de Santarém na Rua Pedro de
Santarém, n.º 59, 1.º Esq. ou
através do contacto telefónico
243 329 950.
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém
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VIVER COM SAÚDE
(parte II)

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

SINTOMAS DE HUMOR
De um forma geral, as emoções dos sujeitos com esquizofrenia podem ser descritas como
inapropriadas, não moduladas,
desadaptadas ou situacionalmente inconsistentes. Estes indivíduos não são emocionalmente
responsivos a situações interpessoais e ambienciais da forma
como deveriam ser. Podem, por
exemplo, rir ao ouvir sobre a
morte de um familiar ou chorar
perante um evento feliz, podendo mesmo mostrar uma ausência de quaisquer resposta emocional.
Quando na esquizofrenia se
interpretam as respostas emocionais ou a falta delas, pensase que os sujeitos dão respostas
erradas a uma situação. Outra
interpretação que se pode ter é a
de que dão a resposta certa a
uma situação erroneamente
percebida. A pessoa em vez de
perceber a realidade como a

maioria de nós e responder
erradamente à situação, pode
responder de forma correcta à
sua própria interpretação idiossincrásica da situação (delírio), a
alguma resposta interna (alucinação) ou a pensamentos alternativos (inundação cognitiva).
Muitos dos medicamentos
utilizados para o tratamento da
esquizofrenia, têm como efeitos
secundários o de sedar a pessoa,
de modo que o humor não modulado pode ser resultado da
esquizofrenia ou da medicação.
SINTOMAS SOMÁTICOS
Apesar de na literatura, não
aparecer nenhum sintoma somático especifico para a esquizofrenia, vários sintomas somáticos foram observados sendo
as evidências contraditórias e
inconsistentes. A estimulação
fisiológica geral, como o aumento da frequência cardíaca,
da pressão arterial e sudação
excessiva, são registados em
pacientes que pensam estar a ser
perseguidos e que estão hiperestimulados, contudo em sujeitos
que acreditam estar mortos dá-se uma diminuição da actividade fisiológica. Portanto, os
sintomas somáticos variam de
acordo com o tipo de delírio,
alucinação ou pensamento que
o paciente está a experienciar
em dado momento.
Alguns dos medicamentos
podem produzir secura da boca,
aumento da sensibilidade ao
sol, alterações do sono, entre
outros, pelo que não devem ser
confundidos com efeitos somáticos da patologia em si mesma.
SINTOMAS MOTORES

Os sintomas motores na
esquizofrenia são diversos e frequentes. Alguns pacientes permanecem imóveis durante longas horas, enquanto outros podem apresentar um elevado
padrão de actividade. Contorções faciais incomuns e movimentos repetitivos dos membros
e extremidades são também frequentes. Muita desta sintomatologia parece disparatada e
aleatória, estando em muitos

ampla diversidade de sintomatologia. Os critérios de diagnóstico são apresentados no quadro
em anexo. Convém referir que
diferentes indivíduos diagnosticados com esquizofrenia podem
apresentar diferentes conjuntos
de sintomas.
Como se verifica no quadro
anexo, além de apresentar deterioração no funcionamento
(critério 2), o sujeito deve apresentar apenas dois dos cinco

casos relacionada com os delírios dos doentes. Contudo, a
medicação pode originar sintomas motores que não são resultado directo da esquizofrenia,
como alguns tremores, contorções musculares e andar rígido.
CRITÉRIOS DE
DIAGNÓSTICO
Como se observa pelo referido atrás, o quadro clínico da
esquizofrenia abrange uma

critérios listados em 1 para ser
diagnosticado como tendo esquizofrenia. Não há nenhum sintoma individual comum a todos
os indivíduos que sofrem desta
doença, sendo o diagnóstico
feito por exclusão de outras perturbações que apresentem os
mesmos sintomas.
Para terminar esta primeira
abordagem à esquizofrenia, deve-se assinalar que esta doença
não implica uma incapacidade

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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6 13 20 27
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28
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29
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A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

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

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

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

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

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

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

para viver e funcionar fora de
um hospital. O facto de as pessoas com esquizofrenia serem
capazes ou não de funcionar em
sociedade depende fundamentalmente de factores como a
natureza dos sintomas, o contexto onde o indivíduo deve
funcionar, o grau no qual os
outros aceitarão o desvio da
norma e a severidade dos sintomas.
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
PARA A ESQUIZOFRENIA

Ilustração de Teresa Rebotim

INUNDAÇÃO COGNITIVA
Um factor importante na
vivência cognitiva das pessoas
com esquizofrenia, envolve
uma ampliação exagerada da
atentividade, resultando numa
sobrecarga de estímulos ou
inundação cognitiva.
Esta característica resulta de
uma inabilidade para “barrar”
estímulos internos e externos
considerados irrelevantes. Como
consequência da falta deste “filtro”, o esquizofrénico é obrigado a prestar atenção a tudo em
seu redor e dentro dele próprio,
sentindo-se inundado por percepções, sentimentos e pensamentos em catadupa.

Dr. Abel Matos Santos *

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431
Extensão de Saúde Couço
Rua Sacadura Cabral
2100-345 Couço
243 669 080 - 243 650 109
Biscaínho - 243 689 129
Lamarosa - 243 724 113

1 – Pelo menos um dos seguintes presentes pelo menos
durante um mês;
a) Delírios
b) Alucinações
c) Discurso desorganizado
d) Comportamento altamente desorganizado
e) Sintomas negativos
(ex.: humor não modulado, ausência de motivação, discurso pobre,
incapacidade de experimentar prazer)
2 – Funcionamento em áreas
como o trabalho, relações sociais
e auto-cuidado marcadamente
abaixo de níveis anteriores.
3 – Persistência de sintomas
pelo menos durante seis meses.
4 – Sintomas não decorrentes de
um transtorno de humor maior
(ex.: depressão, mania).
5 – Sintomas não decorrentes de
abuso de substância, medicação
ou condição médica geral.

No próximo número fases,
tipos e transtornos associados à
esquizofrenia.
* 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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Dalai L ama e m P ortugal
Ao não receber o Dalai Lama, Governo e Presidência envergonham
a Democracia e os Portugueses
Tenzin Gyatso, o XIV Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, visitou Portugal de 12 a 16 de Setembro. Sua Santidade, aceitou os convites
que lhe foram dirigidos pela Fundação Kangyur Rinpoché, pela Songtsen – Casa da Cultura do Tibete, pela União Budista Portuguesa e pela
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa para uma Conferência Pública no Pavilhão Atlântico e três dias de ensinamentos que decorreram no grande auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa.

O Tibete é um país
que foi invadido e ocupado militarmente pela
China comunista em
1949, levando à morte,
tortura e exílio de milhões de tibetanos. Em
1959, após uma subvelação nacionalista, o
Dalai Lama foi forçado
a exilar-se na Índia, em
Dharamsala, onde ainda hoje se encontra
bem como o governo do
Tibete no exílio.
As Nações Unidas
afirmaram o seu apoio
para a protecção dos
direitos humanos e liberdades fundamentais
do povo tibetano.

Foram milhares aqueles que
quiseram ouvir o Prémio Nobel
da Paz falar sobre a sua filosofia
budista e a não-violência como
forma de resolver conflitos e
viver uma vida melhor.
Contudo, os media portugueses centraram-se mais sobre
o facto de o Governo Português
e a Presidência da República se
terem recusado a receber oficialmente o líder espiritual budista e do Tibete no exílio.
Só Jaime Gama, enquanto
presidente da Assembleia da

República o recebeu, bem como
os grupos parlamentares, onde
pela primeira vez o PCP se fez
representar, apesar de ser o
único a não condenar frontalmente a invasão do Tibete pela
China.
Questionado sobre a recusa
do Governo português em recebê-lo, o líder espiritual tibetano
respondeu: “Não há problema.
Onde vou não quero criar embaraços”. Disse ainda que “o
propósito da minha visita é promover o valor humano e a harmonia. Nestes (dois) campos os
governos podem fazer pouco. O
público e vocês (comunicação
social) podem fazer muito mais”,
acrescentou o Dalai Lama.
Quando se lhe perguntou
quando acha que o Tibete poderá ser livre, Dalai Lama respondeu que não é a independência que procuram mas sim a
genuína autonomia do território.
“Estamos a tentar conseguir
a genuína autonomia que é a
maior garantia para preservar
a nossa cultura, espiritualidade
e também o ambiente do Tibete”.
Vergando-se às pressões diplomáticas economicistas chinesas, o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Luís Amado disse
que “oficialmente, Dalai Lama
não é recebido por responsáveis
do Governo português, como é
óbvio”. Como o “óbvio” não o
era, os jornalistas perguntaram e
Amado respondeu “Pelas ra-

zões que são conhecidas”.
Bem, as únicas razões conhecidas são as intervenções do
Governo de Pequim – que gere
o Tibete como parte integrante
da China – que mantém uma
estratégia de pressão diplomá-

tica sobre os Governos que recebam oficialmente o Dalai Lama.
Apesar de não ser recebido
pelo governo nem pelo presidente Cavaco Silva, nesta sua
segunda visita a Portugal, o
Dalai Lama manteve encontros

com deputados portugueses e
com o Alto Representante das
Nações Unidas para a Aliança
das Civilizações, o ex-Presidente da República Jorge Sampaio,
e, esteve presente numa recepção oferecida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
António Costa.
No decorrer da visita a Portugal, o Dalai Lama manteve
encontros com entidades estrangeiras como o Conselheiro do
Presidente francês Sarkozy e o
Embaixador da França para o
fenómeno da SIDA.
De salientar que depois da
sua visita a Portugal, o Dalai Lama, visitou a Aústria e depois a
Alemanha onde os Chanceleres
Alfred Gusenbauer e Angela
Merkel, dirigentes dos governos
Austríaco e Alemão, receberam
Sua Santidade, apesar dos protestos chineses que dizem que
“o Dalai Lama está envolvido
em movimentos separatistas
contra a nação chinesa”.
Bem diferente da atitude de
subserviência portuguesa ao
governo chinês (regime totalitário comunista que não respeita
os direitos humanos e ocupou o
Tibete pela força, matando milhares de pessoas), que demonstrou falta de capacidade de
impor a soberania nacional, defraudando e envergonhando os
portugueses e a nossa democracia.
Abel Matos Santos

Mau tempo destrói habitações em Salvaterra de Magos
Cerca das 8:30h do dia 30 de Setembro na
freguesia de Foros de Salvaterra, concelho de
Salvaterra de Magos, registaram-se fortes
rajadas de vento e chuva, provocando danos
materiais em cerca de 40 habitações, das quais
uma família ficou desalojada.
De imediato o Serviço Municipal de
Protecção Civil realizou um levantamento de
todas as ocorrências, com uma visita da
Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos aos locais mais afectados e tomando
de imediato medidas de apoio junto das famílias
mais afectadas.
____
João Louro
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Cartas ao Director

Política Local

Pátio da Piedade

PS acusa ...
... Assembleia Municipal
de ilegalidade e
antidemocracia

Ex.mo Senhor Director
Tem esta carta a finalidade de em primeiro desejar-lhe sorte para o jornal da
nossa terra, gostava de nele ver sempre a imparcialidade, a todos os níveis e que
não se tome num pasquim dos partidos sejam eles quais forem.
O caso que me levou a escrever-lhe é, por um lado, manifestar a minha profunda tristeza de ver o Bairro Alegre num total abandono. Um Bairro que fazia
justiça ao seu nome, porque era onde havia mais juventude, mais alegria, era
onde se faziam as marchas ao Santo António, o Carnaval que era só no nosso
bairro, o Enterro do Galo, e, antes da Páscoa, o desfile das comadres e dos compadres e a sua queima.
O nosso Bairro tinha uma equipa de futebol que era as Águias do Sorraia, e
que quase todos eles mais tarde jogaram no Coruchense, os Tadeias e o meu
irmão o Ró. Eu tenho 61 anos e morei, até vir para Vila Franca de Xira, no pátio
da piedade, onde ainda hoje a minha filha tem lá uma vivenda que era a dos meus
pais que já faleceram. Aquele pátio era uma alegria e naquele tempo havia lá
muita juventude e graças a Deus tudo gente pobre mas gente boa, que aliás o bairro era na altura a parte mais pobre da vila, mas que tenho eu a certeza que todos
se orgulham dele.
Agora quero falar-lhe do abandono a que o Pátio foi destinado, por incompetência em primeiro dos donos das casas, em segundo da Junta de Freguesia e em terceiro da Câmara Municipal. Aqui lhe mando estas fotos que mostram bem o abandono a que ele chegou, correndo até risco de fogo e a total destruição das casas que
estão boas.
Em tempos escrevi ao Senhor Presidente a dar-lhe conta da situação, mas tardiamente respondeu de uma maneira que a mim não me diz nada porque trabalho na Câmara de Vila Franca de Xira no pelouro da habitação há quase 30 anos,
portanto sei que podiam ter feito algo pela situação.
Como desconheço o tipo de intervenção que destinaram para aquela zona,
espero que em alguma coisa haja algo de bom uma vez que estupidamente
tiraram o rio às pessoas que dele gostavam, pois de certeza havia outra maneira
de fazer a obra, e, não se desculpem com as cheias porque não faz sentido. Ao
menos ouvissem a população e tenho a certeza que quase ninguém queria.
Por hoje é tudo agradeço a sua atenção.
Maria Helena Catita
Vila Franca de Xira

Coruche vai ter nova avenida
A propósito da carta ao Director de uma das nossas leitoras sobre o estado
degradado do Pátio da Piedade, fomos falar com o Vereador Francisco Oliveira.
Em entrevista ao Jornal de Coruche referiu que “a degradação dos imóveis
sitos no Pátio da Piedade são uma preocupação para a autarquia e já notificamos os proprietários para recuperarem os imóveis que ainda tenham essa possibilidade e nos que apresentam perigo de ruína que procedam à sua
demolição”. Segundo o autarca, responsável pelo pelouro da revitalização
urbana, “a Câmara não pode fazer mais nada neste momento, aguardando que
passem os prazos legais para tomar posse administrativa dos referidos prédios”.
Francisco Oliveira, informou ainda que “no seguimento da conclusão das
obras do emissário, todas aquela zona, envolvente ao pátio da piedade, estará
requalificada, com uma rotunda, onde se inicia a nova avenida junto ao Sorraia
com trânsito ascendente e a Rua de Salvaterra ficará só com trânsito descendente”.
Para o vereador “tudo isto contribuirá para aquela zona ficar mais ordenada
e bonita o que levará naturalmente à necessária requalificação pelos proprietários ou pela câmara daqueles imóveis, através de obras coercivas ou
demolição”, concluiu.

reunião de trabalho agendada para o
efeito. Só que, enquanto os vereadores do
PS e o Sr. Presidente entregaram as suas
defesas junto do Tribunal de Contas, os
eleitos da CDU “roeram a corda” apressaram- -se a pagar a multa não dando
qualquer justificação sobre tal comportamento”, refere o comunicado.

A Concelhia de Coruche do Partido
Socialista veio através de comunicado afirmar que “entende que a Assembleia Municipal não cumpre o seu papel, muito por
culpa da CDU que a comanda após
entendimento “pós eleitoral com o PSD”.
Este desgoverno fica mais evidente
quando a Presidente, se faz substituir pelo
secretário, o que é muito frequente. Na
ultima sessão esqueceu-se de propor a
substituição dos vogais em falta, e, escolheu a mesa e auto designou-se sem consultar a Assembleia, de forma autoritária e
ilegal, numa atitude antidemocrática, o
que até provocou o protesto do aliado
PSD.
Assistiu-se ainda ao abandono da sala
por parte do líder da CDU acompanhado
de três vogais, num total desrespeito pelas
normas democráticas, que aliás é perito
em atropelar. Já agora por que será que a
CDU não quer discutir em Assembleia a
colocação do busto do Major Luís Alberto
de Oliveira, será que não há unanimidade, ou será desconhecimento, arrogância ou preconceito?
Foi evidente a incapacidade da mesa
da Assembleia, em conduzir democraticamente os trabalhos, chegando ao ponto do
substituto do Presidente tentar por mais de
uma vez impedir o Presidente da Câmara,
de usar da palavra para prestar esclarecimentos e/ou responder às provocações”.

Depois de na última Assembleia
Municipal o Sr. Presidente da Câmara ter
apresentado a proposta para fixação da
taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis
para o ano de 2008, em taxas em 0,7%
para os prédios urbanos e 0,4% para os
prédios urbanos já avaliados nos termos do
CIMI, o que já se traduzia numa redução
das taxas máximas em 0,1%, com um IMI
dos mais baixos que se verificam no nosso
distrito, o PS acusa a oposição CDU/PSD
por voltarem a “aliar-se para propor valores ainda mais reduzidos das taxas, numa
proposta que só pode ser feita por quem
não tem responsabilidades governativas”.
A oposição invocou que a fixação de
taxas ainda mais reduzidas iria beneficiar
as famílias com menor capacidade
económica. Para o PS “nada mais errado,
porque para estas já existem mecanismos
de salvaguarda, como as mesmo isenções
de pagamento”. A CDU propôs ainda
agravar as taxas para os prédios degradados. Para o PS de Coruche “os valores de
taxas propostos pela oposição vêm trazer
uma quebra de receitas na ordem dos 250
mil euros”

... CDU de “roer a corda”

... CDU de incapaz

– Fiscalização do Tribunal de
Contas às obras do Parque do Sorraia
As deliberações de Câmara que determinaram a realização dos trabalhos foram
tomadas, com base em pareceres técnicos,
que qualificaram os trabalhos a realizar
como sendo “trabalhos a mais”. Foi tendo
por base esses pareceres que o executivo
municipal deliberou em duas reuniões de
Câmara aprovar a realização dos referidos
trabalhos.
Recorde-se que as deliberações foram
tomadas por unanimidade, com os votos a
favor dos vereadores da CDU. Para além
de esclarecer, importa, segundo o PS,
“denunciar a falta de ética política da
CDU!”
Recebida a notificação do Tribunal de
Contas “apressaram-se os Srs. Vereadores
da CDU a proporem a realização de
reuniões e a sugerir a elaboração, pelos
serviços jurídicos da Câmara, de uma
defesa conjunta. Isso mesmo foi feito, os
serviços jurídicos municipais elaboraram
a defesa dos membros do executivo (PS e
CDU) tendo as mesmas sido discutidas em

– Adesão à Águas do Ribatejo
Em relação à empresa Águas do
Ribatejo, “são evidentes as contradições
da CDU. Esta empresa vai arrancar com
capitais 100% municipais, e no futuro se
houver entidades privadas, a maioria do
capital será sempre dos municípios”. Em
reunião de Câmara um vereador CDU votou favoravelmente a proposta de adesão,
na Assembleia Municipal todos os vogais
da CDU se abstiveram.
Nos Concelhos de Benavente e
Chamusca, os eleitos da CDU aprovaram
por unanimidade o que o líder de Coruche
define como “uma enorme trapalhada”.
Em Santarém foi a CDU que apoiou a PSD
no abandono do projecto, afinal que
querem estes Senhores?
A concelhia de Coruche do Partido
Socialista “reitera o seu apoio e solidariedade ao Executivo Municipal, e alerta os Coruchenses para a campanha
difamatória e arruaceira que a CDU vem
promovendo, completamente incapaz de
contribuir para o desenvolvimento e progresso do Concelho”.

... CDU/PSD de aliança a
propósito do IMI
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POLÍTICA LOCAL

As mentiras dos dirigentes comunistas
Mentem aos portugueses para manterem a ilusão de que defendem causas justas

Miguel Mattos Chaves

(A propósito da moção apresentada na Assembleia de Freguesia do Couço)
Mas é tempo de acabar com
a sua farsa e com as suas mentiras que já duram há 32 anos.
Em documento recente, publicado neste Jornal, desmascarei
algumas das suas mentiras.
Esperava que me tivessem respondido! Mas, na realidade, não
o podiam fazer porque tudo o
que eu disse era verdade sobre
os seus Crimes. (ver Jornal de
Coruche n.º 14 do mês de Junho
de 2007).
E eles bem o sabem! Por isso
tiveram de ficar caladinhos esperando que eu os deixasse em
paz. Mas como sou Português;
Mas como quero Ordem e
Progresso no meu País; Mas
como quero ajudar a devolver
às pessoas de bem, que têm
sido enganadas pelos Dirigentes
Comunistas, (locais e nacionais), a sua liberdade de pensamento e de acção; Mas como
quero ajudar a que o meu País
saía da desordem em que tem
estado; Mas como quero que
Portugal seja um país seguro e
livre; Mas como quero ajudar a
que o Povo Português recupere a sua ética e os seus valores tradicionais; Mas como quero que as pessoas, os portugueses, readequiram um bem estar
superior e os valores morais que
o fazem ser uma Reserva Moral da Europa, como recentemente vários políticos europeus
o disseram; Não os deixo em
Paz e tenho que continuar a
desmascarar os Dirigentes
Comunistas e ajudar as pessoas a perderem o medo deles.
Relembremos então alguns
factos:
– Os Dirigentes Comunistas
dizendo que querem a Democracia do Povo.
Chamam Democracia a quê?
Mataram mais de 40 milhões de
pessoas na União Soviética e nos
países satélites de então (Bulgária, Hungria, Checoslováquia,
Roménia, Ucrania, Lituania,
Letónia, Estónia) no período que
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

mediou entre 1917 e 1989.
Mataram esses mais de 40 milhões de pessoas porque eram
pessoas que não acreditavam
neles e que queriam uma outra
forma de viver em sociedade.
Pessoas que queriam continuar
a ser livres da sua prepotência,
da sua ditadura, da sua mentira.
E por isso, só por isso, foram
mortas segundo as ordens de
Lenine, Trotsky, Estaline, Krutchev, Brejnev. Em 1917 quando
conquistaram o poder na Rússia,
através da força das armas,
provocaram uma Guerra Civil.
Não conquistaram democraticamente, em eleições, o Poder. Não
o sabem fazer, nem faz parte da
sua ideologia e da sua prática.
Só conquistaram o poder,
nos diversos países acima mencionados, através das armas,
através da matança, do extermínio, de muitos civis inocentes. Em 1917, antes de fazerem a sua conquista do Poder
pelas armas, contribuíram para a
derrota da Rússia face aos
Alemães pensando que assim
derrotariam o Czar perante a
população Russa. Isto é, não se
importaram e tudo fizeram para
que o seu País (a Rússia) perdesse a 1ª Guerra Mundial com
a Alemanha só para poderem
conquistar o Poder. Traíram a
sua Pátria, a sua Nação, o seu
País e os seus Compatriotas.
Mas logo a seguir a matarem
barbaramente, e cruelmente,
(sem julgamento) o Czar, a sua
mulher, os seus filhos (mesmo
os mais pequenos), os seus criados, os seus empregados, o
seu médico; logo a seguir a conquistarem o poder pelas armas,
apressaram-se a fazer um Tratado de Paz com os Alemães – o
Tratado de Brest-Litovsk – em
Janeiro de 1918.
De seguida, para manterem
o Poder, espalharam o terror
pela Rússia de forma a matar
todos aqueles que consideravam
ser “os inimigos da revolução” e
Tel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

1313 Assinaturas
a instalarem um Sistema de
Repressão sobre os cidadãos de
forma a fazê-los obedecer, pelo
medo e pela força, àquilo que
eles queriam, sob as ordens do
Komintern, leia-se Lenine e
seus seguidores. Estes Comunistas, Internacionalistas, e Dirigentes seus aliados em Portugal.
Carlos Rates (1926), e posteriormente Álvaro Cunhal e outros, queriam levar a “revolução
russa” a todo o Ocidente.
Queriam dominar os países ocidentais para imporem a
sua ditadura (dita do Proletariado) a fim de eliminarem todos aqueles que pensassem de
forma diferente da sua, e assim
dominarem o Mundo.
Criaram a mais selvagem
das polícias políticas que o
mundo já conheceu: a Tcheka
(antecessora da KGB) que tinha
poderes para agir sem nenhum
obstáculo legal para impedir a
sua actuação. Esta polícia, além
de matar cidadãos que se
opunham às teorias dos dirigentes comunistas, criou campos de concentração, campos
da morte, para onde enviavam
Pu

b.

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

Comida para fora e Frango no Churrasco

os familiares e amigos dos
“inimigos dos Comunistas”, os
tristemente famosos Goulags na
Sibéria.
Nota: Em Portugal, no
pós-25 de Abril, os Dirigentes
Comunistas comandaram roubos e assaltos a propriedades, a
casas particulares de todos os
que se lhes poderiam opor.
E não fora no 25 de Novembro de 1975, forças comandadas
pelo General Ramalho Eanes,
coadjuvado pelo Cor. Jaime Neves dos Comandos da Amadora,
apoiados pelo PS, PSD e CDS,
teríamos tido em Portugal o
mesmo cenário de selvajaria e
de assassinatos que houve na
Rússia. Não tenho, (como ninguém bem informado tem), dúvidas que se os Dirigentes Comunistas tivessem vencido no
25 de Novembro de 1975, teria
havido milhares de pessoas
mortas, ou no mínimo presas,
em Portugal por não concordarem com eles. (fim da Nota).
Não é de admirar que, nos
países Ocidentais e claro está, em
Portugal, (na década de 1930),
tivesse havido movimentos de

reacção a esta barbárie dos
dirigentes comunistas.
E vêm agora os Dirigentes
Comunistas de Coruche em geral, e do Couço em particular,
dizer que a PVDE (Polícia de
Vigilância e Defesa do Estado)
criada em 1933 para os combater, não deveria ter existido e
não os devia ter perseguido e
neutralizado?
Só podem estar a brincar
com o Bom Povo Português a
quem queriam submeter pela
força!
À sua selvajaria e barbárie,
Portugal, bem como todos os
países Ocidentais, só podia responder pela força. E a criação
desta força policial em Portugal
(a exemplo do que aconteceu
nos restantes países Ocidentais),
era exactamente, e foi criada,
para isso: para evitar que tomassem o Poder em Portugal
e para evitar que fizessem aos
cidadãos Portugueses, o que
fizeram aos cidadãos Russos,
Húngaros, Romenos, Checos,
etc... (matarem-nos ou prenderem-nos).
Voltemos ao pós-25 de Abril:
Nesse período assaltaram os jornais, as televisões, as rádios.
Puseram homens e mulheres da
sua confiança (dirigentes comunistas) nesses órgãos de informação para se certificarem que
só o que eles queriam, passava
para a opinião pública.
Enganaram os Portugueses de boa fé; Fizeram-lhes promessas de riqueza para todos;
Prometeram que os bens e as
propriedades de quem as tinha
(dos que não eram comunistas)
seriam dados ao Povo; Numa
palavra MENTIRAM descaradamente.
E infelizmente alguns portugueses de boa fé, gente simples e trabalhadora, respeitadora do seu semelhante, foram na conversa deles (Dirigentes Comunistas) e deram-lhes apoio.

URGENTE
PROCURA-SE PARA ALUGAR
na Vila de Coruche

pub@ojornaldecoruche.com

Casa térrea – T3
com acessibilidade para deficiente

Tlm: 91 300 86 58

Favor Contactar: 936 349 302
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E alguns portugueses de
boa fé, gente simples, honrada
e boa, por falta de informação, por acreditarem nas
mentiras dos Dirigentes Comunistas, continuam ainda hoje a
dar-lhes o seu Voto. Com as
suas acções os Dirigentes Comunistas, em 1974 e 1975,
provocaram milhares de mortos no ex-Ultramar Português.
Milhares de Pretos, Brancos e
Mestiços, Homens, Mulheres e
Crianças, morreram devido à
sua acção criminosa e de
traição a Portugal.
Fizeram com que em Angola, Moçambique, Guiné (onde
tinha havido luta de guerrilha) a
Independência e o Poder fosse
dado aos Partidos Comunistas
Locais: MPLA, FRELIMO e
PAIGC.
Perseguiram milhares de
cidadãos inocentes e provocaram a morte de mais gente
do que em 14 anos de guerra.
Isto é, de Abril de 1974 a Novembro de 1975, morreram
mais pessoas nessas três ex-Províncias do que entre 1961 a
1974.
Nas outras Províncias (Cabo
Verde, São Tomé, Timor) onde
NUNCA houve guerra nem movimentos representativos da população, os Dirigentes Comunistas conseguiram que ficassem no Poder os Partidos Comunistas Locais. Ou seja: Com
a Descolonização do Ultramar,
perdeu Portugal e os Portugueses e ganharam os Dirigentes
Comunistas Mundiais. O POVO
perdeu em toda a linha.
Tal como na Rússia (1914/
1918) em Portugal os Dirigentes Comunistas, em nome dos
seus objectivos de Poder, traíram Portugal e os Portugueses.
Queriam conquistar o Poder
em Portugal para imporem a
sua Ditadura, a que chamaram
de Ditadura do Proletariado.
Esta Ditadura seria comandada pelos Dirigentes Comunistas e não pelo Povo, como é
óbvio. Mas alguns portugueses
acreditaram que iam mandar
alguma coisa no País. Os Dirigentes Comunistas aproveitaram-se da sua boa fé.
Se subissem ao Poder o
POVO NÃO MANDARIA
NADA. Nem eleições livres
haveria. Aliás tentaram impedir
a realização das primeiras eleições da 3.ª República em 1976.

Mas como perderam e foram
derrotados no 25 de Novembro
de 1975, tiveram que fingir que
se tinham tornado democratas e
aceitar as eleições.
E tentam ainda hoje aproveitar-se da boa fé de cidadãos
sérios, trabalhadores, honrados, para tentarem mandar alguma coisa.
Mas senhores Dirigentes do
Partido Comunista Português:
– O Bom Povo de Portugal
está a acordar;
– Está a começar a ver e a ter
consciência das vossas mentiras;
– Está a começar a ficar farto
das vossas falsas promessas e da
agitação que criam!
– E está a ficar farto de todos
vocês Dirigentes Comunistas
que os andam a enganar há 32
anos.
O que vocês queriam, na
realidade, era conquistar o Poder em Portugal, para fazerem
aos Portugueses o que fizeram a
mais de 40 milhões de Russos
que não vos queriam seguir.
Mas não o vão conseguir. Não
nos vão poder matar. Não nos
vão poder prender.
E sabem porquê? Porque
cada vez menos Portugueses,
verdadeiros, acreditam em
vocês. Já foram derrotados no
resto do Mundo, em 1989/1991.
Tenham paciência mas os
cidadãos bons, ordeiros, honrados estão progressivamente
a abandonar-vos porque estão
finalmente a descobrir as vossas mentiras.
Tomaram vocês, Dirigentes
Comunistas, terem tido nas
vossas hostes Sua Excelência o
Major Luís Alberto de Oliveira que muito fez pela sua terra e muito honrou Coruche.
Mas ele não gostava de
vocês! E isso é que não lhe
perdoam!
Já agora não me perdoem a
mim, que também não gosto nada, mesmo nada, de vocês Dirigentes Comunistas.
Não gosto porque, os vossos
aliados Russos, mataram milhões de pessoas; Não gosto
porque traíram os portugueses;
Não gosto porque queriam
impor uma Ditadura (dita do
Proletariado) em que o Povo nada mandaria;
Não gosto porque traíram
Portugal, o meu País.
____

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

Tel 243 675 350
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche
Agente 1600189 Totobola – Totoloto e Euromilhões

REFLEXÕES

Decisões e Serviços
José Manuel Caeiro *

Nos meus despretensiosos
escritos e na maior parte das
vezes, a incidência é sempre
sobre assuntos que me parecem
não estar de acordo com o que é
o interesse de todos nós e de
uma maneira geral têm por base
o bom tratamento das pessoas, a
sua dignidade e algumas prepotências e pouca clareza relativamente àqueles a quem demos o
voto para nos resolverem os
problemas.
Acontece que por vezes as
medidas tomadas a nível elevado são de tal modo gravosas para todos nós que parece mesmo
que as pessoas referidas acima
estão lá, não para nos facilitar a
vida, mas sim para a complicar,
especialmente, mas não só, em
questões burocráticas.
Mas tenho que reconhecer
com bastante satisfação que
houve vários serviços que melhoraram e que parece que o
Simplex está a dar frutos, uma
vez que já se tiram certidões e se
tratam de outros assuntos espe-

rando apenas o tempo necessário para a sua execução e não
aguardando dias a fio pela sua
execução.
Parece que a implementação
do cruzamento de dados a nível
de alguns serviços está ainda
muito deficiente, mas no entanto a actual boa vontade e simpatia do pessoal de balcão de muitos serviços é um facto, em contraste com o antigo atendimento
do “quero, posso e mando”.
Ainda bem que as coisas
evoluem neste aspecto, já que,
subindo nas hierarquias e até ao
topo, as coisas são muito mais
complicadas.
No entanto verifico que a
teimosia inicialmente patenteada já está com aberturas de muito bom cariz e que já se aceita
estudar problemas (Aeroporto
da ata) que até há muito pouco
tempo eram tabus e defendidos
com teorias do absurdo e afirmações altamente infelizes.
Parece-me contudo de muito
mau gosto e de eficácia pouco

clara que se faça dos interesses
de todos nós e de tomadas de
posição que são dignas de todos
os elogios, uma espécie de competição sem nexo, onde há derrotas, derrotados, recuos. Haverá tabela classificativa?
Há pessoas e organizações
que se esquecem das decisões
que tomaram quando tinham o
poder e outras que muito falam,
mas que na prática e para o nosso bem, nada fazem ou fizeram.
Como remate deste meu
escrito devo afirmar que uma
das coisas que mais custa ao ser
humano é admitir sinceramente
que se enganou e que o interlocutor tem razão. No entanto é
de pessoa de grande personalidade tal procedimento.
É evidente que na vida real
existem as condicionantes de
toda a ordem que o impedem e
em especial a famigerada corrente do “politicamente correcto”.
____

Vânia Correia viaja para Cuba
No passado dia 9 de Setembro eram seis da manhã
quando Vânia Correia se despediu da sua casa e dos seus
familiares, para rumar ao aeroporto de Lisboa na companhia
do seu pai, destinada a embarcar
no avião por um “sonho”. O
“sonho” e a esperança da jovem
Vânia estão em Cuba. Chegada
a Cuba, Vânia Cotreia foi recebida na clínica, onde uma equipa de médicos especialistas já a
esperava.
Uma semana depois, Vânia
conheceu o resultado de vários
testes e exames ao seu estado de
saúde... “foram dias de grande
ansiedade, medo e esperança”
...as palavras expressadas pela
jovem à amiga Piedade Salvador (que tem contacto telefónico
permanente com Vânia).
Segundo os resultados dos
testes, Vânia tem grandes possibilidades de recuperar (de recordar que a jovem está tetraplégica e tem problemas a nível da
bexiga, desde hà quatro anos).
Nesta primeira fase está a ser
submetida a sessões intensas de
fisioterapia, assim como a vários tipos de medicação, o que já
produziram resultados bastante
animadores pois nesta fase já
consegue mover ligeiramente a

perna direita, e a bexiga também
está a reter líquidos.
No dia 17 de Outubro serão
emitidos relatórios médicos,
avaliando a evolução da jovem,
para assim se decidir se deverá
prolongar a sua estadia por mais
um mês naquela clínica. A data
prevista para Vânia Correia
regressar a Portugal e a Samora
Correia aponta para o próximo
dia 17 de Novembro.
De salientar ainda que apesar de recolhidas as latas dos donativos, quem quiser ajudar a
jovem poderá fazê-lo por transferência bancária. No dia do
embarque Vânia somava trinta e
seis mil Euros na conta bancária
destinados a estadias e trata-

mentos em Cuba. Vânia Correia
contacta com frequência a amiga Piedade Salvador – poetisa
de Samora Correia, que referiu
ao nosso jornal “a Vânia é muito
forte e isso ajuda-a a ter uma
grande esperança” – palavras
de Piedade Salvador.
Nós vamos mantendo o contacto com esta jovem, que já faz
parte integrante das notícias do
Jornal de Coruche, de forma a
informar os nossos leitores da
evolução deste caso, que com a
ajuda de todos já conseguiu
chegar a bom porto.
Para a Vânia desejamos muitas felicidades.
Mafalda Fonseca
Jornalista
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte II)

A Europa em mutação e as opções Portuguesas
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
O 25 de Abril de 1974,
o subsequente período
revolucionário,
e a Descolonização
Pode-se considerar esta data
como a data de início de um
período de Interregno entre a
2.ª e a 3.ª República.
Nesse caso, a ser aceite esta
minha visão dos acontecimentos, este período de interregno
durou de Abril de 1974 a 1982,
ano em que foi celebrado o
acordo para a Revisão da Constituição de 1976; ano em que se
extinguiu o Conselho da Revolução, em que o Governo
deixou de responder perante o
Presidente da República e em
que foi restaurada a autoridade civil sobre o poder militar.
Na madrugada de 25 de
Abril era dado o sinal, através
da emissão da música “Grândola Vila Morena”, nos Emissores Associados de Lisboa,
para o início da movimentação
militar que iria pôr fim à 2.ª
República ou Estado Novo, que
tinha durado, desde o plebiscito
à Constituição de 1933.
Regime que estava em construção desde 1926, quando um
outro golpe militar pôs termo à
1ª República que tinha sido
instaurada em 5 de Outubro de
1910, que por sua vez, através
de movimentações militares,
tinha posto termo à 4ª Dinastia
da Monarquia portuguesa.
Ou seja, toda e qualquer mudança de Regime, no século
XX, em Portugal foi despoletada pelas Forças Armadas, nenhuma por civis.
Era deposto, como já vimos,
na tarde do mesmo dia, o Presidente do Conselho Dr. Marcello Caetano e todo o seu Governo e o Presidente da República
Almirante Américo Tomáz, pelo
Movimento das Forças Arma-

das chefiado pelos Generais
António de Spínola e Francisco
da Costa Gomes, tendo o poder
do Estado sido depositado, pela
Junta de Salvação Nacional
(constituída pelos Generais Spínola, Costa Gomes e Diogo Neto, pelo Coronel piloto-aviador
Carlos Galvão de Melo, Almirantes Rosa Coutinho e Leonel
Cardoso), saída do MFA, nas
mãos do primeiro.
O que parecia uma transição pacífica, não o foi. Na realidade o poder acabou por ser
tomado por um golpe de Estado,
liderado por militares, e deu origem a uma ruptura administrativa e constitucional.
Deu ainda origem, ao contrário do que tem sido contado
aos portugueses, a milhões de
mortos nas três ex-Províncias
Ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné. Na realidade, constatada no local pelo autor deste artigo, só em Luanda
(Angola) de Abril de 1974 a Novembro de 1975 morreram mais
de 40.000 civis, brancos e negros.
Na Guiné os militares do 25
de Abril abandonaram á sua
sorte milhares de soldados negros, portugueses, que tinham
servido sob a bandeira de Portugal e que foram fuzilados pelos comunistas do PAIGC.
Mas voltando á cronologia
dos acontecimentos, pode-se
sistematizar o período subsequente ao 25 de Abril de 1974,
da vida nacional em 5 fases:
– a 1.ª fase - denominandose como a fase da “queda do
Regime” de 25 de Abril de 1974
a 11 de Março de 1975, data das
Nacionalizações;
– a 2.ª fase, dominada pela
“Crise do 11 de Março” de Março de 1975 a 25 de Novembro
de 1975, data da derrota do projecto Comunista Revolucionário;

– a 3.ª fase, “transição descontínua” de Novembro de
1975 a Abril de 1976, data das
primeiras eleições democráticas, que o Partido Comunista e
o MFA tinham tentado impedir;
– a 4.ª fase, ou da “Instauração Democrática” de 2 de
Abril de 1976 (data da Procla-

mação da 1.ª Constituição da
Terceira República) a Outubro
de 1982, data da vitória da
Aliança Democrática nas eleições legislativas que agrupava o
PPM, o CDS e o PPD;
– e a 5.ª fase, a “da Consolidação da Democracia”, entre
Outubro de 1982 a 1986, entrando-se a partir daí na “Normalidade Democrática”. Não se irão
descrever todas as fases pois o
âmbito destes artigos não é esse.
O golpe de Estado foi organizado inicialmente por um conjunto de Capitães das Forças
Armadas. Convém para esclarecimento dos portugueses, sobretudo dos mais novos que se
conte agora a história verdadeira deste movimento, ultimamente muito romanceada,
enaltecida e falsificada.
Assim o Movimento dos
Capitães, que antecedeu o Movimento das Forças Armadas,
teve início em 9 de Setembro de
1973, e teve como factor de
agregação inicial uma reivindicação salarial e de condições
operacionais, para melhor fazer
face ao teatro de guerra. Isto é,
os Oficiais do Quadro Permanente das Forças Armadas queriam melhores salários e mais
material de guerra para fazer face à guerra nas três províncias.
Para além destas pretensões
queriam que se resolvesse em
favor dos Oficiais do Quadro
Permanente o problema que
os opunha aos Oficiais do
Quadros de Complemento
(constituído por Oficiais Mili-

cianos oriundos do recrutamento obrigatório). Os Oficiais do
Quadro Permanente sentiam-se
prejudicados por os Oficiais
Milicianos, após cumprirem
uma comissão de serviço no
Ultramar, poderem passar ao
quadro permanente sem terem
frequentado a Academia Militar.
Este movimento, que tomou
o nome de Movimento das
Forças Armadas (M.F.A.), em 5
de Março de 1974, foi-se politizando, através da infiltração de
elementos comunistas, e produziu um documento denominado
de Programa das Forças Armadas que enunciava aquilo
que era a sua opinião sobre os
caminhos que Portugal deveria
percorrer.
Pretendia o Movimento das
Forças Armadas, como grandes
objectivos traçados no seu
Programa: 1) Renovar a classe
política dirigente, 2) Descolonizar, 3) Democratizar a vida
política e 4) Desenvolver o país.
Pretendia o Movimento, acabar com o regime autocrático
vigente e instaurar um regime
democrático. Foram, quase de
imediato, autorizadas as actividades de partidos políticos e os
líderes dos Partido Socialista
(o Dr. Mário Soares, licenciado
em Letras pela Universidade
Clássica de Lisboa, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros do 1º Governo Provisório
da 3ª República e eleito Deputado à Assembleia da República
para diversas legislaturas.
Foi também posteriormente
Primeiro Ministro por duas
vezes (Iº e IXº Governo Constitucional) tendo depois sido
eleito como o 4º Presidente da
Terceira República, e ainda
Deputado ao Parlamento Europeu) e do Partido Comunista
(o Dr. Álvaro Cunhal, licenciado em Direito pela Univer-
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sidade Clássica de Lisboa, que
foi Ministro sem Pasta do 1.º
Governo Provisório, e eleito
Deputado à Assembleia da
República para diversas legislaturas), que se encontravam no
exílio, regressaram a Portugal.
Instalou-se alguma confusão
natural num processo dito de
revolucionário, deste tipo.
No campo económico foi
elaborado pelo Major Melo
Antunes um plano, apresentado
e aprovado no seio do 4.º Governo Provisório, em 7 de Fevereiro de 1975 em que se previa a nacionalização de algumas
empresas consideradas estratégicas e a abertura do país à C.E.E.
Não chegou a ser implementado
dados os acontecimentos do 11
de Março.
Convém relembrar a pequena história do 11 de Março.
Tinha sido lançado um “boato”?? de que estavam feitas listas de pessoas a abater, naquilo
que se chamaria de “matança da
Páscoa”, entre os quais figurariam o Gen. Spínola e todos os
oficiais da sua linha.
Ora já tinha havido prisões
sem julgamento de várias pessoas. Em face disto o regimento
de Pára-quedistas de Tancos
avançou sobre Lisboa. Mas sem
resultados por desarticulação e
incompetência da sua cadeia de
comando.
Na ressaca deste fracassado
movimento de tropas, o General
Spínola saiu para Espanha, e o
3.º Governo Provisório caiu. Foi
instituído o Conselho da Revolução, formado por militares
dos três ramos das Forças
Armadas que tomaram o poder
real.
Foi formado o 4.º Governo
Provisório ainda com os mesmos partidos que já vinham do
1.º Governo Provisório: PCP,
PS e PPD, a que se juntaram
independentes e militares.
A Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado
foram extintos passando a
haver um domínio da vida nacional por parte do MFA, através do seu Conselho Coordenador, já claramente dominado
pelos Comunistas.
____
(continua no próximo número)
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PENSAMENTOS

E.T´s

Luis António Martins *

Um homem caminha indiferente. Nu, de roupas e sensações. Mostra-se como nasceu e passeia-se
como ninguém o quer ver. Existe, mas não para os outros. Sussurra-se como um confidente de si próprio,
segredando a quem do seu dentro atende a um pedido de atenção.
Este homem quer atenção.
Olha no horizonte. Nada sente e
tudo vê. Um ocidente acidentado, um oriente orientado –
direcção errada diz quem sabe –
Uma guerra a meio do globo,
outras tantas que despontam nas
suas pontas. Rest´Antárctida
antes do mais que previsto derretimento. Um russo pesca num
mar gelado um peixe grelhado
em grelha americana fabricada
em Cuba.
Anda tudo à paisana, carnavais de árabes e arabianos,
padres pomposos ex-franciscanos. Francisca tinha um talho,
confiscaram-no. Ambrósio fundou uma empresa, pobre de si
não se privatizou o bastante. Foi
viver pr´Alicante.
Mui ordenado reino esperando a impaciência lusitana. Talvez prá-semana. Bem-vinda seja a União africana ao nosso
humilde reduto em jeito de cimeira. Até me vem a catarreira.
Os ingleses que se zanguem, foi
para isso que se inventou o chá.
Globalização empedernidamente inevitável. Ordem no texto.
Ordem no país. Ordem no mundo.
Já lá vai o tempo dos xerifes
e dos cavalos que agora aparecem multiplicados por trezentos

e sempre à porta de casa (naves
espaciais).
E lá vai ele, tal como veio ao
mundo. Badala de mente e de
canastro. Carrega em mãos um
livro de El Saramago, consta
que para acender uma fogueira.
Um homem nu sem eira nem
beira. Tem fome: comida chinesa, tem sede: cerveja chinesa,
está farto de estar nu: roupa chinesa, quer trabalhar : olha, olha
aprenda chinês ou a tocar piano.
Diz que a terra gira assim.
Narciso o senhor que se
apaixonou por si próprio quando se reconheceu no reflexo de
um lago, casou-se pelo registo.
A boda era cara. Narciso vive
junto a si e consigo. Chamam
egoísmo a este tipo de felicidade, como se a emissão de juízos
fosse cândida e altruísta. Andamos todos enganados, terra da
burla e do aldrabo. Imposto embusteado.
Pensei fugir escapando pela
auto-estrada, reparei na portagem era certa a derrapagem e a
bancarrota a consequência fatal.
Querem fugir? Só pelas estradas
nacionais, que infelizmente são
mais fatais, talvez pelo prego a
fundo que transforma um pai de
família num moribundo. Vai
devagar emigrante, ouve-se no

altifalante. A rádio e os anúncios, o tempo de antena exigido,
requerido, pretendido, consumido, assumido, presumido, perseguido, distinguido, obstruído,
inefavelmente conseguido pela
teimosia televisiva. Mudem de
canal. Mudei.
Está tal e qual a mesma coisa
que é coisa nenhuma. “Troquei
de televisão o problema estava
na rua, nos passeios, nos andantes, nas pessoas, talvez nos seus
pensamentos e desatei a rir” –
cogitou o E.T. “Cogito Ergo
Sum, penso logo existo, quer
dizer insisto em dizer que penso,
quando na verdade decoro,
ainda por cima em espanhol” –
insistiu enquanto preparava a
fogueira.
No final da rua encontravase um precipício. Já chinesamente vestido e alimentado, de
fogueira feita e livro desfeito em
jeito de feitura da fogueira
propositadamente incendiado,
parou diante do precipício. Pensou pensamentos, sentiu sensações, vibrou vibrações, gritou
gritos de fúria furiosa enternecendo ternuras curiosas de
curiosidade que observavam
observações. Percebeu a falta de
sentido da sua viagem. Perdeu a
coragem. Recuou.

FAO discute com Portugal
possível abertura de
escritório em Lisboa
Uma delegação da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, deslocou-se a Lisboa,
para discutir com o governo português a
possibilidade da abertura de um escritório da agência da ONU no país.
O grupo chefiado pelo director-geral
da FAO, Jacques Diouf, reuniu-se com o
secretário-executivo da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, CPLP,
Luís Fonseca, para revitalizar projectos
de parceria entre as duas entidades.
O porta-voz da CPLP, António Ilharco,
afirmou que “principalmente será em
África, nos países africanos e em Timor,
e tudo relacionado com projectos de
gestão fundiária, com ordenamento do

território, os aspectos legais associados,
agricultura, pequenos agricultores. Poderá haver projectos de micro-financiamento agrário para formação e capacitação, acções de formação de capacidade técnica para as pessoas do Estado
e sector público, promoção de políticas
agrárias”, explicou.
Segundo a CPLP, a cooperação com
a FAO existe desde 1999, mas projectos
de combate à fome e de desenvolvimento rural recentes levaram à uma reformulação da parceria.
A FAO informou que as iniciativas
serão realizadas em todos os países de
língua portuguesa com excepção de
Portugal.

O governo oferecera-lhe
uma reforma já por si reformada
de tão velhota. E lá foi ele em
pelota, desta feita por convicção. Rebobinou toda a estrada que fizera de livro na mão e
calculou a probabilidade do
mesmo fado voltar a acontecer.
Começou a chover. O resultado
deu-se por infinitesimal, com
vírgulas e zeros à esquerda e à
direita como no parlamento oval
em que os palradores fingem
dores que deveras não sentem.
Diz que mentem, não acredito.
Disfarçam. Isso já sim, isso já
sinto, isso sim já me sinto mais
confortável.
Arrumo o computador, empacoto a dor, ligo o aquecedor,
gasto luz mas pago-a e acabo
por me esquecer de borla. Aliás
o esquecimento é o que há de
gratuito. Esqueçam-se... esqueçam-se...Vegetarianos e canibais
à briga pela sobremesa num
restaurante de comida luxemburguesa.
O burguês come o luxo. O
luxo come o burguês. Migalhas
de ostentação preocupam a mesa. Tenho a certeza.
Resumo o texto numa frase
que ainda não sei qual é. Pode
ser esta “não sei qual é”. Que
não se procure ordem num texto

que quer espelhar desordem.
Longe daqui tragédias clássicas
de fim do mundo, e filosofias de
esquina de um ser humano
semimorto. O que há é o que se
é. O que se é agora é dúbio ou é
nada. Isto está mesmo estranho,
já olharam à volta? Quem cala a
revolta?
Afinal o homem continua
nu, porque nem tempo teve para
se vestir. Afinal o livro que tinha
em mãos era uma autobiografia
de algum ex-bigbrother que
explicava como aprendera a
lavar a loiça na casa mais vigiada do país. Afinal o precipício
era um mero degrau, que separa
a cozinha da sala de jantar.
Afinal o E.T. é você e sou eu.
Afinal tudo está bem no reino da
Vestefália portuguesa e no império dos crisóstomos no globo
da terra. Já ninguém berra.
Os homens da gravata têm
razão, embora desconfie dos
trezentos cavalos à porta de suas
casas. Uma palavra que finde e
rime com casas: Enxurradas. É
o que temos, e quem sabe se não
será o que somos.
E.T´s no nosso próprio planeta. Era só o que nos faltava.
____
* Lic. em Filosofia

cortesia: http//radio.un.org/por

Agência da ONU
alerta sobre
contrabando de material nuclear

A Agência Internacional de Energia
Atómica, AIEA, lançou um alerta sobre
o tráfico ilegal, roubo e perda de material nuclear em todo o mundo. Segundo a
AIEA, mais de 250 casos foram registrados nos últimos dois anos.

Um relatório, publicado pelo banco
de dados de tráfico ilegal da agência,
revela que a maioria dos incidentes está
relacionada a materiais como urânio
natural e enriquecido. De acordo com a
AIEA, em mais de 70% dos casos, o
roubo de material nuclear não foi recuperado.
O relatório indica que as substâncias
podem ser usadas de má-fé. O documento nota que o contrabando de material
radioactivo é prova da falta de medidas
de segurança e controlo.
Desde Dezembro de 2006, o banco
de dados da AIEA já registrou 1080 incidentes envolvendo o movimento indevido de material radioactivo.
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Atlantic Meals investe 4 milhões em Coruche
A empresa do sector agroindustrial de cereais, Atlantic
Meals, inaugurou no passado
mês de Setembro, no concelho
de Coruche, uma unidade de
recepção e secagem de arroz, no
Biscainho, e uma nova linha na
fábrica do Monte da Barca, num
investimento total de 4 milhões
de euros.

Com esta aposta, a empresa
reforça os seus graus de eficiência e qualidade, numa estratégia

que foi responsável pela certificação ISO 9001: 2000 para a
empresa e para todos os seus

produtos. Durante o primeiro
semestre deste ano, a Atlantic
Meals facturou 14,3 milhões de
euros, mais 41% do que em
igual período do ano passado.
Em 2006, o volume de negócios
havia sido de 22 milhões de
euros e a quota de mercado de
17% na transformação de arroz
e 56% de milho, secagem e armazenagem. “Para 2007, há
novas perspectivas de crescimento pretendendo-se fechar o
ano com 30 milhões de euros de
facturação, mais 36% do que o
ano passado”, afirma Nuno
Marques, administrador de produção e qualidade.
A Atlantic Meals exporta
13% da sua produção. Os principais mercados são o Reino
Unido, Polónia, França e Espanha. Seguem-se Angola, Finlândia e Suécia. Entre os principais
clientes, a empresa conta a Hero, Jerónimo Martins, Insular, El
Corte Inglês e Milupa. Fundada
em Novembro de 2005, a empresa é detida em partes iguais
pela Herdade da Comporta, da

Espírito Santo Resources, e pela
Portalimpex-Certejo, cada uma
com uma participação de 50%.
As duas unidades de produção de cereais instaladas em
Coruche têm capacidade para
processar 100 mil toneladas.
Cerca de 60% da matéria-prima
utilizada é nacional. No ano
passado, a empresa trabalhou
com 200 produtores portugueses e adquiriu 15% do total da
produção nacional de arroz.
“A capacidade de laboração
estava esgotada” e era preciso
reduzir custos energéticos e
logísticos, assim como o tempo

de colheita, e responder às exigências em matéria de qualidade, segurança e higiene alimentar, explicou Luís Marques,
administrador executivo da empresa.
Este ano, a Atlantic Meals
estima alcançar 30 milhões de
euros de facturação, mais 36%
face a 2006. A previsão é impulsionada pelo volume de negócios que atingiu no primeiro
semestre deste ano, superior em
41% face ao período homólogo.
____

Novos investimentos
A empresa de transformação de carnes Tomás e Ferreira
pretende investir cerca de 1,5 milhões de euros na construção
de uma nova unidade em Coruche.
Também a Laverde, empresa da área dos cosméticos que
desenvolve actividade industrial na Branca quer expandir a
sua unidade industrial e instalar-se na zona industrial de
Monte da Barca.

Espaço Clean comemora 3 anos

O Espaço Clean festejou três
anos de vida, no passado dia 29
de Setembro, numa festa repleta
de gente gira e muita animação.
Foi em Outubro de 2004 que
a casa abriu portas. Coruche
esteve alguns anos sem “pista
de dança”, depois do fecho da
mítica Pink Panther, sentiu-se
muito a falta de um espaço onde
se pudesse beber um copo até

mais tarde e dar um pé de dança,
a abertura do Clean veio preencher uma lacuna na noite
coruchense.
A gerência do Espaço Clean
diz-se orgulhosa destes três anos
de vida, “estamos todos de parabéns, nós e os nossos clientes,
mostramos que também se faz
noite em Coruche… acreditamos que no futuro vamos viver

VITOR F. MESQUITA

noites ainda melhores, começamos a ter cada vez mais clientes
de outros concelhos, o que significa que o Clean começa a ser
uma referência na noite da
região”.
Até ao fim do ano o Espaço
Clean vai apresentar várias festas, destaque para o sábado, 6 de
Outubro com a actuação da consagrada DJ M.Dusa (vencedora
do prémio revelação feminina
de 2006) e para o sábado, 13 de
Outubro, em que noite vai ser
revivalista ao som dos anos 80!

• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE
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Tm.: 933 89 32 74
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POLÍTICA

Governo Civil
com novas competências
na segurança rodoviária
No passado dia 1 de Maio,
entrou em vigor o Decreto-Lei
n.º 77/2007, de 29 de Março de
2007, que aprovou a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária (ANSR).
Esta sucede à Direcção-Geral de
Viação (DGV) nos domínios
das políticas de prevenção e
segurança rodoviária e das contra-ordenações de trânsito.
Contrariamente ao que acontecia com a DGV, a ANSR não
dispõe de estruturas desconcentradas para a gestão das contraordenações.
Tendo em conta esta realidade e com o objectivo de se
asseguraram as actividades inerentes às contra-ordenações rodoviárias que obrigam à interacção com os cidadãos, como seja
a guarda e devolução de documentos apreendidos ao abrigo
do artigo 173.º do Código da
Estrada e aos processos relativos à execução das sanções
acessórias aplicadas no âmbito
dos processos de contra-ordenação rodoviária, foram celebrados protocolos entre a ANSR
e os Governos Civis.

Assim, a partir de 1 de Outubro, os Governos Civis passam
a: Guardar e a devolver os documentos apreendidos (título de
condução, livrete, título de registo de propriedade, certificado
de matrícula) ao abrigo do artigo 173.º do Código da Estrada;
Receber e a guardar os títulos de
condução ou os documentos de
identificação de veículo para
cumprimento de sanção acessória de inibição de conduzir ou
apreensão de veículo; Registar o
cumprimento da sanção acessória e a emitir o auto de entrega
de documento; Receber e a registar defesa, pedidos de pagamento da coima em prestações
ou dilação do prazo de pagamento e impugnações judiciais
que, após registo, são reencaminhados à ANSR para apreciação, no âmbito dos respectivos
processos de contra-ordenação.
Nestas circunstâncias, todos
os cidadãos poderão dirigir-se
aos Governos Civis dos distritos
onde residem, onde passarão a
ser tratados todos os assuntos
relacionados com as matérias
acima identificadas.

apoiam Sócrates
no fim da pena de morte

Ter a razão
e o beco sem saída
Com gosto foi como retomei
o visionamento do programa
“Quadratura do Círculo”, sobretudo, depois do escaldante
Verão político e social que ainda
decorre. Infelizmente, boa parte
dos temas mais escaldantes não
foi ali tratada, mas há um que o
foi e que merece aqui uma
reflexão simples: a correctíssima afirmação de José Pacheco
Pereira, de que os portugueses
estão a viver pior e sem horizontes.
É claro que esta mais que
evidente razão de José Pacheco
Pereira, de há muito sentida pela
grande maioria dos portugueses,
é acompanhada do beco sem
saída em que ele próprio, como
por igual o seu partido, até mesmo o Presidente da República,
de há muito se colocaram.
Como pude já esclarecer os
meus leitores, as sucessivas
sondagens que continuam a dar
a José Sócrates e ao seu partido
uma mais que confortável maioria, muito próxima da absoluta,
talvez mesmo a absoluta, devese, precisamente, ao facto de se
perceber esta realidade simples:
é verdade que cada novo dia
mais dificuldades traz aos portugueses, mas estes facilmente
percebem que o pensamento
político dos partidos da anteri-

or coligação só tornaria tudo
ainda muito pior. A evidência!
Se o meu caro leitor tiver, porventura, tomado conta da recente ideia de Daniel Proença de
Carvalho, de que a privatização
do Sistema Fiscal seria muito
benéfica para o País, porque
aliviaria os encargos do Estado
nuns fantásticos milhões de
euros, ou mesmo milhares de
milhões, facilmente perceberá
como a mesma não passou de
uma tristíssima ideia, porque
assim se abririam as portas a um
enorme mundo de influências
de todo o tipo, sobretudo, por
parte de quem pudesse controlar,
privadamente, esse novo sistema.
Ninguém certamente imagina que uma tão infeliz ideia,
como esta de Daniel Proença de
Carvalho, não tenha já merecido
o apoio de José Pacheco Pereira,
ou de António Lobo Xavier,
como da enorme maioria dos
nossos políticos do PSD e do
CDS/PP. Quem sabe se o próprio Presidente Cavaco Silva
também se não mostraria adepto
de uma tão perigosa iniciativa
política? De facto, só mesmo
vendo e ouvindo.
Acontece que nada nos permite imaginar uma solução
deste tipo não venha a ter lugar
no âmbito deste Governo de

Hélio Bernardo Lopes *

José Sócrates. Basta que tenhamos presente quanto se tem
visto e aos mais diversos domínios. Depois do modo trucidante como o combate ao enriquecimento ilícito foi por água
abaixo, deixando pelo caminho
a mais que lógica e natural solução apresentada por João Cravinho, esta mais recente iniciativa de Daniel Proença de Carvalho, se acaso vier a ser posta em
prática, de algum modo, pelo
actual Governo, constituir-se-á
no maior empurrão à impunidade no domínio do combate à
fuga ao Fisco.
Um dado é certo: até agora e
com Teixeira dos Santos nas
Finanças e Manuel Macedo nos
Impostos o arrecadar de milhões por parte das nossas
autoridades públicas fiscais tem
sido um êxito. Ora, Manuel Macedo já lá vai e o que virão a fazer José Sócrates e Teixeira dos
Santos só o futuro poderá mostrar. Mas lá que há um incómodo grande ao nível empresarial
por via da veloz cobrança dos
impostos em fuga, bom, isso é
também uma realidade.
Veremos se esta infeliz ideia
de Daniel Proença de Carvalho
virá a fazer vencimento junto do
Governo do Partido (designado
de) Socialista. Vamos esperar...

Mas já temos tratado?

– e querem o fim do nuclear
A propósito da intervenção
do Primeiro-Ministro português
e Presidente da União Europeia
em exercício, no passado dia 25
de Setembro em Nova Iorque,
na Assembleia Geral das Nações Unidas, apelando à abolição universal da pena de morte,
“Os Verdes” vieram afirmar o
seu total apoio a este apelo.
“Os Verdes” em comunicado
afirmaram que “enquanto partido ecologista que assume a
supremacia de valores como o
pacifismo e a dignidade da pessoa humana, não poderíamos
deixar de apoiar esta iniciativa
do Governo português, assu-

mindo que em pleno século XXI
a abolição da pena de morte é
um imperativo em defesa dos
direitos humanos”.
Foi com este espírito que pediram ao Primeiro Ministro Sócrates que apele também à abolição universal da utilização e
exploração do Nuclear, incluindo a sua utilização para produção de energia, considerando
que o Primeiro Ministro português, enquanto Presidente da
União Europeia no semestre
que está a decorrer, “deve fazer
um apelo ao abandono universal da utilização do nuclear”.

É verdade, meu caro leitor
amigo: sabe se já foi aprovado o
tal tratado europeu que tinha
sido encomendado à presidência portuguesa? É uma pergunta com lógica, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros
do Reino Unido, David Miliband,
deu há dias a conhecer que o seu
país não vai referendar o dito
tratado.
Ora, como certamente estará
o meu caro leitor recordado,
José Sócrates, até o Presidente
Cavaco Silva, disseram-nos sem-

pre que, primeiro, havia que
elaborar o tratado, e só depois se
discutiria o seu modo de ratificação. Portanto, aquela minha
pergunta é natural e legítima: o
leitor sabe se já temos tratado?
Mas o meu caro leitor também já se deverá ter dado conta
de que o PSD, tal como os seus
dirigentes, deixaram de falar na
promessa que também fizeram
aos eleitores e aos portugueses,
que era a de que se bateriam
pela realização desse tal referendo. E o meu caro leitor vê algu-

ma preocupação daquele partido
em face dessa tal promessa?
Porque não chamam Luís
Amado à Assembleia da República e lhe colocam o que todos
temos podido ver, ou seja, que
não há político europeu que se
não pronuncie sobre o modo de
não ratificar o tratado, mesmo
sem ele estar pronto? Ou será
que já está feito e nos querem
fazer uma surpresa?
____
* Analista Político
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Uma
mista
Uma mista,
por favor!

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Campo pequeno, 20 de Setembro, toiros de duas ganadarias – Hºs. de Paulino da Cunha e Silva
para o confronto com os cavalos e de Vinhas para o toureio a pé.
Fotos: Joaquim Mesquita

Pessoalmente gosto de corridas mistas, dado que quando
despertei para as coisas da festa,
o extreme era excepção. Eram
raras (ao invés do que acontece
agora) doses maciças de “ferraduras”, e só muito excepcionalmente ocorriam corridas “à
espanhola”, ou melhor dizendo
à meia espanhola, que varas e
estocadas se guardavam na

Baptista, o desaparecimento de
toureiros a pé com capacidade
mobilizadora para a bilheteira,
e, o surgimento de empresários
ex-forcados, serão quiçá a génese de tão profunda alteração.
Uma boa conversa para o Inverno…
Fizeram as cortesias, Luís
Rouxinol e Ana Baptista no que
a cavalo reporta e “Juan Bau-

Juan Bautista, num derechazo

gaveta. A corrida mista era o
prato forte da ementa dos anos
cinquenta e sessenta, e não me
apetece agora esmiuçar o porquê do declínio, não me escusando no entanto de referir que a
força do saudoso José Mestre

tista” Jalabert Fournier e Luís
Filipe Vital da Silva “Procuna”
com o encargo das faenas da
noite. O grupo de forcados
Amadores de Alcochete assumiu o encargo das pegas, e confessemos que teve uma noite

duríssima, em que malgrado
com honra para o convento, não
conseguiram concretizar nenhuma pega à primeira.
Estou cansado de dizer que
as lides a duo só resultam quando os cavaleiros se entendem.
Como não foi o caso, logo no
primeiro da noite o Luís e a Ana,
estiveram discretos até aborreceram. Um toiro é algo mais
que um “paliteiro” em que se
deixam os ferros da ordem.
Um aborrecimento, que
torna evidente que um cavaleiro
se não pode deixar incluir num
cartel de qualquer maneira. É
bom que se lembrem, às vezes,
que têm um nome e uma carreira a defender…
E agora, à guiza de aviso não
bebi vinagre ao pequeno-almoço, neste dia em que vos escrevo. O azedume é o resultado do
que vi e que senti e na verdade
as lides a pé, em que os toiros
estiveram por cima a grande distância dos toureiros, foram tão
só “pueblerinas”.
Que bons os tempos em que
o Armando esteve por cima do
Cordobés, em que o Simões
cilindrou o Paquirri, em que o
Amadeu mandou o Mondeño
para casa; ao que parece e se
constata tinham qualidade para

tanto. Num confronto desigual,
em que Juan vem credenciado
por muitas corridas toureadas,
um bom número de orelhas e
portas grandes em Espanha e na
sua França, seria de esperar que
o Luís se aproveitasse de “vantagem” da ausência de sorte de
varas e dissesse – Aqui Estou!
O que só fez com os palitroques na mão, coisa que o opo-

Procuna, num natural

nente deixou para a quadrilha. A
corrida soube-me a pouco;
sendo um “Gaulês” e o outro de
“Peleia”, estava caminhando
para a praça em busca de confronto que se visse, e, quase
nada.

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

Bautista limitou-se a estar
vulgar e “Procuna” pouco melhor. Para dizer a verdade, só a
fechar a praça houve um pouquito de bom toureio quando o
francês realizou um bom quite
por verónicas a que o moiteiro
respondeu por “delantalos” e
“tafalleras”.
Se já atrás vos disse que a
ganadaria está de parabéns por-

Especialidade Carne n a B r a s a

que os exemplares enviados
estiveram por cima dos toureiros, é evidente que no meu sentir, contar para aqui os passos
que deram (ou julgam que
deram) mais não seria que tentar
aborrecer-vos. Mas, para encerrar, as lides individuais dos
cavaleiros pouco acrescentaram
ao brilho da sua carreira.
Quer Rouxinol, quer Ana,
podem ser “classificados” (e,
perdoem-me a barbaridade, que
a arte não se qualifica!!!) como
tendo tido prestações asseadas.
Curto para um e curto para
outra. São Dias!
Face ao exposto, estou deserto de presenciar uns quantos
cartéis que para aí estão anunciados. É que isto de ser aficionado, como um dia disse o Jean
Cau, é acreditar em Reis Magos
e conseguir ver a estrela que os
guiou.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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Ares da Azervada
Qualquer Coruchense que demande o
campo, estará recordado da simpática e
honorável figura do Dr. Fernando Salgueiro, charneira da dinastia toureira do
seu nome (e já lá vão cinco gerações) e
exímio calção, que se maior não foi em
fama, só se deve ao facto de ter evoluído
nas arenas em tempos em que ginetes de
oiro pouco espaço deixavam aos alter-

de carreira disso dá conta. Tudo isto a
propósito do bom que esteve João
Salgueiro em Coruche no passado dia
nove de Setembro.
No cartel e nas cortesias Joaquim
Bastinhas, Rui Salvador e João Salgueiro, e também os Grupos de Forcados
Amadores de Vila Franca e de Coruche,
para lidar e pegar um curro de toiros bem

Prga rija de António Macedo pelo grupo de Coruche

nantes. Apesar do que digo, vezes sem
conta ouvi exclamar aos velhos aficionados que uma tarde de Salgueiro em Algés
era a sua melhor recordação taurina de
toda a vida.
Cavaleiro ortodoxo e rigoroso, com
rara propensão para o entendimento das
montadas, que adestrava e colocava com
minúcia, transmitiu o que sabia a seu
filho Fernando Andrade Salgueiro que
dele tomou o que quis aprender, e,
esmerou-se a ensinar o seu neto João,
com carinho e paciência que se espera
dos avós, e, o João aprendeu e o que leva

arrobados com Ferro Passanha.
Com a praça composta, Bastinhas,
igual a si mesmo, esteve melhor no seu
segundo, e até o habitual par de remate
lhe saiu com compromisso e verdade;
Rui Salvador não está de facto num bom
momento, a ressentir-se quiçá da lesão
que o fez interromper a temporada transacta e se é certo que com a honestidade
do seu estar jamais defrauda a verdade é
que também não entusiasma. Passou por
Coruche e enfrentou dois toiros e o melhor que dele podemos dizer é que se viu
com agrado.

A despesa do triunfo redondo esteve
de facto a cargo de João Salgueiro. No
seu primeiro, um coiro franco que se
deixava e nada mais, empolgou em lide
em que pôs de si o que o toiro não tinha.
A fechar a praça, dir-vos-emos que de
facto salvou a tarde, dado que teve o
condão de lidando com verdade e
emoção conquistar a unanimidade do

Fotos: Joaquim Mesquita

Xira e de Coruche. Foram solistas Pedro
Castelo, Ricardo Castelo e Ricardo
Patusco (com a melhor pega da tarde)
por Vila Franca, e, António Macedo, Mário Rosa (rijo à segunda) e José Tomaz
“Faísca”, por Coruche.
Sem acrescentar que se veja à glória
da história da praça, da corrida, merecem
de facto registo os “Ares da Azervada”

João Salgueiro, num bonito ferro curto

conclave, a que soube como diriam os
espanhóis pôr “los pelos de punta”, tal o
rigor com que concretizou as viagens e as
reuniões, em monte perfeita, sem alardes
escusados nem disparates em moda,
deixando provado que ainda o envolvem
os ares da Azervada, isto é os saberes que
atesourou do seu honrado avô. Salvou de
facto a tarde; graças ao que fez o público
saiu da praça com vontade de voltar, e é
disso que a festa vive.
Os seis “Passanhas” da tarde foram
pegados com sorte diversa pelos grupos
de forcados amadores de Vila Franca de

que por lá se respiraram, matéria grata a
Coruche, por mais que ao momento
Salgueiro viva em Valada, preparando
montadas para os seus triunfos, e, ajudando o que pode o seu filho que se
anuncia João Salgueiro da Costa, como
bem sabemos, e se se recordam, produção Coruchense, esperança da continuidade da dinastia, garante da sã
tradição que entusiasma as gentes das
bordas do Sorraia e de todo o país.
____
Domingos da Costa Xavier
escriba

Campo Pequeno, 6 de Setembro
Anunciada como corrida das três gerações em competição, a corrida ficou-se
tão só como cumprindo a data, que na
realidade competição não houve nenhuma, e, como provarei, nem podia haver.
Reparem no cartel; João Moura,

Victor Ribeiro e o cavaleiro praticante
Francisco Palha. Forcados de Santarém e
Montemor, que competiram em tempos e
agora com estatuto atesourado, quase se
limitam a estar (dignamente, é verdade).
Uns toiros eram de Lupi, ex--

Tel. 243 689 331

Cozinha Tradicional Ribatejana
Estrada Municipal 515 • 2100-651 Biscainho – Coruche

Escudero e agora Bohorquez, encaste
Urquijo, ao momento pouco em moda.
Ora, pesem as boas intenções da
empresa, em cuja honestidade piamente
acredito, como é que alguém consegue
pôr a competir um praticante com o veterano Moura e com o “Mavi” e suas pretensões pelo meio (a ver se não se descuida e não fica tão só pelas mesmas,
especialista que se está a tornar em
perder nos bastidores o que conquista nas
arenas, e digo-o com mágoa, já que contribuí para lhe outorgar um Troféu
“Equitação”), maldosamente, e de inicio
quase podíamos considerar a publicidade
enganosa, mas não vamos por aí e pensemos tão só em “ingénuo” exagero publicitário, pensando que no futuro pensarão em conceitos inócuos que não ofereçam flancos.
Vamos lá então à corrida. O Moura é
o Moura e só compete com ele mesmo,
quando está bem ou quando está mal, ou
assim-assim, como nesta noite aconte-

ceu. Tal como vimos um Romero ou um
Paula, triunfar ou fracassar, mas sempre
guardávamos do que deles víamos um
poucochinho de toureio puro, também ao
ver João Moura sempre sobra algo para
recordar das suas prestações.
No primeiro touro o segundo curto foi
tão só antológico, o quarto idem e ao
lidar o seu segundo, o quarto da ordem,
creditou-se com o parar recebendo com
mestria e com os dois primeiros curtos
tão perfeitos, que todos, todos os cavaleiros os gostariam de assinar. Dir-me-ão
que é pouco para tal figurão, mas antes
este genial pouco do que nada.
Victor Ribeiro, que se apresentava
esta temporada no Campo Pequeno,
praça em que na temporada passada
estreou a Porta Grande, esteve longe da
memória do triunfo que tal possibilitou.
O seu princípio teve ferros muito
aplaudidos, mas em meu modesto entender lidou-o às avessas, o que não quer
> continua na página seguinte
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dizer nada, dado que escutou
uma ovação de luxo quando se
destribou. O quinto da ordem
que também lidou foi o mais
potável e bravo da corrida e o
cavaleiro umas vezes esboçou e
outras concretizou ferros de
poder a poder, que se agradecem, mas é facto que arrancando o toiro de tudo quanto era
sítio, bem mais arte poderia o
Victor ter posto na sua lide.
Francisco Palha surgiu na
corrida na pele do “calimero”
dos desenhos animados. Montando primorosamente, não se
intimidou, e soube com a garra
superar as lógicas carências.
Vê-lo a cavalo quase equivale olhar para uma fotografia do
famoso Morgado de Coxas,
malgrado lhe falte o bigodito,
mas a postura é ortodoxa e
impecável. Tem sentido de lide,
entende os toiros, busca o triunfo sem concessões e queiram os
deuses que se não estrague.
Não podemos, é facto falar a
seu respeito em qualquer triunfo
empolgante que tenha posto a

Campo Pequeno, 6 de Setembro

praça euforicamente em pé, mas
na realidade com honesta postura triunfou e foi para muitos que
o não haviam visto uma revelação. A propósito foi precisa-

mente agraciado com o troféu
“Revelação” da revista Equitação e o prémio diz respeito ao
universo hípico, que não só ao
taurino, razão porque daqui o

felicito e incentivo.
E agora a forcadagem, que
como já se viu era composta
pelos veteranos grupos de Santarém e Montemor. Honraram

A Feira da Moita
No tempo em que a praça de
toiros de Lisboa se encontrou
encerrada para obras, a praça de
toiros Daniel do Nascimento, já
com venerável passado e boa
história, assumiu no tecido taurino nacional tão alta fasquia,
que ao momento, a que se tem
anunciado como “a maior e
melhor feira taurina nacional”, é
um bico de obra para qualquer
empresário que se atreva a montar os seus cartéis. É preso por
ter cão, é preso por não ter,
como sabiamente reza o dito
popular.
Este ano, a feira da Moita
começou a 10 de Setembro,
com uma corrida chamada das
“figuras do futuro”, que enfrentaram uns novilhos gordos com
ferro do Eng.º António Silva
(gordos de mais para o seu
esqueleto, e, conheço bem a ganadaria...), novilhos que foram
pegados pelos grupos de forcados amadores de Lisboa e do
Montijo. No cartel estava anunciado Francisco Cortes, que desgraçadamente se não pôde apresentar face a uma intervenção
cirúrgica a que foi sujeito em
consequência de súbita apendicite; daqui lhe enviamos votos
de rápido restabelecimento e a
certeza (já provada) de que
seguimos acreditando no seu
toureio. Substituído por Tito
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Semedo, o de Beja teve que se
contentar em estar diligente face
ao canastrão que enfrentou.
Continuando, esteve na arena Marco José, eterna promessa
adiada, que depois de se ter
deixado agarrar pelos peitos,
montando um cavalo de crinas
pretas, deixou constância de que
tem algo a dizer, sobretudo executando dois soberbos ferros em
sorte de violino.
Seguiu-se-lhe Carlos Alves,
cavalheiro a1cochetano de São
Francisco que esteve enorme,
com emoção e muito ligado,
agradando em pleno, e afirmando em pletora que contra ventos
e marés tem uma palavra a
dizer.
Devia seguir-se-lhe na ordem de lide o cavaleiro Pedro
Salvador, mas acontece que o
animal a lidar surgiu na arena
congestionado e foi devolvido a
currais, o que viria também a
acontecer e pelo mesmo motivo
com o “sobrero” que devia lidar
no final. Estranha coincidência,
que o levou a ter saído da Moita
com o simples participar nas
cortesias, e motivando uma
bronca, que sem razão legal, se
justifica, dado que a Moita tem
prestígio que baste para que
mais sobreros aguardem nos
currais.
Lidou depois Gilberto Filipe,

ousado e alegre um dos mais
pesados da corrida, e, o público
em voto livre conferiu-lhe o
direito a estar na corrida de
Quinta-feira. Desastrado mesmo esteve Filipe Gonçalves em
noite que quererá esquecer, e
mais não digo, se bem que me
não escuse a aqui afirmar que
com a “artilharia” que coloca na
boca dos cavalos lhe será sempre difícil (se não impossível...)
que o avaliemos pela positiva.
Os forcados tiveram uma
noite digna e dura e que se destaquem as pegas de João Vasco
Lucas, por Lisboa e as de João
Paulo Damásio e Isidoro Cime
pelo Montijo (aliás os dois que
pegaram)... Enfim, uma corrida
com pouca história!
Dia 11 de Setembro, pela
tarde, exemplares de Hºs de
Varela Crujo para os matadores
locais, “Procuna”, “Parrita” e
“Velásquez”. O curro saiu desluzido o que baste para que se
não possa falar de tarde de triunfos. “Procuna” esteve bem
com o capote e como é hábito
em bandarilhas e diligente perante o mais potável da corrida.
“Parrita”surpresa da tarde
(pelo pouco toureado que vai na
temporada) e fez o que pôde, em
toureiro, quer bandarilhando,
quer com a muleta e agradou.
“Velásquez” a contar com o

vinagre do sorteio, teve que se
limitar a exemplos esparsos da
sua toureria, com pormenores
aqui e ali, o que se lamenta. Que
se louve a empresa por ter dado
sitio aos toureiros da terra, e,
que se louve a Moita por ter
acorrido à praça na expectativa
de ver triunfar os seus toureiros.
Foi bonito!
A corrida de dia 12 foi anulada, ao que parece pela vontade
de um tal Diego que se diz de
Puebla del Rio, mas que nasceu
Diogo no Porto Alto e Ventura
de apelido, que considerou que
o piso estava impróprio para a
lide face a trovoada ocorrida
pelas sete da tarde. Os matadores anunciados “Pedrito” e
António Ferrera, compareceram
à hora da corrida, mas a empresa entendeu não haver condições, e, os pupilos de Conde Cabral voltaram para o carro sem
serem lidados, ao que parece
com o conluio de todos.
Acabou a feira com a tradicional corrida dos seis cavaleiros de Quinta-feira. Os toiros
eram da herdade de Pégoras e
embora dignos, de condição
diversa. Para lhe dar lide Luís
Rouxinol, Rui Fernandes, Vítor
Ribeiro, Sónia Matias, Gilberto
Filipe e João Moura Caetano. A
destacar, talvez a segunda parte
da lide de Caetano, que do meu

as jaquetas que envergaram,
mas destaque mesmo merecem
as pegas do novel cabo de
Montemor José Maria Cortes e
de João Mantas do mesmo grupo a fechar a praça, com o pegão
da noite.
Em síntese, olhando para o
nosso actual panorama afigurase dificílimo montar cartéis economicamente viáveis e com
interesse em Portugal. Pensem
um bocado e verão que não é
fácil. Fácil também não será que
se façam aficionados com corridas montadas para cumprir calendário. É um pau de dois bicos, sendo que um deles é rombo. As empresas existem para
ganhar dinheiro, que nunca para
o perder, mas com saudável
equilíbrio (numa praça de temporada umas dão para as outras,
a não ser que todas sejam más!)
é possível que montem cartéis
em que o sal e a pimenta se revelem.
A festa precisa de tais temperos!!!
Domingos da Costa Xavier
Cortesia

ponto de vista se havia apostado
em fazer o seu toureio e só
depois (e triunfando) se dispôs a
praticar o que o toiro lhe pedia,
e, também a brilhante pega de
despedida de João Camejo, com
o nosso conterrâneo Galveias
nas ajudas (que também se despediu), forcados do G.F.A. do
Aposento da Moita que souberam andar na festa com profunda umbria, o que se lhes agradece.
De referir também o firme
que esteve na arena Netino Wen,
a que o toiro complicou a vida, e
que saiu da arena de maca após
ter pegado, o que se salienta por
evidenciar a sua fibra.
Enfim, mais uma feira da
Moita que marcou o calendário,
como de costume em época de
vindimas, e por assim ser há que
dizer que nela vimos “muita
parra e pouca uva”. Não é grave,
para o ano há mais, e, bem esperamos por melhor safra.
Que se saliente a belíssima
capela que a S.M.T. fez construir perto do Pátio de Quadrilhas,
e a cuidada exposição que Victor Emanuel elaborou a propósito do 120.º aniversário de Daniel Nascimento; passe o que
passe a Moita segue em grande...!
Domingos da Costa Xavier
Cortesia da Revista Equitação
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S OBRE T OIR OS

Troféu para Gaston Santos
Joaquim Mesquita *

Almeirim voltou a ter a sua corrida das vindimas, este ano contou com um triunfo do
mexicano Gaston Santos na lide ao último da tarde.

* crítico taurino

Fotos: Joaquim Mesquita

Gaston Santos, o triunfador da corrida

Uma lide consistente, valorizada pela
entrega do toureiro, preocupando-se em
fazer as coisas bem feitas. Elegeu os terrenos perfeitos para executar as sortes,
entrando de frente e cravando a rigor
dominando os remates com arte e adornos de classe.
Rui Salvador lidou o sobrero devido
ao seu primeiro ter saído inutilizado para
a lide. Uma lide típica do ginete de
Tomar, com valor e raça, tanto nos compridos como nos curtos cravados de alto
a baixo entrando nos terrenos de jurisdição do toiro. Luís Rouxinol desenvolveu uma boa lide deixando os com-

Pega de Ricardo Dias, pelos forcados de Coruche

pridos à tira e os curtos de frente rematando com poder, com o senão de sofrer
um forte toque na montada ao rematar a
lide com um palmito.
Ana Batista teve de se haver com um
mansote complicado que em nada lhe
facilitou a vida. Ana sofreu uma forte
colhida contra tábuas mas com o seu
determinante valor empenhou-se a fundo
para cumprir com a função dando a volta
por cima.
Gilberto Filipe andou em bom plano,
chegando fácil ao público desenvolveu
uma lide movimentada, alguma velocidade nas montadas mas a alcançar bons

momentos durante a lide cravando maioritariamente a quarteio.
Filipe Gonçalves iniciou bem a sua
participação nesta corrida mas ao segundo curto a sua montada foi colhida vivendo-se momentos de pânico na arena
felizmente sem consequências de maior.
Filipe já havia conseguido bons momentos rematando as sortes com piruetas vistosas. Rematou a lide com um palmito
superior.
A pegar a corrida, três grupos em
concurso de pegas, por Coruche Hugo
Graça à primeira e Ricardo Dias á segunda. Pelos amadores de Alcochete, Hugo

Branquinho e Pedro Gil ambos à primeira. Pelo Aposento da Moita, José Bruega
à terceira, com o toiro a pô-lo dentro da
trincheira e por fim Nuno Carvalho à
primeira. Os toiros de Conde Murça
saíram desiguais de comportamento e
apresentação.
No início das cortesias guardou-se
um minuto de silêncio em Memória do
ganadeiro António José da Veiga Teixeira
falecido dias antes.
Dirigiu superiormente Júlio Gomes
assessorado pelo Dr. José Luís Cruz, perante um terço de entrada na tarde de 16
de Setembro em Almeirim.

Cavaleiros e Forcados em Noite Grande!
A corrida realizada na Nazaré a 8 de
Setembro, integrada nas suas tradicionais
festas, teve como ponto alto a entrega de
cavaleiros e forcados para suplantar as
dificuldades dos cinquenhos de Ortigão
Costa, desencastados e sem força, empregando-se nas pegas, intercalados com
dois de Rui Gonçalves, (3.º e 4.º), escassos de peso mas encastados e com raça.
Rui Salvador andou encontrou-se
mais com o seu toureio no quarto, levando emoção às bancadas com os ferros
com entrada ao piton contrário e a cravar
de alto a baixo. A abrir praça andou regular dentro da lide possível.
João Salgueiro, a realizar uma excelente época mais uma noite onde rubricou uma boa actuação diante do segundo
toiro da corrida. Com montadas que lhe
permitem executar o toureio que leva
dentro de si, Salgueiro suplantou as dificuldades do oponente com determinação
e génio. Um toiro que se adiantava,
sacou-lhe investidas em curto para reunir

Grupo de Forcados Amadores de Coruche nas cortesias

a preceito e deixar a ferragem com todo
o mérito. Diante do quinto, uma lide
regular, reconhecendo o toureiro, e bem,
que não era merecedora de volta no final,
uma atitude de verguenza toureira!
Ana Batista rubricou uma actuação
triunfal diante do primeiro astado do

Eng.º Rui Gonçalves. Lidou-o com categoria, definiu bem os terrenos, as distancias e a lide foi toda ela de refinado interesse. Tanto nos superiores compridos à
tira como nos curtos de frente ou a quarteio rematados artisticamente, impondo a
sua classe de lidadora por excelência

fazendo levantar euforicamente o público das bancadas. A encerrar a corrida,
perante um mansote sem força, limitouse a cumprir com a papeleta numa lide
pautada pela entrega num ritmo crescente encerrando a série de ferros regulares com um palmito vistoso.
O Grupo de Forcados Amadores de
Coruche teve uma prestação importante
nesta corrida. Miguel Raposo e Carlos
Granadas, ambos à primeira e Paulo
Lopes à segunda, mérito para os ajudas,
decisivos para o êxito do grupo. Os
Amadores do Aposento da Chamusca
também estiveram em plano de destaque,
António Melara Dias e João Vinagre
ambos à primeira e Pedro Coelho dos
Reis apenas consumou á quarta,
mostrando uma garra e estoicismo
enorme para levar de vencido um oponente extremamente difícil. Perante três
quartos de casa dirigiu com a classe de
sempre o maestro António dos Santos
assessorado pelo Dr. Francisco Barata!

V
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Sonante Triunfo de João Ribeiro Telles Filho
Lisboa, Campo Pequeno 30 de Agosto 2007 – Corrida SCP
No passado dia 30 de Agosto o Campo Pequeno anunciava
mais uma corrida do Sporting
Clube de Portugal, alicerçada
com um interessante e promissor cartel que prometia novamente encher a primeira praça
do país.
Anunciada estava a veterania de Joaquim Bastinhas e a
juventude e irreverência de
João Moura e João Ribeiro
Telles filho, lidando 6 exemplares de Pégoras que haveriam
de ser pegados pelos homens
das jaquetas de Lisboa, Coruche e Portalegre.
Por volta das 21.30H a
praça da capital começou a encher ao som de fados de artistas
bem conhecidos como António
Pinto Basto, Maria Armanda,
Teresa Tapadas e José da Câmara que entreteram e divertiram o público já presente,
dando assim início a uma noite
que tudo indicava que pudesse
resultar em pleno.
E assim foi, 22hora, praça
cheia em Lisboa e para as cortesias saem os artistas notoriamente bem dispostos e a querer
“apertar”. Para o primeiro da
noite sai Bastinhas que enfrentou um toiro de Pégoras bem
apresentado e que cumpriu na
generalidade. Após três compridos à tira e bem rematados,
Bastinhas regressa montado no
Pinto Barreiros, cavalo de extraordinário arranjo e que chega muito ao público, e com o
qual coloca dois curtos de
grande categoria, deixando-se
ver no cite, alegrando, partindo
recto ao toiro e depois cobrando no alto. Já ao som de música e com o conclave conquistado viria a trocar uma vez mais
de montada com a qual colocou

mais dois curtos bem conseguidos, para por fim assinar a sua
lide com o par de bandarilhas,
desta vez conseguido ao segundo intento, que resultou vibrante. Séria e entusiasmante a lide
do veterano cavaleiro de Elvas
que assim punha alto o nível do
espectáculo.
Para o segundo da ordem
saiu à praça João Moura filho,
ginete seguidor da escola “Mourista” que muitos êxitos tem
alcançado esta temporada. Para
receber o toiro, João montado
no cavalo “Lince” prescinde
dos seus subalternos e após boa
brega coloca dois compridos
bem conseguidos, para aquilatar o que o toiro exigia.
Nos curtos sacou então o
seu “Belmonte”, cavalo estrela
da quadra que com o seu toureio encimista de recortes e de
brega ladeada fez as delícias do
público presente. Quatro curtos
e um palmo resumem a lide do

cavaleiro de Monforte, que
muito e bem porfiou e que se
mais não conseguiu foi porque
o toiro a dada altura deu a sensação de uma certa inferiorização o que por vezes lhe tirava
um pouquinho de transmissão.
Apertava assim Moura filho e
mantinha alto o nível do espectáculo.
A fechar a primeira parte,
coube a João R. Telles Filho
lidar o toiro menos pesado da
corrida que em nome da verdade se diga deixou-se tourear
mas foi o mais exigente da
primeira parte. João com toda a
sua escola e carisma tão pessoal
e natural que vem encantando
toda essa afícion portuguesa,
não deixou cair o tom triunfante do espectáculo. De saída
e montando o “Bacatum” foi
esperar o inimigo à porta dos
sustos e realizou uma gaiola
entusiasmante, dobrando-se
muito bem com o toiro para

depois já com ele colocado
deixar três compridos de inexcedível correcção.
Nos curtos e com o toiro já
a esperar um pouco mais no
momento da reunião, João
reentra em praça montado no
“Pintor”, e após um primeiro
curto a experimentar a lide foi
subindo cada vez mais de tom
sendo o segundo curto um
daqueles de antologia, pois o
toiro ao esperar, exigia que o
cavaleiro lhe pisasse os terrenos e João entrando de frente e
indo um nadinha ao piton contrário deixou um grande ferro.
Em seguida e apercebendose que o toiro estava a vir um
nadinha a menos, Telles filho
saca a sua égua de confiança e
com ela rubrica o êxito, colocando um ferro de violino para
logo em seguida com o toiro
colocado cravar um palmito de
estrondoso impacto que pôs o
Campo Pequeno em polvorosa.
O toureiro Coruchense marcava assim a sua primeira lide de
forma redonda.
Seguiu-se o intervalo, e
após a primeira parte que havia
sido de grande intensidade, a
segunda mostrou-se em parte
um pouco diferente tendo até
na minha opinião arrefecido
um pouco o ambiente. Bastinhas enfrentou-se com um
Pégoras de extraordinária presença mas que não facilitou o
labor do cavaleiro. Cravou a
ferragem da ordem com voluntariedade e após a cravagem do
par de Bandarilhas, viria a sair
com o carinho do público a seu
lado, mas já sem a espectacularidade da primeira lide.
O quinto da corrida viria a
ser lidado por Moura filho que
após dois compridos de boa

Texto de Rodrigo Taxa

nota partiu para a série de curtos. O toiro exigia uma brega
cuidadosa, e que se zelasse pela
sua investida e a verdade é que
embora João tivesse muito
mérito e raça nas sortes cambiadas que efectuou com o “Horizonte” a verdade é que estas
por vezes desequilibravam em
demasia o toiro, e, faltou à lide
uma brega mais consistente
uma vez que para a eleição dos
terrenos eram constantes as
intervenções e avisos dos peões
de brega. No entanto uma lide
com coisas boas e também do
agrado do público.
Porém o melhor estava
guardado para o final. O sexto
toiro não destoando dos seus
irmãos de camada serviu, e
João R. Telles filho tirou do
toiro tudo o que havia a tirar, e
pôs ainda o que a este faltava.
Nos compridos montando o
“Oriente”, João colocou dois
ferros de boa nota soberbamente rematados de forma toureiríssima.
Daí para a frente foi a escalada para o êxito total, nos curtos montado o “Ojeda”, João
colocou uma série de quatro
curtos daqueles que ficam na
memória. O toiro apresentavase voluntário e o toureiro pondo
toda a sua “chispa” em praça,
estando confiado, moralizado e
a gosto foi criador de uma brega inexcedível, intuitiva e depois teve o condão de frente
partir para o toiro, levantar
muito bem o braço e deixar a
ferragem no alto do morrilho, o
que nesta altura já colocava o
Campo Pequeno em pé.
Porém a demonstração da
toreria de João não se ficou por
aqui e sacando o inevitável

>>

Triunfo dos forcados mais jovens de Coruche em Sousel
Com duas corridas no mesmo dia, 8 de Setembro, o cabo
Amorim Ribeiro Lopes dos
Amadores de Coruche aproveitou para rodar a rapaziada no
Festejo realizado na desmontável instalada em Sousel.
A aposta foi ganha, pois os
jovens demonstraram valor nas
reuniões e coesão nas ajudas,
permitindo três pegas ao primeiro intento sem dificuldades,
por intermédio dos forcados
Pedro Galamba, Luis Gonçalves e Ricardo Dias.
O outro Grupo em Praça, os

Amadores de Monforte executaram duas pegas à segunda tentativa e uma à primeira, pelos
forcados Rui Espiguinha, Pedro
Mendes e Carlos Lopes, respectivamente.
Quanto às lides a cavalo, o
triunfo sorriu a Sónia Matias, a
deixar constância do seu valor
nas duas lides, primeiro diante
um novilhote de Cunhal Patrício
e depois com um de Rosa Rodrigues, mais móvel.
Francisco Núncio, que substitíu o anunciado Cortes, andou
fiel ao seu estilo e cumpriu a sua

função, sem comprometer. A
tourear praticamente em casa,
Tiago Carreiras não teve dificuldades em chegar às bancadas
diante o seu primeiro adversário, num toureio vistoso e
comunicativo.
Ao último, o jovem praticante mostrou vontade mas andou
de mão incerta.
Direcção acertada de António Garçoa com assessoria veterinária do Dr. Jorge Moreira da
Silva.
____
Texto e foto de Hugo Fialho
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OPINIÃO

Parabéns
Paulo Caetano

Coruche ficou de Luto

O toiro bravo é o único exemplar da Exploração
Pecuária a que se exploram as características
cognitivas, isto é, o que leva dentro.
Se de uns animais queremos
o trabalho, de outros a lã, de
outros o leite, de outros a carne,
o que pedimos ao toiro é tão só
que seja bravo.
De todos os outros índices
de taxa de desempenho são
fáceis de avaliar, no que toca à
bravura tem muito que se lhe
diga, dado que por melhor que
seja a apresentação e o “trapio”,
só na arena perante a lide o toiro
exterioriza o melhor (ou o pior)
das suas características.
Criar toiros bravos, pelo que
supra afirmo é puro acto de fé, e
quem cria tão nobres animais,
não raro é objecto de avaliação
iníqua, tão só porque o desempenho do curro viciou as expectativas, esquecido o público que
quem mais sente na alma o
insucesso é o ganadeiro, que durante quatro longos anos depositou o melhor da sua esperança
nos animai que enviou à praça.
É uma actividade em que
nada é previsível e muito menos
fácil. Irmãos de camada, exemplares com excelentes notas,
evidenciam comportamentos
tão diversos, que nos obrigam a
respeitar a carolice de quem os
produz.

É por assim ser, que nos
agrada referenciar quem pela
positiva se distingue. Em verdade, importa sublinhar o trabalho ganadeiro, que com inteligência e argúcia se impõem,
quer pela intuição do criador,
quer pela “sorte” de ter lançado
às vacas reprodutores que ligaram bem.
Vem a arenga a propósito do
que o maestro Enrique Ponce
disse à “Aplausos” sobre os
melhores toiros que lhe tocou
tourear nesta temporada (que
uma lesão de ligamentos já
interrompeu). Dos muitos que
estoqueou salientou do alto seu
estatuto quatro, um deles Português, com ferro de Paulo
Caetano.
Sendo certo que todas as
opiniões são importantes, na
matéria a opinião do Chivas é
importantíssima. Um figurão,
como Ponce, referir um toiro
Português como um dos mais
importantes da sua temporada é
um elogio que devemos cantar.
Pelo antes, pelo de agora e
pelo que esperamos de futuro.
Parabéns Paulo Caetano…!
____
DCX

>>
“Dorey” colocou dois violinos
que elevaram em uníssono a
praça Lisboeta, praça cheia
desde a barreira às galerias, a
aplaudir de pé o grande triunfador da noite!!!
Se dúvidas alguém tivesse,
nesta noite as dissiparia, pois
ficou provado que a juventude
da festa está assegurada e que
pessoalmente com um trabalho
desta categoria e com a sorte e
protecção divina que em tudo é
necessária na vida João Ribeiro
Telles filho, está posicionado
para uma carreira de sucesso
que o levará concerteza à ribalta
da nossa séria e mais profunda
tauromaquia a cavalo. Redondo
e rotundo êxito este de João
Telles filho no Campo Pequeno.
Quanto à forcadagem, por
Lisboa pegaram Ricardo Eusébio e António Correia de Campos, ambos ao terceiro intento.
Por Coruche, pegaram Amorim
Ribeiro Lopes e Pedro Crispim,
ambos ao primeiro intento, fa-

zendo este último a pega da noite. Finalmente e como não há
bela sem senão, por Portalegre
foram caras Nelson Baptista que
esteve aquém do esperado o que
levou à bronca pois a pega viria
a ser consumada só à sétima tentativa, com o toiro completamente abafado e ao som dos
assobios do público. No seu último toiro, o grupo recompôs-se e
ao primeiro intento João Romão
Tavares consumou a pega restituindo a honra ao seu grupo. Os
toiros de Pégoras estavam todos
eles bem apresentados, cumpridores e no geral participativos
no sucesso dos artistas.
Como nota final, como aficionado e todos nós como Coruchenses devemos ficar mais
uma vez radiantes e agradecidos
aos toureiros da nossa terra que
mais uma vez elevaram consigo
as cores de Coruche e da nossa
Tauromaquia!!
Bem haja toureiros!!

Retiniu o telefone, e, do outro lado recebi a notícia do passamento de
António José da Veiga Teixeira. Triste notícia, de facto…

É bem sabido que
ninguém é eterno, sendo até que os americanos costumam dizer que
a única coisa que o indivíduo tem na vida é
morrer e o pagar impostos, e, assim sendo temos que encarar a realidade, conquanto nos
custe aceitar que assim
seja, e, acreditem sei do
que falo.
É óbvio, que por
muito que se equacione
a previsibilidade de um
desfecho jamais nos
encontramos preparados para o enfrentar e
quando nos toca pessoalmente dói, dói muito, razão que me leva
desde já a endossar à família, o meu respeito.
Respeito que mereceu também e sempre a
figura falecida, dado que nesta ambiência
actual que cada vez mais me parece falha de
valores, sempre revelou um senhorio ao seu
estar, que nesta hora importa esclarecer.
Atravessou na vida fases tantas, que só
com estaleca as suportou. Primeiro, natural
herdeiro do senhor seu pai, foi violentamente
confrontado com essa herança; António
Feliciano Branco Teixeira, foi de certa forma
um pai do povo, permanentemente disponível para ajudar e resolver, sendo certo que
muito a Vila ainda lhe deve (até a recuperação da Boa Memória… mas essa conversa
fica para outra ocasião…) e acontece que
presto se exigiu a seu filho que actuasse
como seu continuador, no possível e no impossível, com o granjeio dos anticorpos naturais quando o impossível se tornava realidade.
Mas o Senhor António José, soube superar todas as adversidades sociais, e impor-se
como pessoa, na adversidade da perca de um
filho (o saudoso Fachuca) sendo certo que se
estamos “preparados” para sepultar nossos
pais, jamais o estamos para o fazer aos filhos,
e que se saliente também o avô extremoso
que soube ser face às complicações que na
família lhe surgiram e que resolveu agigantando-se, sendo pioneiro em diversos aspectos do viver da Vila e do País, e aí fica como
testemunho o que soube ser como agricultor,
dirigente e até mecenas, sempre disposto a
inovar, a estender uma mão onde a mesma
fazia falta, sem pensar no simples lucro mas
olhando com visão de futuro a clareza das
coisas.
Dotado de pertinente e superior inteligência, disse-me um dia (aquando da minha passagem pelo “arroz” em Coruche) que o acto
agrícola já não começa pelos granjeios de lavoura adequados à sementeira, mas antes sim

pelas leituras dos Diários da República. Deu-me que pensar, mas
basta-nos olhar para o
presente para lhe outorgarmos a sageja do raciocínio já lá vão trinta
e tal anos.
Socialmente, cumpriu integralmente o seu
papel chegando em simultâneo a dirigir em
Coruche a Irmandade
de Nossa Senhora do
Castelo, a Misericórdia
e o Lar de São José,
situação que creio única
e que é bem prova da
sua disponibilidade.
A nível nacional,
que se saliente a sua acção na Associação
Central da Agricultura Portuguesa e os
muitos lugares (alguns como de costume pioneiros) que ocupou nas estruturas representativas da agricultura, onde sempre fez sentir a
sua capacidade gestora.
Acontece que para além de tanto pragmatismo era um romântico. Nascido e criado
entre cavalos e toiros, bem cedo, aquando da
sua estada na Escola Agrícola se fez forcado
e bom nome deixou como cernelheiro do
Grupo de Santarém (em tempos em que pontificava Ricardo Rhodes Sérgio, que se lembre).
Como criador de reses bravas, não lhe
chegou o potencial genético do Armentto
herdado de seu pai e preito se abalançou a
adquirir ferro, antiguidade e existência do
Duque de Tovar, sendo que com sabedoria
bem cedo transformou o que criava em material apetecível às figuras, chegando a lidar
mais em Espanha e França que entre nós,
sem que jamais se escusasse a lidar do melhor que julgava possuir em Coruche, sempre
(para lá da economia) a sua Praça de eleição.
Dispiciendo se revela que continue a enaltecer junto dos meus paisanos a figura vertical de António José da Veiga Teixeira, dado
que dele sabem mais que eu.
A seu tempo também uma das melhores
varas do Ribatejo e inovador o que baste para
que, por exemplo, tenha imaginado o “Cortejo Etnográfico e do Trabalho” que tanto nos
agrada e enobrece as festas da Vila. Com pretensão biográfica, e sem sequer ter necessidade de consultar fontes, para aqui estaría-mos falando da sua figura honesta mais um
carradão de texto.
Importa, importa mesmo, é que se diga
que a Vila ficou de Luto.
Deixou-nos um homem de bem!
____
Domingos da Costa Xavier
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SANTO ESTÊVÃO

MAÇÃO

Creche já tem primeira pedra

Decorreu no passado dia 8
de Setembro a cerimónia de lançamento da primeira pedra da
creche do Centro de Bem Estar
Social de Santo Estêvão, Benavente, no âmbito do Programa
de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais (PARES).
O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que presidiu ao evento, falando da importância deste tipo
de equipamentos para a protecção social dos cidadãos.
A abertura de uma creche em
Santo Estêvão, associada à rede
de acessibilidades e ao estudo
de instalação do novo aeroporto
no concelho, vem “tornar esta

freguesia mais atractiva, não
apenas ao investimento turístico, mas à vinda de gente nova
em período fértil”, argumentou
o Presidente da Câmara Municipal de Benavente. António
Ganhão agradeceu ainda o empenho do Governador Civil de
Santarém na construção do novo equipamento, bem como a
sua sensibilidade para as questões sociais.
Actualmente, o Centro de
Bem Estar Social de Santo Estêvão possui um Centro de Dia e
um espaço de Actividades de
Tempos Livres.
A creche, que estará pronta
daqui a um ano, é uma valência

social que fazia falta, afirmou o
Presidente da Direcção, Daniel
Ferreira, que mostrou o desejo
de ver ainda criado um lar para
idosos.
O lançamento da primeira
pedra é o primeiro passo de um
investimento superior a 345 mil
euros (dos quais o Estado suportará 56 por cento) que permitirá
albergar 33 crianças.
Ao som da Banda Filarmónica local, foi descerrada a placa
comemorativa do evento, onde
também esteve presente a Directora do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, Anabela Rato.
___

SANTARÉM

Galardão Empresa do Ano 2006
– Inscrições Abertas
A Nersant está a receber
inscrições de empresas do distrito de Santarém interessadas em participar na distinção
Galardão empresa do Ano
referente ao ano de 2006.
__
Este é já um prémio de renome da região cujo objectivo é
distinguir as melhores performances económicas, neste caso
do ano passado. O empreendedorismo, a capacidade de ino-

vação, a introdução de novas
tecnologias, a criação de postos
de trabalho, a defesa do ambiente e a aposta na qualidade
estão entre os critérios que levam à selecção dos premiados
nas categorias de “Melhor Empresa”, “Melhor PME” e “Melhor Micro Empresa”.
Quanto às distinções de
“Mulher Empresária”, “Jovem
Empresário” e “Prémio Carreira
Empresarial” estarão sujeitas à
apreciação de um júri.

As empresas interessadas
em candidatar-se poderão fazer a sua inscrição até ao final
do mês de Setembro.

Para mais informações
contacte
Núcleo Nersant de Santarém
telefone 243 321999
e-mail
núcleo.santarem@nersant.p

Valtejo Finicia
chega a Mação

No passado dia 10 de Setembro realizou-se, no Salão Nobre
da Câmara Municipal, a sessão
pública de apresentação do Valtejo Finicia Mação.
Depois do Cartaxo, Coruche,
Abrantes e Almeirim, Mação foi
o quinto município do distrito a
aderir ao Valtejo Finicia. Dinamizado pelo IAPMEI a nível
nacional, na região de Santarém
o Valtejo Finicia conta com a
parceria da Nersant e a intervenção da Garval.
Trata-se dum instrumento
financeiro de apoio a micro e
pequenas empresas que permite
que estas se candidatem a um
apoio que pode ir até aos 45 mil
euros por projecto, sendo que
20% da verba é disponibilizada
pelo Município, sob a forma de
apoio reembolsável e taxa de
juro 0. O parceiro financeiro do
Município de MAÇÃO será o
Banco Espírito Santo que assegura 80% da verba, a uma taxa
Euribor a 180 dias, spread de
1.25%, sem comissões de avalia-

ção e sem arredondamento da
taxa de juro. De salientar ainda
que as responsabilidades de capital assumidas pelo BES serão
garantidas em 75% por Garantia
autónoma da GARVAL, nas seguintes condições: comissão de
garantia de 1.25 e obrigatoriedade de aquisição de acções na
Garval no montante máximo de
2% do valor da garantia prestada.
Podem candidatar-se ao Valtejo Finicia micro e pequenas
empresas (de acordo com a Recomendação da Comissão Europeia 2003/361/CE) já existentes, neste caso, com actividade no concelho de Mação e
com os seguintes CAES de
actividade: Indústria – 10 a 37 e
40101; Construção – 45; Comércio – 50 a 52; Turismo – 551
a 554, 633, 711, 9232 a 9234,
9261, 9262, 9272, 93041 e
93042; Serviços – 72, 73, 74,
9211, 01410, 02012 e 02020;
Transportes – 602, 622, 631,
632 e 634.

SANTARÉM

Fersant 2007
Realizou-se a 18ª edição da
Fersant – Feira Empresarial da
Região do Ribatejo, inaugurada
pelo Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e Inovação.
O certame deste ano foi o
melhor dos últimos cinco anos
uma vez que se atingiu um número de 108 empresas/entidades participantes, num total de
espaços ocupados que ultrapassa os 165.
Além da feira em si, o destaque da Fersant 2007 foi para a
grande variedade de seminários

que se realizaram ao longo dos
dez dias do certame.
A globalização dos mercados; o sector da Restauração e a
Responsabilidade social foram
alguns dos temas apresentados.
Paralelamente à Fersant, realizou-se a V Mostra Gastronómica dos Templários, com a
presença de cinco restaurantes e
de seis adegas que deram a provar aos visitantes o melhor da
gastronomia e dos vinhos da
região.
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SANTARÉM

Construção de
Parque Subterrâneo

Empresário doa escola
ao Município de Santarém

Santarém abre Concurso Internacional
A Câmara de Santarém lançou o Concurso Público Internacional para construção de um
Parque de Estacionamento Subterrâneo e reabilitação do Campo Sá da Bandeira junto ao Centro Histórico da Cidade.
Esta obra, uma das maiores
efectuada no Concelho, corresponde à concretização do anúncio efectuado pelo executivo em
5 de Outubro de 2005 da requalificação dos eixos estruturantes
e da criação do jardim da liberdade como maior espaço de vivência pública no Concelho.
O anúncio foi publicado no
Jornal das Comunidades Europeias, em Diário da República e
em jornais nacionais.
Com este procedimento o
município pretende constituir
uma parceria público-privada,

em que o privado realiza o projecto de execução e construção
de um parque público de estacionamento subterrâneo para
viaturas ligeiras, na zona do
Campo Sá da Bandeira, cabendo-lhe igualmente a sua exploração, e a concessão de exploração dos lugares de estacionamento tarifado na via pública,
através de parquímetros na Cidade de Santarém.
Com a reposição do pavimento será assegurada toda a
infra-estruturação à superfície
do futuro Jardim da Liberdade,
assumindo a autarquia a construção de uma cafetaria, uma
esplanada e a instalação da iluminação pública e do mobiliário
urbano. O valor estimado do
objecto deste concurso é de
5.790.000,00 euros.

CARTAXO

Challenger 2007
com maior slide
de sempre

Já com doze edições realizadas, o Challenger Nersant 2007
apresenta um carácter mais lúdico e menos competitivo, direccionado sobretudo para o convívio e cooperação entre equipas.
Uma das grandes novidades da
edição deste ano é o factor de
contar com o maior slide de
sempre.
O Challenger Nersant constitui uma oportunidade única
para as empresas motivarem os
seus colaboradores. São três

dias de grandes desafios e emoções, longe do stress da rotina
profissional. Através de desportos radicais e actividades de estratégia, os participantes desenvolvem o espírito de equipa, a liderança, a gestão do tempo, valores tão fundamentais no mundo
dos negócios.
A edição deste ano realiza-se
no município do Cartaxo estando previstas provas que aproveitem a envolvente natural desta zona da região.

Centenas de pessoas associaram-se à Inauguração
da Escola Básica de Amiais de Cima

O Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, Francisco Moita Flores, inaugurou a
Escola de Amiais de Baixo, na
presença de centenas de pessoas
que fizeram questão de associar
a este momento. Com excelentes instalações, esta escola, moderna e funcional, é climatizada
e está equipada com parque
infantil e área desportiva.
Logo após a inauguração,

que foi abençoada pelo Bispo de
Santarém, D. Manuel Pelino Domingues, o empresário Joaquim
Louro Pereira, através da sua
empresa Lourogest – Sociedade
de Gestão Imobiliária, Lda.,
assinou com o Presidente da
Câmara Municipal de Santarém,
Francisco Moita Flores, um protocolo através do qual doou a
escola e o terreno onde esta foi
implantada à autarquia.
Depois de uma visita à escola, todos os presentes dirigiramse ao Centro Cultural e Recreativo de Amiais de Cima onde
foram feitos os discursos e servido um cocktail.
Na ocasião, Joaquim Louro
Pereira afirmou que a inauguração desta escola constitui a
realização de um sonho que o
acompanhava há 48 anos, desde
da altura em que, ele próprio, foi
aluno na escola velha. O em-

presário, que falou muito emocionado, anunciou ainda o interesse em dotar a sua localidade
de uma creche, cujo terreno já
se encontra adquirido, de um lar
de idosos e ainda de outros equipamentos que deixou em suspenso. No seu discurso referiu
ainda a inteira disponibilidade
para continuar a apoiar “clubes
das redondezas, corporações de
Bombeiros do Concelho e outras associações e entidades
com fins sociais”.
O Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, que encerrou a sessão, destacou e agradeceu estas acções aludindo à
postura de modernidade empresarial do benemérito citando
Antero de Quental e dizendo ser
o Homem “belo, bom e grande”
de que falava o célebre intelectual da geração de 70.
GI-CMS

Prémio de Excelência Educativa
Instituto de Educação e Formação
do Sorraia galardoado no Panamá
O Conselho Ibero-Americano para a Qualidade Educativa atribuiu ao Instituto de
Educação e Formação do Sorraia, entidade que gere a Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (EPSM) e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo
de Lisboa (EPHTL), três galardões: Prémio de Excelência
Educativa, entrada para o quadro de honra do Conselho IberoAmericano para a Qualidade
Educativa e um Doutoramento
Honoris Causa.
Tudo aconteceu no passado
dia 13 de Setembro, no Panamá,
no final da III Cimeira IberoAmericana para a Qualidade
Educativa. Estes prémios foram
atribuídos aos estabelecimentos
educativos pelo seu trabalho
pedagógico assim como pelos
projectos académicos de cariz
nacional e internacional que têm
desenvolvido, disse Omar Leal
Garrido, presidente do Conselho.
Segundo explicou a direcção
das duas escolas, tudo teve início há cerca de três anos quando
os responsáveis pela atribuição

dos prémios visitaram a Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos e a Escola Profissional
de Hotelaria e Turismo de Lisboa. As várias deslocações a
Portugal permitiram aos membros do Conselho Ibero-Americano para a Qualidade Educativa conhecer os trabalhos dos
dois estabelecimentos de ensino
e analisarem os projectos académicos já realizados e a realizar.
Além do Prémio de Excelência Educativa, o Conselho Ibe-

ro-Americano para a Qualidade
Educativa acabou por convidar
Maria Salomé Rafael, presidente da direcção das duas escolas, para ser uma das representantes de Portugal deste Conselho, e atribuiu-lhe um Doutoramento Honoris Causa pelo seu
profissionalismo e dedicação ao
mundo académico. Os três galardões acabaram por ser dedicados pela própria a todos os profissionais que trabalham consigo há quase duas décadas.
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SANTARÉM

Projecto Iniciativ@ da NERSANT 388 milhões de euros
de transacções anuais
no distrito
cartões de pagamento usados 22 vezes por minuto

Estufa Automatizada da EPSM ganhou “Ideia Mais Inovadora”
A “Estufa Automatizada”,
um projecto do Curso de Electrónica de Comando da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (EPSM), conquistou, na
passada quinta-feira, dia 20, em
Torres Novas, o prémio designado por “Ideia Mais Inovadora”. A iniciativa decorreu no
âmbito do Projecto Iniciativ@,
levado a cabo pela NERSANT
(Associação Empresarial da
Região de Santarém) com o
apoio do IDERSANT (Instituto
de Desenvolvimento Empre-

sarial da Região de Santarém).
Este concurso de ideias de
negócio, onde participaram 27
equipas (90 alunos) teve ainda
como grandes vencedores o
Projecto “McMaq” (manutenção industrial e construção de
máquinas) da Escola Profissional de Coruche que ganhou o
troféu de “Melhor Trabalho de
Equipa”, e o Projecto “Domoconstrói” (automação de moradias e edifícios) da Escola Profissional do Vale do Tejo (Santarém) que conquistou o galar-

dão de “Melhor Ideia Empresarial”.
Recordar que os três projectos vencedores vão receber
apoios financeiros e equipamentos informáticos para poderem
instalar e equipar as empresas
que venham a ser constituídas.
Os galardões foram entregues aos vencedores por Valter
Lemos, Secretário de Estado da
Educação, durante a realização
da Fersant (Feira Empresarial
do Distrito de Santarém), em
Torres Novas.

O distrito de Santarém registou em 2006 uma média de 22
transacções por minuto com
recurso a cartões de pagamento,
o triplo do observado em Malta
e mais de metade do verificado
na Lituânia.
Neste distrito, na rede UNICRE, foram transaccionados
388 milhões de euros em 2006,
mais sete por cento que em
2005, o correspondente a um
total de 11,3 milhões de transacções, isto é, 31 mil transacções
por dia, o que corresponde a
mais de 22 transacções por minuto. Constata-se que 29 por
cento das transacções são a
crédito e 71 por cento a débito e
os cartões estrangeiros representam ainda menos de quatro
por cento do volume transaccionado, apesar de terem crescido
24 por cento no último ano.
Os dados foram revelados
pelo presidente da UNICRE,
António Ramalho, durante a
apresentação dos novos cartões
de crédito/débito exclusivos da
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca.
Portugal tem hoje cerca de
17 milhões de cartões, que são
aceites em mais de 150 mil pon-

tos de venda e que, só através da
UNICRE, transaccionaram mais
de 14 mil milhões de euros em
2006.
“Num mercado exigente,
sofisticado e moderno como o
nosso, os clientes pretendem cada vez mais 'Conveniência', 'Segurança' e 'Qualidade'. Não admira, por isso, que a Caixa da
Chamusca queira responder a
essa necessidade através de um
novo cartão exclusivo, com a sua
marca, com a moderna tecnologia do chip EMV e a preferência
de utilização do código, o
extracto prévio e o pagamento
deferido”, acrescentou António
Ramalho durante a sessão promovida pelo presidente da
CCAMC, Vasco Cid de Castro.
A UNICRE fechou o ano
com uma quota de mercado estimada de oito por cento em
cartões de crédito e com 58 mil
terminais de pagamento automático (TPA's), correspondentes a 37,5 por cento do mercado.
Ao longo de 2006 a UNICRE operou um total de 335
milhões de transacções (mais de
918 mil por dia), evidenciando
um crescimento de 4,6 por
cento face a 2005.

Balanço Fersant 2007

Prémios Inicativ@

– Mostra Gastronómica e Seminários animaram certame

– Coruche distinguido

No passado dia 23 de Setembro chegou ao fim mais uma
edição da Fersant. Foi a 18.ª
Feira Empresarial da Região de
Santarém que este ano contou
com o maior número de expositores desde 2002. Foram 108
empresas/entidades participantes num total de 165 espaços
ocupados. Ao longo de dez dias,
milhares de pessoas visitaram o
certame ficando, assim, a par
das mais recentes novidades em
termos de produtos e serviços
disponibilizados pelas empresas
da região.
Paralelamente à Fersant, realizou-se V Mostra Gastronómica dos Templários onde estiveram presentes cinco restaurantes e seis adegas que deram a
provar aos visitantes o melhor
da gastronomia e dos vinhos
desta região. Nesta feira procedeu-se à entrega dos prémios

Iniciativ@, onde foram distinguidas as melhores equipas que
participaram neste projecto.
À entrega de prémios presidiram o Secretário de Estado
da Educação, Prof. Valter Lemos,
o Presidente do IEFP, Dr. Fran-

cisco Madelino; o Governador
Civil de Santarém, Paulo Fonseca e José Eduardo Carvalho e
Salomé Rafael, respectivamente,
presidente e vice-presidente da
Nersant.

As equipas premiadas foram
as seguintes:
Melhor Trabalho de Equipa
– McMaq da Escola Profissional de Coruche. Trata-se de um
projecto de criação de uma empresa de manutenção industrial
ao domicílio e construção de máquinas adaptadas às necessidades dos clientes desenvolvido
por uma equipa constituída pelos alunos Mário pinheiro, Tiago Neves e Tiago Pais;
Ideia Mais Inovadora –
Estufa da Escola Profissional de
Salvaterra de Magos. Equipa
formada por Fábio Dinis, Bruno
Santos, Frederico Lameiras e
Tiago Moreira que elaborou um
projecto de uma estufa automatizada que permite controlar
automaticamente variáveis como a luminosidade e a temperatura;
Melhor Ideia Empresarial
– Domoconstroi da Escola Pro-

fissional de Vale do Tejo que desenvolveu um projecto de automação de moradias e edifícios
(domótica). A equipa vencedora
é constituída por Nuno Casimiro, Flávio da Silva, João Simões
e Tiago Rocha.
As três restantes equipas
finalistas receberam uma menção honrosa pelos seus projectos – Germicida, Jogos Didácticos e Arena & Tradições.
José Eduardo Carvalho referiu que com a entrega dos prémios Iniciativ@, a Nersant conclui uma fase do trabalho de implementação de projectos na área
do empreendedorismo. Uma
área na qual se torna difícil o
trabalho, não pelos alunos, que
facilmente entendem e adoptam
conceitos como o de empreendedorismo e de trabalho em equipa, mas sim pela dificuldade em
envolver, neste tipo de projectos,
os actores do ensino público.
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CRÓNICAS DO ORIENTE

Macau a potente plataforma
lusófona na Ásia

Vitório Rosário Cardoso *

“Das lusas vantagens no Extremo-Oriente”
O único território lusófono na região da Ásia-Pacífico, tem o nome de Macau e constitui na actualidade a principal
plataforma de ligação e cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.
Desde a data de 20 de Dezembro de 1999, Macau passou para a soberania chinesa, da oferta deste pequeno mas
próspero enclave por Portugal em nome da amizade luso-chinesa.
Portugal fundou Macau há
450 anos e dentro de quatro
anos, assinala-se a notabilíssima
conquista de Malaca por Afonso
de Albuquerque, o segundo
Vice-Rei da Índia Portuguesa.
Tudo começou em 1511 quando
o Sultão de Malaca e vassalo do
Imperador da China teve de debandar das terras que administrava, restando esperanças que o
pedido de socorro enviado ao
Império do Meio fosse auscultado.
Este foi o momento da consolidação da presença portuguesa na Ásia-Oriental, lançando
Portugal em esforços de cooperação com os povos da região,
tornando-se assim no primeiro
Estado-Nação europeu a estabelecer relações e alianças diplomáticas e militares desde o Sião,
à China, passando pela Coreia
ao Império Nipónico, entre outras paragens.
Desde então, com Malaca
tomada, em 1513 o navegador
Jorge Álvares a bordo de um
junco com adaptações tecnológicas portuguesas, dando origem à Lorcha – uma embarcação tipicamente luso-oriental,
adaptada às águas pouco profundas – foi quem delineou a
rota marítima para a China, tornando-se no primeiro navegador
a dar às costas banhadas pelos
Mares do Sul da China e que
teria desembarcado numa ilha
muito próxima de Macau.
Dos anos de 1553-4, períodos de estabelecimento dos portugueses em Macau, sob pretexto para secar as mercadorias da
rota da China, a Coroa Portuguesa passou por algumas dificuldades em se fixar nos territórios costeiros chineses, uma
vez que o Imperador Chinês tomou medidas contra os portugueses em represália à conquista
de Malaca. Macau neste período, era então um enclave chinês
constituído por uma ou outra
aldeia de pescadores, e com menos de seis quilómetros quadrados.

da segurança dos Mares do Sul,
devido ao poderio naval português e foi cobiçada pelos
holandeses, durante os finais do
século XVI a inícios do século
XVII, com várias tentativas de
ataque e invasão, mas sempre
repelidas pelos portugueses e
seus filhos da terra, comemorando a vitória final, no dia de
São João, a 24 de Junho de
1622, data essa tornada no dia
da Cidade. Posteriormente já
com D. Afonso VI, acrescentouse à divisa do território ultramarino, “Não há outra mais
leal”, por ter sido a única praça
portuguesa a não reconhecer a
soberania castelhana sobre Portugal e o seu Império, nem ter
hasteado as bandeiras dos Filipes de Castela. Desde então,
volvidos 450 anos nunca mais
Macau deixou de ter importância estratégica regional ou ousadamente dizendo mundial.

Em 1557, com o aumento do
fluxo comercial da rota, Macau
cresceu como entreposto comercial, e foi então que o Imperador
da China da dinastia Ming, passou a autorizar a permanência
dos portugueses na “Cidade
Cristã” do enclave.
Dada a situação, foi fundada
a cidade de Macau, numa época
em que Portugal já era a potência europeia hegemónica na
Ásia, constituindo como prova e
acordo pela Santa Sé, o Padroado do Império Português do
Oriente. Esta lusa cidade fundada por mercadores e clérigos
portugueses, ilustremente conhecida por Cidade do Santo
Nome de Deus, serviu ao
Imperador da China durante
largas décadas como uma fortaleza avançada na manutenção

DAS MULTISSECULARES
LUSAS LEALDADES
LOCAIS
Uma vez que as paragens
orientais estavam bastante distantes da capital e do centro político do Império Português, foi
importante lançar uma estratégia, desde Afonso de Albuquerque, sustentada nos laços de
lealdade locais por parte de Portugal.
Ao contrário da prática colonial de outras potências que viriam a seguir a Portugal, o Reino
das Quinas adaptou a sua jurisdição às tradições locais e acima
de tudo os portugueses miscigenizaram-se com as populações
locais, criando uma elite portuguesa local, nascendo então os
“Filhos da Terra” ou os Portugueses do Oriente.
No caso particular de Macau, hoje com uma população
que ronda os 500 mil habitantes,
na sua maioria etnicamente chinesa, cerca de 200 mil dos quais
têm direito à nacionalidade portuguesa, enquanto que apenas
> continua na página 32
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20 mil são os considerados por
“jus sólis” e “sanguinis” portugueses, ou seja, os portugueses
de Macau, descendentes de portugueses.
Foi com esta ínfima população, sempre leal a Portugal se
pôs a funcionar a administração
pública, quando da metrópole se
enviavam os governadores e
suas equipas para governar, ora
representando a Coroa, ora a
República, os Macaenses, mais
conhecidos por “Filhos da Terra” ou Portugueses de Macau,
constituíam e constituem a ponte de ligação e de entendimento
entre o mundo ocidental e oriental, mais especificamente entre o
Mundo Português e Chinês.
Quase oito anos após integração de Macau na China, a
comunidade macaense tornou-se toda ela por lei, na comunidade estrangeira com permissão de residência permanente
em Macau, ou seja, os macaenses tornaram-se juridicamente
em estrangeiros na terra onde
nasceram, viveram e onde várias
gerações contribuíram para a
sua construção e desenvolvimento.
Comunidades como estas,
Portugal têm-nas espalhadas por
toda a Ásia marítima, o que se
traduz num capital humano, cultural e histórico favoráveis à
cooperação portuguesa com a
Ásia, bem como à defesa dos
interesses nacionais lusos, nestas regiões do mundo.

MACAU
A PLATARFORMA
LUSÓFONA
A criação da Região Administrativa Especial de Macau da
República Popular da China, foi
um processo que teve acompanhamento dos Estados Português e Chinês, e que visou acordar conjuntamente as cláusula

Vitório Rosário Cardoso *

Macau a potente plataforma lusófona na Ásia
de salvaguarda do funcionamento de Macau como uma região
chinesa, político-administrativamente autónoma, sob a perspectiva ocidental, com a divisão
dos poderes e Economia de Livre ou de Mercado.
As Línguas oficiais sendo
em simultâneas Portuguesa e
Chinesa, permitiu tornar Macau
numa plataforma privilegiada de
cooperação económica, comercial e cultural entre a China e os
Países de Língua Portuguesa.
Devido ao elevado grau de desenvolvimento e crescimento
económico de Macau, este en-

clave outrora português assumiu
um papel determinante nos investimentos chineses no espaço
lusófono, bem como abriu as
portas da China à Lusofonia.
As perspectivas futuras da
economia mundial apontam para que o emergente bloco económico dos BRIC’s (Brasil,
Rússia, Índia e China) ultrapasse o G6 pelo ano de 2040, o que
significa um relacionamento

privilegiado de Portugal sobre
este gigante bloco económico
que em muito influenciará os
destinos do Mundo, neste sentido, é hora de Portugal apostar na
sua capacidade diferenciada, na
cooperação Bi-Multilateral, entre a UE, África e a China ou os
BRIC’s, pois assim todos sairemos a ganhar.

Macau está hoje em dia equipada com instituições de matriz
cultural portuguesa, a começar
com a Escola Portuguesa de
Macau, a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico onde
se lecciona em português, com
áreas de estudo especializadas
em Língua e Cultura Portuguesas, o Instituto Inter-Universitário de Macau (criada do
convénio entre a Universidade
Católica Portuguesa e a Diocese
de Macau), dotada ainda de
instituições como o Instituto de
Estudos Europeus de Macau, e
outras não governamentais co-

mo o Instituto Internacional de
Macau, a Santa Casa da Misericórdia, a Casa de Portugal em
Macau, a Associação dos Macaenses, e a APOMAC – Associação de Reformados, Pensionistas e Aposentados de Macau,
entre outras. Já em Portugal, poderemos encontrar instituições
ligadas a Macau e ao Oriente,
como o Museu de Macau, do
Centro Cultural e Científico de

Macau, pertencente ao Governo
Português, a Fundação Casa de
Macau e a Casa de Macau em si,
a Fundação do Santo Nome de
Deus e a Fundação Jorge Álvares, constituída por todos os exGovernadores de Macau, um
antigo Presidente da República
Portuguesa entre outras altas
individualidades portuguesas e

macaenses que acompanharam
e acompanham a vida de Macau, contemplando ainda a participação dos futuros Chefes do
Executivo da RAEM.
Estas instituições visam
manter o segundo sistema que
vigora em Macau, vindo da célebre frase de Deng Xiao Ping,
“Um País, Dois Sistemas” e
“Macau governada pelas suas
gentes”, deste modo é importante o esforço de manter o antigo enclave português aberto ao
mundo, em torná-lo numa cidade ou região administrativa
especial verdadeiramente internacional, pois só assim, servirão
os interesses de Pequim, de Macau e porque não, também do
Mundo Lusófono?
TIMOR-LESTE
Este pequeno enclave entre o
enorme arquipélago indonésio e
o imenso continente da Oceânia,
detém um valor geopolítico-económico alto, bem como está
geoestrategicamente bem localizado, o que quer dizer que é uma
jovem nação lusófona bastante
rica em recursos naturais e
energéticos, controladora de um
espaço marítimo que envolve
um dos quatro mais importantes
canais de ligação do Índico ao
Pacífico. Tal como tem-se vindo
a ser relatado, o comportamento
dos filhos da terra e das comunidades que têm laços de lealdade com Portugal, os timorenses não são excepção, pautando
pelo seu extremo amor por Portugal, pois muitos dos seus
cidadãos serem detentores da
dupla nacionalidade, e sobretudo, são os Portugueses do Oriente que nem a sombra da Bandeira Nacional pisam, o que demonstra o enorme respeito que
estas gentes do longínquo Oriente têm por Portugal.
DA COREIA AO JAPÃO
Destes dragões asiáticos, a
memória portuguesa é bastante
querida, pois ao longo da história da Coreia, mercenários portugueses compuseram as fileiras
de combatentes coreanos na
defesa de invasões estrangeiras,
ou então na introdução das armas de fogo no Japão, pelos
navegadores portugueses, possibilitou-se a unificação do Japão,
através da supremacia de um
shogunato sobre todos os outros.
Sendo assim, no Império
Nipónico, Portugal é recordado
quase como o padrinho da Nação para além de nós portugueses termos introduzidos o fabrico do pão, do pão de ló, de outras iguarias, como de expres-

sões ou palavras, daí toda a
reverência japonesa para com os
portugueses e traduzindo ainda
em termos práticos, económicos, é quase para os japoneses
um dever investir em Portugal,
sendo quase uma obrigação
agradável em receber e acolher
os portugueses no Japão.
Recordando outro território
de nome Formosa ou Taiwan,
terra colonizada, primeiro por
portugueses e depois holandeses
e japoneses, é hoje uma região
economicamente próspera que
no seu dia-a-dia é ainda ensinada às crianças, as origens lusas
da ilha.
O PAPEL DE PORTUGAL
Do ponto de vista da análise
global, o papel dos estados de
pequena dimensão no seio da
União Europeia, como Portugal,
torna vital este ter um papel
interventivo e de preferência
importante, pois se não tivermos
nenhum papel, estaremos condenados em deixar de ser jogadores num jogo de sobrevivência.
Esse papel defende-se através da complementaridade do
diferenciador de cada país e
neste caso concreto de Portugal,
sobrevive-se no jogo apostando
nas ligações transatlânticas, tanto com o Brasil como com os
EUA, nas relações PortugalÁfrica Lusófona, e no vector
Portugal Ásia-Lusófona. Nestes
termos, o papel diferenciador
português para além de enriquecer a própria posição portuguesa
face à União Europeia, tornará a
UE mais interventiva no mundo.
Outro ponto forte da vantagem lusófona, prende-se com
a relação lusa com as chamadas
plataformas de projecção global
de poder, como o Brasil ou num
futuro próximo, a relação com
uma plataforma em menor escala, Angola, que poderá tornar-se
no líder regional da África
Austral. Tendo em consideração
a manutenção do actual ritmo de
crescimento económico de Angola, e seu consequente contínuo desenvolvimento.
Portugal tem, depois destas
exposições, todas as condições
reunidas para se valorizar ainda
mais no mundo, fazendo valer
das suas capacidades diferenciadoras, por ter em si intrínsecas
as culturas americanas, europeias, africanas e asiáticas, e deve rentabilizar os seus capitais
humanos, históricos e culturais
pelo mundo fora repartidos.
____
* correspondente em Portugal
do Jornal Tribuna de Macau
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ECONOMIA

A Globalização e a Fuga de Cérebros

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

A ciência e a tecnologia
exercem uma influência crescente na sociedade e na economia.
__
Os avanços científicos continuam a expandir a fronteira do
conhecimento, contribuindo
com isso para o progresso tecnológico que afecta a forma de
vida e de trabalho das populações.
As novas tecnologias baseadas na ciência ajudam a proteger o meio ambiente, a construir lugares, escolas e fábricas
mais seguras, assim como a
desenvolver sistemas de transporte que economizam energia.
O conhecimento em tempo
real e a redução da duração e
dos custos de deslocação que
proporcionam os avanços nas
comunicações estimulam os
deslocamentos voluntários da
população como também acontece com o aumento da diferença do nível de desenvolvimento dos diversos países como
consequência da globalização.
O fenómeno migratório é
uma das consequências da globalização e este é tão mais preocupante porquanto contribui
como uma barreira para o desenvolvimento dos países emissores desses fluxos populacionais.
Tão ou mais importante que
a própria migração enquanto
conceito generalizado a todos os
níveis de instrução da população, a mais preocupante é
aquela que é constituída por
activos com um elevado nível
de educação a que chamamos a
fuga de cérebros.
Este termo que deriva do
inglês “Brain Drain” é um factor que contribui decisivamente
para travar o crescimento e desenvolvimento económico dos
países de origem destes emigrantes. De uma forma muito
sintética e muito simplista este

processo traduz-se numa ineficiência no aproveitamento dos
recursos empregues na educação da população. Essa ineficiência leva a que os jovens
altamente qualificados “sejam
forçados” a procurar emprego
noutros países porque a estrutura económica do seu país não
consegue absorver essa mão-deobra altamente especializada.
Neste e em próximos artigos
procurarei apresentar uma caracterização do fenómeno migratório no contexto da globalização, identificando quais as
principais causas que conduzem
a este facto, bem assim, o
enquadramento da migração na
globalização e os factores explicativos para os movimentos
populacionais, apresentando
também alguns dados sobre a
fuga de cérebros para os Estados
Unidos e para outros países da
OCDE.

A MIGRAÇÃO
Assiste-se a um intenso debate em que aparecem dois temas recorrentes: a globalização
por um lado e os movimentos
migratórios por outro. Se analisarmos os actuais movimentos
migratórios podemos constatar
que em termos quantitativos
representam cerca de 3% da
população mundial.
A falta de previsão e a
ausência de controlo em muitos
casos deu lugar ao surgimento
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de novos problemas, tanto económicos como humanos, porque o transvaze do capital humano inerente aos mesmos
afecta a produtividade dos restantes factores e, por conseguinte, a capacidade de crescimento dos países envolvidos,
ao mesmo tempo que dá lugar a
situações conflituosas como a
xenofobia que se gera devido ao
choque cultural com a população residente nos lugares de
destino.
Os fluxos migratórios já
tiveram uma importância maior,
em percentagem, noutras alturas
da história. Mas os fluxos actuais revestem-se de características relativamente diferentes.
Um desses aspectos é a diversificação dos países de destino, ou
se preferirmos, a deslocalização
dos movimentos.
Assiste-se mesmo ao reverso
que alguns países sofreram
quando deixaram de ser emissores para passarem a ser receptores líquidos de população.
Portugal é um exemplo desses
países. Na década de 60/70 uma
grande parte da população emigrou e agora somos nós que
recebemos emigrantes oriundos
dos mais variados pontos do
globo.
O contexto em que se desenvolvem estes fluxos também é
bastante diferente. O desenvolvimento da tecnologia e das
comunicações não só facilita a
vida dos deslocados como também permite que estes se mantenham em contacto constante
com o seu país de origem. Para
além disso, a forma como a
informação se difunde hoje em
dia permite um conhecimento
em tempo real do que acontece
em qualquer canto do mundo,
inclusivamente permite despertar o interesse por determinadas
regiões que se apresentam como
locais onde se pode obter uma
melhor qualidade de vida e melhores condições de trabalho.
Pu

A globalização da economia
contribui também para aumentar a liberdade de movimentos
ao mesmo tempo que se transforma num factor estimulante
para a migração tanto do ponto
de vista macroeconómico – a
migração pode ver-se como produto da internacionalização do
capital, desempenhando um
papel primordial na política de
competência ou de cooperação
ao desenvolvimento – como
também ao nível microeconómico – na medida em que as
expectativas do facto migratório
formam-se com base na informação sobre a diversidade, as
taxas de desemprego e as vagas
existentes ou nos preços e nos
índices relativos de crescimento
da economia.
O papel da globalização
sobre os movimentos populacionais não se refere apenas a
aspectos como, mais informação, melhores comunicações,
mais intercâmbio, como também, a processos de concentração empresarial – monopólios e
oligopólios que funcionam em
regime monopolístico – que
podem dar lugar ao surgimento
de desigualdades e por conseguinte, novos motivos para emigrar.
A actual emigração produzse a partir do momento em que
o fim da guerra-fria esbateu
muitas barreiras ideológicas aos
fluxos internacionais da população, mas também coincide
com o ressurgimento de tensões
nacionalistas que deram lugar a
limpezas étnicas e a movimentos forçosos da população.
Os deslocamentos populacionais que predominam actualmente são espontâneos, tem um
carácter voluntário, motivações
fundamentalmente económicas
e são considerados necessários
tendo em conta que aliviam as
pressões demográficas derivadas pelos diferentes ritmos da
evolução da população dos paí-

ses de origem e de destino.
Os movimentos de população, actualmente, estão fortemente concentrados, mas importa referir que os países
envolvidos não são os mesmos
que outrora. Os lugares de origem e de destino são relativamente escassos. Para esta concentração contribui o que se
denomina de redes de acolhimento.
Os principais países receptores em percentagem da população são: a Austrália (21%),
Canadá (17%) e Estados Unidos
(9,8%), embora, como é evidente, este último em termos absolutos é o país que mais estrangeiros recebe, estimando-se em
cerca de 800.000 emigrantes
ano.
Um aspecto que se considera
curioso e que rompe de alguma
forma com o que era frequente
observar-se nas décadas de
60/70 é que cerca de 50% destes
imigrantes são mulheres, e há
também um predomínio de
gente jovem. Importa salientar
que não são os mais pobres que
emigram mas sim aqueles que
reúnem condições para uma
integração mais rápida no país
de acolhimento.
As taxas de emigração dos
países mais pobres são na sua
grande parte as mais baixas, no
entanto, estas tendem a aumentar ao passo que o país se vai desenvolvendo. Ou seja, aumentam com o grau de desenvolvimento dos países emissores já
que os processos migratórios requerem bastante capital humano
e social pelo que essa disponibilidade apenas aparece com o
desenvolvimento.
____
No próximo número
Causas das Migrações e A Globalização Como Um Processo Facilitador da Migração.

____
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Notícias do Canadá

Vida social
Realizou-se no passado dia
15 de Setembro de 2007 o casamento da menina Vera Lúcia
Mateus D'Oliveira com o Senhor Paul Grigoriou. Ela é delegada do Ministério Público da
Província do Ontário e ele oficial de Policia.
A Vera é portuguesa de nascimento e filha da Exmª. Senhora D.ª Gracinda Maria Mateus D'Oliveira e do nosso prezado assinante Exmº. Senhor
António Germano Ferreira D'Oliveira, mais conhecido entre nós
(carinhosamente) pelo “Chaparrinho”, Coruchenses radicados
no Canadá há cerca de 22 anos.

homenagem ao seu fundador e
proprietário Samuel Mc Laughlin que o doou à cidade. É de
referir também que este senhor
foi o fundador da construtora de
automóveis, de renome mundial, bem conhecida entre nós e
que se chama “General Motors”.
Neste local procedeu-se à
continuação das filmagens e das
fotos, por duas equipes especializadas para, como nós dizemos,
mais tarde recordar a efeméride.
Depois rumámos todos para
a cidade de Toronto onde nos foi
servido um almoço que teve
como entrada um delicioso caldo verde à portuguesa. Durante

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

leu calorosos aplausos no final
de cada intervenção.
Seguiu-se baile, houve convívio e confraternização entre os
convidados e foi servido um
buffet, também tradicional português, composto por uma mesa
com marisco variado e abundante e outra mesa com bolos de casamento, doces e frutas variadas.
No final, no momento da
despedida, foi oferecida uma
lembrança a cada convidado. A
mim coube-me um prato e uma
colher, (conjunto decorativo)
muito bonitos, cuja pintura representa um cacho de uvas amadurecidas.

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
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O Paul é de origem grega e
filho de John e Antoinette Grigoriou, também radicados no
Canadá há muitos anos.
Eu e o meu amigo Luís Alberto Viegas Bernardes de Oliveira tivemos a honra de ser
convidados para o casamento,
convite que aceitámos com muito prazer.
A cerimónia, católica, teve
lugar numa magnífica igreja
ortodoxa grega, na cidade de
Oshawa e reuniu cerca de 200
convidados.
Falar deste ritual, isto é, a
forma das cerimónias que se
devem observar no culto e as
orações que se devem dizer, daria para encher as páginas deste
jornal, o que não é possível.
Digo apenas que é um ritual
muito diferente do nosso, também muito bonito e que tem por
objectivo principal o Amor,
Respeito mútuo, igualdade e
sacrifício entre os cônjuges.
No final da cerimónia religiosa dirigimo-nos, ainda em
Oshawa, para um enorme e lindíssimo parque histórico chamado “Mc Laughlin Park” em

o repasto continuaram os rituais
que são tradicionais na sociedade canadiana. Assim, discursaram a irmã da noiva que foi
também a madrinha, as damas
de honor e os amigos solteiros
do noivo que o acompanharam
na cerimónia do casamento, os
pais da noiva e do noivo, a
noiva e o noivo.
Estes contaram a todos os
presentes a versão de cada um
da forma como se conheceram,
as facilidades e dificuldades que
encontraram pelo caminho até
ao dia tão desejado por ambos, o
dia em que se uniram pelo
matrimónio.
Mas o momento mais divertido foi protagonizado pelo pai
da noiva, o nosso amigo Chaparrinho! Passo a contar: Os convidados eram de várias nacionalidades, canadianos, franceses,
italianos, espanhóis, portugueses e gregos. Quando chegou a
vez do nosso amigo discursar,
com a versatilidade e a descontracção que se lhe reconhece, fêlo de forma informal e agradável, em todas as línguas, (à excepção do grego) o que lhe va-

Por fim cumpre-nos agradecer, o meu amigo Luís Alberto
Viegas Bernardes de Oliveira e
eu próprio, ao casal Gracinda e
António D'Oliveira o convite
que nos foi feito e a forma como
nos receberam. Recusaram que
fossemos para um hotel. Hospedaram-nos na sua casa durante
dez dias. Prodigalizaram todas
as atenções para que nada nos
faltasse. Proporcionaram-nos
conhecer do Canadá mais do
que humanamente é possível,
sacrificando a sua vida profissional e familiar numa fase em
que muito tinham de pensar e de
fazer. Enfim, tudo fizeram com
que nos sentíssemos em nossas
próprias casas.
Por tudo isto aqui fica, publicamente, o nosso agradecimento. Muito Obrigado!
O Jornal de Coruche associa-se a nós, dá os parabéns aos
noivos e deseja aos recém casados Vera e Paul, bem como a
todos os seus familiares muitas
felicidades.
____
Manuel Alves dos Santos

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

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

Anuncie no Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com
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POESIA

10 rostos da Poesia Lusófona
lançado no dia 19 de Setembro na
XIII Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro
Terror em Nova Iorque
Toda a Terra estremeceu
Na tragédia que aqui lembro
Qu'o nosso mundo sofreu
Dia onze de Setembro...
Nova Iorque foi a mira
As Torres a trajectória
De quem o mundo traíra
Numa agressão sem memória.
Instante d'eterno horror
Ceifou inocentes vidas
Vestindo de luto e dor
Horas jamais esquecidas...
Nada apaga a triste imagem
Daquele crime hediondo
Acto pérfido e selvagem
D'o condenar não me escondo!...
Diabólico poder!...
À falsa fé consumado
Que lágrimas fez correr
Pelo mundo consternado.
O mundo hoje é diferente
Perdeu júbilo e vigor
Vive em medo permanente
Doutros actos de terror!...

Euclides Cavaco

Jerónimo de Sousa
no distrito de Santarém
Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, deslocase, ao distrito de Santarém, no Domingo dia 7 de
Outubro para participar num Almoço-convívio na
Quinta da Ponte da Pedra, Entroncamento, para depois
inaugurar em Tomar um Centro de Trabalho do PCP.

Autores:
Delasnieve Daspet, Euclides Cavaco, Eunice
Mendes, Fernando Oliveira, Ilka Vieira,
Joaquim Evónio, Jorge Vicente, Luiz Poeta,
Maria Petronilho e Marise Ribeiro.
Apresentação:
Em uníssono, num alto compasso, escuta-se o
coração de dois continentes, traduzido nos
poemas que flúem nas veias dos 10 autores.
Comprometidos, patriotas, coerentes, vivendo
a poesia no dia a dia como quem a bebe ou
respira… porque sem ela morreriam! Mas não
morrerão! … Essa força imensa que lhes faz
tanger a alma, sentir em demasia, ver com subtileza inusitada, chorar e cantar num grito que
compulsivamente estraçalha o silêncio, extravasa os sentidos e lhes solta a alma desnuda na
praça pública… os tornará imortais! Já que não
há quem cuide da Cultura, tome-se nas mãos,
como o Destino se traça! Bem o pensou, melhor o fez Fernando Oliveira, ao escolher dentre miríades de estrelas uma constelação que a
seu ver representa o universo da nossa língua
pátria!
Sinto-me profundamente honrada por fazer
parte deste notável livro, queridos amigos,
muito obrigada!

Fado e Saudade

Maria Petronilho

Poema de apresentação:

Ser Poeta
Ser Poeta
é predicado
Não se estuda nem se
aprende
É um dom ao nascer dado
Não se compra nem se vende.
Ser poeta
é possuir
Rara sensibilidade
Da voz das coisas ouvir
E dar-lhes vitalidade...
Ser poeta
é entender
A perene Natureza
E em verso descrever
A sua bruma e beleza...
Ser poeta
é divagar
Pelo Universo infinito
Na ânsia de desvendar
O seu mistério inaudito.
Ser poeta
é transformar
Duma forma enternecida
As palavras para dar
Mais sentido à própria vida!...
Ser poeta
é ter talento
De expressar a inspiração
Ousado eu... Quando tento
Sou apenas pretensão !...

Anda escondida a saudade
No bulício da cidade
Perdida numa viela
Por ter com ela vivido
Arrojado e destemido
Eu fui à procura dela...
Fui até à Madragoa
Esse bairro de Lisboa
Onde por vezes se esconde
Viram-na por lá passar
Mas partiu sem demorar
Niguém sabe para onde...
Procurei na Mouraria
Onde a viram certo dia
A chorar entristecida
Fiquei dela com mais dó
Não fosse encontrá-la só
Em qualquer beco perdida.
Corri Alfama inteirinha
Onde a lenda diz que tinha
Vivido em tempos de outrora
Mas dela ninguém sabia
Apenas rumores havia
De já se ter ido embora.
Prò Bairro Alto a correr
Segui sem tempo perder
Mas já exausto e cansado
Lá estava então a saudade
Na maior intimidade
De mãos dadas com o fado !…

Euclides Cavaco

Euclides Cavaco
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

O Papão …
Os Medos das Crianças

Medo, apreensão, angústia, fobia, terror, pavor,
pânico…
Quantas vezes teremos utilizado ou visto outros a empregar essas palavras, sem saber ao
certo o que descrevem e qual a
diferença entre elas! Embora
designem situações parecidas e
com vários pontos em comum,
não são sinónimas.
Para facilitar a distinção
entre conceitos, podemos dizer
que o medo é visto como uma
resposta a uma experiência real
de ameaça, em oposição à ansiedade, que é considerada uma
resposta menos diferenciada a
um estímulo difuso. As fobias
são medos severos e implicam
padrões comportamentais de
fuga persistente.

Porque é que as crianças
têm medo?
O medo é uma experiência
universal quer para crianças,
quer para adolescentes e adultos
e que pode servir como uma
resposta adaptativa em muitas
situações.
Os medos nos jovens são
comuns, transitórios e a sua
aparência e resolução podem ser
vistas como parte de um processo de desenvolvimento normal.
Assim, a mera presença de
medos não é um indicador de
psicopatologia podendo, frequentemente, ser necessários ao
desenvolvimento normal.
Os medos podem agrupar-se:
A) medo de estímulos intensos, de ruídos ou dores;
B) medo de estímulos desconhecidos, como, por exemplo,
o medo de pessoas estranhas;
C) medo da ausência de estí-

Situações ameaçadoras parecem menos assustadoras quando
a criança ganha algum controlo
sobre ela própria. Uma das
estratégias é dar-lhe um objecto
ou brinquedo preferido para
ajudá-la a enfrentar o medo,
tranquilizando-a e dizendo-lhe
que está tudo bem.
Atenção… A criança está
muito atenta às ansiedades dos
seus pais. Procure através de
expressões corporais, faciais e
palavras confortá-la e assegurar
que tudo está sob controle.

Sugestões para os Pais
mulos, por exemplo, do escuro;
D) medo de estímulos que
tenham sido potencialmente perigosos para a espécie humana,
medo dos animais, da separação.
De acordo com esta visão
adaptativa os medos são respostas às tarefas previsíveis que
ocorrem ao longo da vida, tendo
em conta o grau das ameaças
ambientais.

Medos mais frequentes
em determinadas fases do
desenvolvimento infantil
O medo que persiste para
além da idade em que é comum
por parte da criança é que deve
receber um cuidado especial.
Os medos aparecem quando
são úteis e desaparecem habitualmente quando essas tarefas
estão suficientemente dominadas e deixam de constituir ameaça. O medo e a ansiedade são
modificáveis por factores ambientais que os podem aumentar
ou diminuir, que os podem fazer
aparecer ou que os podem manter para além dos períodos nor-

malmente esperados. Por exemplo, a protecção parental ou
limitações no comportamento
exploratório podem retardar a
diminuição dos medos normais
ou mantê-los para além do
período esperado.

Estratégias para lidar
com os medos infantis
O que não pode ser esquecido é que o medo faz parte do
desenvolvimento da criança.
Todas vão sentir medo em algum momento, umas mais outras menos.
Ao lidar com os medos, o
objectivo não é apenas que
desapareçam, mas também utilizá-los para ajudar a criança a
lidar com situações de stress,
desenvolvendo gradualmente a
sua confiança e a capacidade
para enfrentar as situações.
Um dos erros do adulto é
fazer a criança enfrentar o medo
contra a sua vontade. O melhor
é entrar na história dela, deixá-la
falar sobre o que a está a assustar até que se sinta segura para
enfrentar o seu "medo".

Respeitar os sentimentos e
os medos dos seus filhos;
Pergunte ao seu filho do que
é que têm medo para poderem
falar sobre ele;
Não exagere nas suas reacções, pois uma atenção exagerada pode reforçar o medo do seu
filho
Lembre-o de outras situações
ou alturas em que tinha medo e
que actualmente já não tem
Tranquilize e conforte o seu
filho à medida que o vai ajudando a confrontar-se com o seu
medo
Se um medo lhe parece que
se está tornar numa fobia, especialmente se estiver a interromper o desenvolvimento e as actividades diárias do seu filho, nessa altura deverá procurar ajuda
profissional.

Não perca
na próxima edição

Biblioteca Apoiar
O Projecto “Educar para
o Futuro” já tem à sua
disposição alguns livros
sobre as crianças e
o seu desenvolvimento
que pode requisitar.
Visite-nos na Cáritas
Paroquial de Coruche.

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)

A EXPERIÊNCIA
DA GRAVIDEZ

Sílvia Caraça
(Assistente Social)

Tampinhas entrega material ortopédico Fencaça na Évora
No âmbito do Projecto Tampinhas, no passado dia 28 de
Setembro, no quartel dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, foi entregue material ortopédico a diversas instituições do
Distrito.
Em parceria com a Resitejo
e a Ortoribatejana, o Governo
Civil entregou seis cadeiras de
rodas, de várias características,
duas camas articuladas e um

colar cervical, num total de
quase 8,4 mil euros, resultantes
da recolha de 14 toneladas de
tampas de plástico.
Foram contemplados a Associação Humanitária de Pontével (Cartaxo), o Centro de Saúde da Chamusca, a Associação
Portuguesa dos Pais e Amigos
do Cidadão com Deficiência
Mental (Vale de Santarém, Santarém), João Rodrigues (Centro

de Recuperação Infantil de
Benavente), Ricardo Claro (Coruche), Cátia Inácio (Centro
João Paulo II, Fátima, Ourém),
Miguel Ângelo Raimundo (Riachos, Torres Novas), Mauro
Vale e Maria João Pereira
(Centro de Recuperação Infantil
de Almeirim) e Ana Filipa Costa
(Cartaxo).
____
GI–GCS

Rural Caça 2007

Foi durante a Évora Rural
Caça 2007 que decorreu de 28 a
30 de Setembro em Évora, que
se realizou uma conferência
sobre “A Fiscalização no Sector
da Caça – situação actual, perspectiva e importância no combate aos incêndios florestais”.
Neste certame foram debatidos diversos temas como os

fogos florestais, o furtivismo na
caça, a venda ilegal de carne de
caça e o licenciamento de uso e
porte de armas de caça.
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EDUCAR AGORA

Primeiros dias da criança na escola

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Educadora de Infância *

É verdade!
Um novo ano lectivo começou. As escolas, as universidades, e também os infantários, os
Jardins de Infância abriram as
suas portas. E nos infantários ou
Jardins de Infância entra pela
primeira vez sua Ex.ª a Criança!
Que bonito é ver os milhares
de crianças, por esse país fora,
acompanhadas pelos pais, avós,
ou familiares, a fazerem a primeira visita à sua nova morada.
Isto é, ao lugar onde passarão a
maior, ou a grande parte, dos
seus dias.
Cheios de alegria porque irão
conhecer novos amiguinhos,
mas, também, muito assustadas
por todo o “desconhecido” que
irão enfrentar.
Ora, é aqui que vale a pena
determo-nos um pouco e pensar,
como sempre, queridos pais, na
enorme responsabilidade que
também enfrentamos ao entregar aquilo que de mais caro
temos na vida, o Bem mais precioso: “ os nossos filhos”. O
medo é, por isso, quase tão grande nas crianças como nos seus
pais.
Será que vão gostar do meu
filho? Será que lhe irão dar a
atenção necessária? E protecção…? E ajuda…? Olharão para
as suas necessidades do dia-adia? Comerá lá bem? Conseguirá integrar-se com as outras
crianças?
Uns porque são mais tímidos, outros porque são mais exuberantes, ou até um pouco agressivos… tantos receios impor-

mais possibilidades de sucesso.
E, por isso, deixo-os com
esta Consagração da Educadora que me parece muito bonita e
dá a verdadeira imagem da
grande tarefa da Educadora.
Coragem, queridos pais, e
ajudem os vossos filhos a entrar
cheios de confiança na sua nova
escolinha.
CONSAGRAÇÃO DA
EDUCADORA

tantes que nos vêm à cabeça…Tanta insegurança que temos que abafar para lhes transmitirmos a confiança necessária
quando os pomos fora do ninho
e os ensinamos a começar a
voar…
Mas é aqui que gostaria de
abrir um parêntesis e entrar num
outro espaço. O da EDUCADORA.
A Educadora necessita nesse
dia de uma carga muito grande
de afectividade e entrega a todas
essas crianças que fazem, cada
uma de per si, as diferentes
necessidades de ATENÇÃOAPOIO-CARINHO.
É talvez por isso que se torna
importante a relação: PAISEDUCADORA-CRIANÇA.
Só com o esforço de todos
eles conseguimos um maior
êxito na nossa tarefa: EDUCAR-RECEBER-DAR. E, em
conjunto, começar uma etapa

que, apesar de todas as dificuldades e fragilidades que encontramos no dia a dia, poderá ter

Virgem Santa, Mãe de Deus
e nossa Mãe, nosso Modelo e
nossa Guia, consagro-vos a minha grande e bela tarefa de
Educadora.
Entrego-vos o meu trabalho
para que ele seja sempre desin-

teressado e todo inspirado na Fé
e no amor de Cristo, Nosso
Senhor.
Entrego-vos as crianças que
me sejam confiadas para que
façais crescer os dons e a Graça
que Deus neles depositou.
Entrego-me a mim mesma
nas Vossas mãos para que me
conserveis pura, generosa, e
simples, à semelhança dessas
mesmas crianças que nos foram
dadas como exemplo.
E que eu possa, assim, com o
Vosso auxílio, Virgem Mãe, ser
sempre fiel a esta grande Missão
a que me chamou o Vosso
Divino Filho: a de conduzir para
a Verdade e Amor de Cristo as
crianças que Ele tanto amou.
____

Era uma vez. . .
As Aulas

CARTOON

Queridos meninos,
Estes três meninos vão, muito contentes,
para a sua escolinha de Coruche!
Que bom que é depois de um verão tão
cheio de calor, das férias com grandes banhos
na Piscina de Coruche, com passeios pelo rio,
pelas zonas verdes, ou até á Senhora do
Castelo e Açudes, voltarmos agora para a
nossa Escola.
Vamos ter livros novos, aprender novas
coisas e conhecer novos amigos.
Tudo isto é tão bom que aposto que todos
vocês estão contentes com mais um ano escolar que vai começar. Então desta vez espero
que alguém me faça uma surpresa: gostava de
ver desenhos feitos por vocês sobre os
primeiros dias da Escola.

Vou dar algumas ideias: podem desenhar a
vossa educadora, os vossos amiguinhos e
amiguinhas, a escola, a sala de aulas que deve
ter estado toda enfeitada para os receber, ou
mesmo a vossa escola e os muitos meninos que
como estes três amiguinhos que aqui estão
nesta página do Jornal de Coruche, chegaram à
escola pela primeira vez. Valeu?
Então não se esqueçam de mandar os vossos desenhos aqui para o Jornal para nós os
publicarmos. Acho que desta vez vou ter muito
trabalho a separar os desenhos todos.
Até lá, queridos meninos, boas aulas e que
arranjem muitos amiguinhos.
Enviem os vossos desenhos e textos para:
Rua de Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693
geral@ojornaldecoruche.com
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Astronomia em Blog

Um conjunto de alunos do 8.º, 9.º e 12.º anos da Escola Secundária de Coruche,
criaram um blog sobre Astronomia que pode ser visitado em
http://spaceaddicta.blogspot.com. Este blog destina-se àqueles que possuem alguma
curiosidade sobre Astronomia e Ciência, e onde poderão ser informados sobre acontecimentos como as chuvas de estrelas ou os eclipses.

Pai Nosso

Portugal Campeão Latino
A Roménia foi a anfitriã da edição de
2007, em Alba Iulia, da Taça dos Países
Latinos, onde Portugal conseguiu 3 títulos.
Diogo Miguel venceu a prova de Sprint e
de Distância Longa, em cadetes
Masculinos, enquanto Tiago Aires conseguiu a vitória na prova de sprint em
Seniores Masculinos.
A realçar ainda, a boa prestação de Joana
Costa que se sagrou Vice-Campeã Latina na
prova de Distância Longa e foi 3.ª na
Distância Média em cadetes Femininos.
A comitiva e mais uma vez a orientação
portuguesa está de parabéns.

Classificações
Distância Média
Diogo Miguel
Cadetes Masculinos – 3.º
Tiago Aires
Seniores Masculinos – 5.º
Raquel Costa
Seniores Femininos – 5.ª
Patrícia Casalinho
Juniores Femininos – 5.ª
Joana Costa
Cadetes Femininos – 3.ª

Sprint
Diogo Miguel
Cadetes Masculinos – 1.º
Tiago Aires
Seniores Masculinos – 1.º
Raquel Costa
Seniores Femininos – 3.ª
Patrícia Casalinho
Juniores Femininos – 3.ª
Joana Costa
Cadetes Femininos – Desclassificada

Avé Maria

MANUEL GONÇALVES BANHA

Distância Longa
Diogo Miguel
Cadetes Masculinos – 1.º
Tiago Aires
Seniores Masculinos – 4.º
Raquel Costa
Seniores Femininos – 4.ª
Patrícia Casalinho
Juniores Femininos – 4.ª
Joana Costa
Cadetes Femininos – 2.ª

FALECEU
19/09/1942 – 14/09/2007

Seus filhos, nora, genro e netas, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu ente querido, ocorrido no dia 14 de Setembro de 2007.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este meio
agradecer a todos os que a acompanharam na sua dor, durante o velório, no funeral
para o cemitério de Santana do Mato, realizado a 15-09-2007 e na missa do 7.º dia.
Para todos vai o mais profundo e sincero agradecimento.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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

Residência

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

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

Informações da Paróquia de Coruche
Agosto de 2007
• BAPTISMOS •

IGREJA MATRIZ

IGREJA DO CASTELO

Dia 11 - Stephane Jean Roger Michel
com Inês da Conceição Silva Félix
Michel
Dia 25 - Mauricio Duarte Oliveira Sobral
com Marta Isabel Ferreira Nunes

Dia 11 - João Miguel Santos Guilherme,
Rodrigo Santos Ferreira Mendes,
Sara Isabel Oliveira Domingos
Dia 18 - Claudia Justa Moreira da Silva,
Miguel Alexandre Ferreira da Mata,
Joana Renata Nunes Rodrigues,
Rodrigo Miguel Vicente de Oliveira,
Jésica Cristina Ramos Gonçalves
IGREJA MATRIZ
Dia 26 - Rodrigo Alexandre da Graça
Bojão
IGREJA DA ERRA
Dia 25 - Maria Leonor Santos Pedro
IGREJA DA FAJARDA
Dia 11 - João Eduardo Azevedo dos
Santos
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 4 - Daniel dos Santos Gabriel com
Cristina Paulo Rocha Sousa,
Alexandre Jorge Coelho da Silva
com Liliana de Jesus Cordeiro Costa,
Pedro Jorge de Carvalho Ferreira
com Madalena Cristina Guilherme de
Oliveira, Paulo Jorge Pinto Laureano
com Rute Isabel Rebola
Dia 18 - Osvaldo José Ferreira Silva com
Elsa do Carmo Miguel Botas

IGREJA DA FAJARDA
Dia 11 - Arlindo Vital dos Santos com
Mónica Paula Inverno Azevedo
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Maria Antónia Matias, 71 anos
Dia 3 - Guilherme Fernandes, 63 anos
Dia 5 - Justina Gracinda Arromba, 63
Dia 6 - Henrique Diogo da Costa, 27
Dia 8 - Mário Pinto Gastão, 71 anos
Dia 10 - Custódia Maria, 80 anos
Dia 13 - Manuel Justino, 70 anos
Dia 14 - Manuel Jacinto Ribeiro, 54 anos
Dia 15 - Guilhermina Adelaide Pinto, 91
Dia 16 - José Custódio,101 anos,
Diamantino Mariano Teles, 81 anos
Dia 19 - Joaquim Rodrigues, 73 anos
Dia 20 - Olívia Pacheco Ribeiro
Castanhas, 69 anos, Maria Antónia,
89 anos
Dia 24 - Inácia José Fernandes, 87 anos
Dia 26 - José Apolinário de Barros, 85
Dia 28 - João dos Santos Barbosa, 93
anos, Gean Paul Mathern, 73 anos
Dia 31 -Vera Lúcia Lucas Leal, 24 anos
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D ESPORTO

Derby’s, Rugby e Ténis
DERBY
Foi com alguma desilusão
que assisti ao derby lisboeta
deste fim-de-semana entre o
Benfica e o Sporting. O que
mais me desiludiu não foi o
facto de não se ter praticado
bom futebol ou de eventualmente n se ter criado boas oportunidades de golo porque até as
houve; o que mais me chateou
foi a falta de ambição das duas
equipas em busca da vitória e
isso é triste! As duas equipas
sabem que têm uma distância
pontual já considerável em
relação ao Porto e ainda assim
os dois treinadores não arriscaram um milímetro. Sinceramente não percebo.
A diferença entre a derrota e
o empate é de apenas um ponto,
já a diferença entre a vitória e o
empate é de dois pontos. Neste
momento nem uma nem a outra

• Notícias

>

equipa tão em posição de gerir
resultados sob pena de verem
fugir irremediavelmente o rival
do norte na luta pelo título.
Paulo Bento queixa-se da
arbitragem e com alguma razão
já que foi aquém das expectativas mas por outro lado esqueceu-se que a única penalidade
verdadeiramente indiscutível foi
a sofrida por Freddy Adu no
último minuto. Camacho queixa-se da falta de eficácia na
frente mas é incapaz de utilizar
dois avançados ao mesmo tempo nem que seja por escassos
minutos para tentar contrariar a
falta de veia goleadora e meter
pressão no adversário num jogo
que é importantíssimo vencer.
Enfim não percebo.
A falta de ambição só poderia dar nisto, ou seja, um empate
e o F.C. Porto continua a alargar tranquilamente a sua van-

tagem no campeonato com uma
equipa muito consistente e principalmente não falhando nos
jogos que não tem de falhar. O
primeiro lugar está explicado.
RUGBY
O mês de Setembro foi também o mês do rugby.
O rugby estava na moda e
merecidamente. Já tudo se disse
sobre a brilhante a actuação dos
“Lobos” por isso de facto apenas queria destacar a superior
qualidade do técnico Tomás
Morais, reconhecido por todo o
mundo do rugby e que acabou
por ser o grande obreiro desta
façanha.
Foi ele quem conseguiu
construir uma boa equipa profissionalizando-a dentro do possível e eleva-la para patamares
nunca antes vistos em anos anteriores.

Mas talvez o mais importante foi o facto de ter conseguido pôr o país a ver rugby. Não
há duvida nenhuma que haverá
um rugby antes e outro depois
do mundial. Esta modalidade irá
com certeza adquirir mais praticantes mas principalmente e
talvez o mais importante é que
se irá encarar a modalidade com
mais seriedade.
TÉNIS
No princípio do ano fiz referência a João Lagos como o
maior empreendedor a nível
desportivo do país a propósito
da realização do Lisboa-Dakar,
mas sinceramente não esperava
um anúncio destes, a vinda do
melhor desportista do mundo
Roger Federer ao Estoril Open.
Confesso, sou um fanático do
ténis mas não poderia deixar de
referir aquilo que será um dos

João Sobral Barros *

momentos desportivos do ano
no nosso país.
Que deleite será ver o maior
tenista de todos os tempos a
jogar nos nossos courts ao vivo!
Agora só espero que as exigências do empresário português
sejam correspondidas, ou seja, a
construção de um complexo
tenístico de acordo com a grandeza do torneio e principalmente que dê condições aos
mais novos de praticar a modalidade como deve de ser…
Sinceramente o que mais me
indigna é o facto de nunca ao
longo destes 19 anos de torneio
nunca se ter conseguido construir “o tal” complexo quando
se foi capaz de construir 10 estádios de futebol muito mais caros
sendo que mais de metade deles
estão às moscas…
Enfim não percebo...
* Comentador de Desporto

Desporto e Lazer • Notícias > Desporto e Lazer • Notícias > Desporto e Lazer • Notícias > Desporto

Associações Columbófilas
atribuem prémios

No passado dia 9 de Setembro a Secção Columbófila da
Sociedade Recreativa do Bairro
da Areia, realizou um almoço
convívio para distribuição de
prémios, na sua sede, relativo à
campanha 2007.
Por seu turno o Grupo Columbófilo Vontade, realizou a
sua entrega de prémios e convívio no dia 16 de Setembro, no
restaurante Farnel.
A iniciativa contou com a
presença de mais de 70 participantes, incluindo columbófilos,
executivo da autarquia de Co-

ruche e presidente da Junta de
Freguesia, além do representante da Associação Distrital de
Santarém.
O presidente da colectividade, Henrique Rodrigues,
adiantou que, “a Colectividade
irá assinalar 60 anos em Janeiro
de 2008, estando a ser preparado um programa para as comemorações”. Por sua vez, Jacinto Barbosa, presidente da
Junta de Freguesia de Coruche,
referiu que, “esta festa teve boa
aderência e dignidade ao contrário do ano anterior, até
porque, esta Colectividade é
das melhores e está no lote das
mais organizadas da freguesia”.
Por último, o vereador Nélson Galvão, salientou, “a organização da Colectividade e o
trabalho apresentado pelos corpos directivos para manterem
em actividade a columbofilia na
freguesia são dignos de registo.
Estamos atentos aos problemas
e anseios dos dirigentes e associados desta Colectividade”,
referiu o autarca.
Ambos os convívios tiveram
muita participação e são convívio, desejando o Jornal de Coruche as maiores felicidades e
sucessos.
João Louro

Eu sabia que ia ser assim...

Eu sabia que ia ser assim. Eu
sabia que me ia comover quando visse a Selecção Nacional de
Rugby entrar em campo. Eu sabia que o hino me ia arrepiar.
O que eu não sabia é que ia
ver a imagem mais impressionante que alguma vez vi no que
a Representar Portugal diz respeito e que me ia desfazer em
lágrimas com um sorriso de orgulho no rosto como nunca o
tinha feito antes.
Aquilo é que é cantar o hino.
Aquilo é ter orgulho em vestir
aquela camisola (já tenho uma
encomendada!). Aquilo é que é
entrar e sair de campo de cabeça
erguida. Aquilo é que é ser homem! Ter aquele tamanho todo,
aquela coragem toda, aqueles
quilos todos, aquela raça toda e
ainda assim não ter vergonha de
mostrar o coração aberto a
34.162 pessoas e chorar ao cantar o hino do seu país com toda
a força e a plenos pulmões. Para
que todos ouvissem bem donde
eles vieram.
O “homem-do-jogo” é nosso.

É advogado. Chama-se Vasco
Uva e é o nosso capitão. E eu
estou a transbordar de orgulho!
Não esquecer que a nossa
selecção de rugby e a única
equipa amadora que participa
num Campeonato do Mundo,
pois todas as demais são profissionais!
No dia anterior, tinha visto a
nossa Selecção Nacional de
Futebol a empatar estúpida e
infantilmente depois de trautear
um hino tímido entredentes –
isto os que o sabem (Pois anda
por la um naturalizado que vive
em Portugal desde os 19 anos e
nem o hino sabe…), porque outros há que praticamente só
fazem lálálás, enquanto na
selecção de rugby ate temos 2
Argentinos naturalizados que
cantam o hino com o mesmo

orgulho dos Portugueses. Não
terá sido só por isso, mas também, no final aquele empate
soube-me a dupla derrota e a
derrota no Rugby de ontem
soube a Campeonato do Mundo
ganho.
Há tantas diferenças na atitude, nas regras, no espírito dos
dois desportos que ontem,
depois de explodir de alegria e
gritar até ficar rouco com o nosso ensaio, ao sentar-me de novo
no sofá tive pena de ainda assim
gostar mais de futebol do que de
rugby. Eu não queria, juro que
não queria...
Para quem não viu VEJA QUE
VALE A PENA VER!!
www.youtube.com/watch?v=B1exk6jpal0
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Destaque

Conferência de Zita Seabra

em Coruche, dia 13 de Outubro às 18 horas
Auditório do Museu Municipal • Entrada Livre

Luíz Filipe Menezes
é o novo presidente do PSD
– em Coruche venceu Marques Mendes

Da Obra

Da Autora

O percurso de Zita Seabra suscitou sempre
grande curiosidade e interesse. Pelo facto de ter
abraçado a causa comunista aos 16 anos e aos
18 ter largado a vida confortável e burguesa
para mergulhar na clandestinidade durante longos oito anos. Da clandestinidade – um tema
que ainda hoje pouco ou nada se conhece –
Zita Seabra relata finalmente como sobreviveu
e como viviam os revolucionários que lutavam
contra a ditadura de Salazar.
As movimentações até à Revolução de Abril,
o Período Revolucionário em Curso (PREC),
os anos de trabalho ao lado do secretário-geral
do PCP Álvaro Cunhal, até ao momento de
cisão e desilusão com os ideais que abraçou
desde cedo.
Até Moscovo, um ano antes da queda do
muro, quando rompe definitivamente com as
amarras ao ideal comunista.
Um testemunho que vai marcar definitivamente a história portuguesa contemporânea.

Zita Seabra nasceu em 1949, é casada e
mãe de três filhos.
Publicou em 1988 o livro “O Nome das
Coisas”.
Deputada à Assembleia da República de
1975 a 1988, coordenou o Secretariado Nacional para o Audiovisual em 1993, ano em que
assumiu a presidência do Instituto Português
de Cinema.
De 1994 a 1995, foi presidente do Instituto
Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual.
Editora da Quetzal, foi administradora e
directora editorial da Bertrand Editora e é
actualmente presidente do Conselho de Administração e directora editorial da Alêtheia Editores S.A., da qual é fundadora.
Deputada pelo círculo de Coimbra, é vice-presidente do grupo parlamentar do PSD na
Assembleia da República.

SUGESTÕES DE LEITURA • SUGESTÕES DE LEITURA
“Serviço de Urgência”

Histórias Reais
de Conceição Queiroz
Médicos, enfermeiros, auxiliares, doentes, mas
também novos, velhos, crianças, sem-abrigo, clandestinos, e tantos, tantos outros são os protagonistas de
Serviço de Urgência.
Convidando o leitor a mergulhar na vida e nas
histórias de muitos portugueses com quem a jornalista pela noite fora conviveu intensamente ou junto
de quem adormeceu nas salas de espera madrugada
dentro, este livro mostra-nos como a tristeza anda de
mãos dadas com a alegria, a angústia coexiste com a
esperança ou a dor de quem desespera por uma simples consulta entre longas listas de espera.
Serviço de Urgência é o retrato de um mundo que
as pessoas sabem que existe mas que desconhecem,
um mundo de muitas e fortes emoções, no qual são
desafiados todos os dias os limites da própria vida.

Também em Coruche, existiram mandatários para as candidaturas de Luís Marques Mendes e Luís Filipe Menezes, às
eleições para a presidência do
Partido Social Democrata que
se realizaram no dia 28 de
Setembro, com a vitória de Luís
Filipe Menezes.
O mandatário de Menezes
para Coruche foi Luís da Cruz
Ferreira que pensa ser o candidato que apresentou “melhores condições de reganhar a
confiança dos portugueses no
ideário social democrata e para
levar o PSD de novo ao governo de Portugal”.
Por seu lado, Marques Mendes que teve como mandatários

José Manuel Potier e Ricardo
Ferreira dos Santos, actual presidente da concelhia do PSD de
Coruche, que disse que “todos
sabemos que o Dr. Luís Marques Mendes, era o candidato
mais bem preparado para continuar na liderança do Partido”.
Em Coruche venceu a lista
de Marques Mendes com 28
votos, contra 13 de Menezes, e
2 votos nulos, num universo de
62 eleitores, tendo votado 43.
Ricardo Santos, actual presidente da Concelhia e Frederico
Condeço foram eleitos como
delegados ao congresso do PSD
de 12 e 13 Outubro.

Bombeiros de Coruche
comemoram 79 anos
O Corpo de Bombeiros de
Coruche assinala no dia 5 de
Outubro os seus 79 anos de
existência, um percurso ininterrupto que se iniciou no ano de
1928, por alvará despachado a
25 de Outubro, pelo Major
Verdades de Miranda, Governador Civil de Santarém.
De salientar a importância
de personalidades da vida coruchense como os Senhores Virgílio Raposo, Mário Mendonça,
Francisco Suspiro, Silva Rato,
Mário Vale e o Major Alberto de
Oliveira na fundação dos bombeiros em Coruche, e, mais

tarde os irmão João e Jorge
Alarcão Potier, e Amílcar Silva,
sucedidos por Joaquim Sousa e
Silva e seu filho António Moreira da Silva na consolidação e
desenvolvimento do Corpo de
Bombeiros de Coruche.

XIII Encontro de
Reformados de Coruche
A Junta de Freguesia de
Coruche, presidida pelo Senhor
Jacinto Barbosa, leva a efeito no
dia 14 de Outubro o XIII Encontro de Reformados e Idosos
da Freguesia de Coruche, assinalado com um almoço convívio pelas 12,30 horas no restaurante Farnel. Mais uma iniciativa que se destaca, importante

para o convívio e a saúde dos
nossos mais velhos.
Também a Junta de Freguesia da Fajarda, presidida por Ilídio Serrador, realizou o seu
almoço convívio, destra feita o
13.º Convívio de Reformados
da Fajarda, que se realizou no
passado dia 22 de Setembro, nas
instalações da Junta da Fajarda.
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Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
Canário de Rodrigo Guedes de Carvalho
O novo romance do escritor e jornalista tem como protagonistas um prisioneiro e um escritor sem inspiração
para a escrita. A história gira em torno
das suas vidas (difíceis) cheias de conflitos e dificuldades.
As dificuldades e conflitos retratados em Canário podem ser, perfeitamente, vividos por todos nós num
determinado momento das nossas
vidas. Um livro que nos marca.

CINEMA
Fados de Carlos Saura
Porque o fado é
sentido de uma forma muito particular
por cada um de nós,
eis um filme que
nos mostra Fados.
Realizado pelo
espanhol
Carlos
Saura, este filme
conta com a participação de imensos
artistas (dos mais
variados tipos de
arte) como Carlos do Carmo, Camané ou Mariza mas também com
Caetano Veloso e Chico Buarque, entre muitos outros. E se há
quem considere que o fado não é feito para ser dançado, este Fados
revela precisamente o contrário. Não deixe de assistir às várias
“vidas” do fado em Fados.

CD
Outro sentido de António Zambujo
Outro sentido é o terceiro álbum
do artista. Depois de O mesmo Fado
e Por meu cante, António apresenta
neste CD várias outras referências
musicais, além do fado, que têm marcado a sua carreira.
A apresentação realizou-se no
Teatro Pax Júlia, em Beja, mas o
fadista alentejano já anda a percorrer
o país e o mundo a divulgar este trabalho e a música portuguesa. António
Zambujo foi eleito, em 2006, a “Melhor voz masculina de fado” nos
Prémios Amália Rodrigues.

Pela cultura, progresso
e desenvolvimrnto da nossa terra

Locais > Actividade cultural • Notícias

Bienal de Artes de Coruche
A terceira edição da Bienal de Coruche, que decorre de 4 a 21
de Outubro, vai apresentar 53 artistas e 72 obras.
A organização recebeu 545 trabalhos, originais
de 324 criadores que tentaram entrar a concurso.
No próximo dia 4 de Outubro, momentos antes da
inauguração o júri anunciará o grande vencedor,
bem como as obras distinguidas com menções
honrosas.
O júri desta edição é composto por Rui de
Brito, director da Galeria 111 e responsável pela
impar colecção “Manuel de Brito”, Pedro Casqueiro, conceituado pintor, Arq.º Carlos Janeiro,
comissário e fundador da Bienal de Coruche e
Dulce Patarra, Técnica do Museu Municipal de
Coruche.
O grande prémio Bienal de Coruche no valor
de 3.500 euros é um alto patrocínio do Banco
Espírito Santo.
O antigo Salão de Festas Alcorucen vai acolher o evento. Os visitantes poderão aí apreciar as
obras seleccionadas e assistirem a alguns momentos espectáculos de grande qualidade:
• Dia 4 de Outubro, tocam “Las Guitarras
Locas”, duo de excepcionais guitarristas com um
repertório que flutua entre o flamenco e o jazz,
notando-se ainda nos executantes uma clara
influência do “monstro” Paco de Lucía.
• Dia 6 de Outubro, o genial pianista Caio
Pagano está em Portugal para executar em
Coruche o espectáculo “A loucura na Música e na
Pintura”, um concerto comentado e que promete
ser um dos momentos altos da Bienal.
• Dia 13 de Outubro, Jorge Palma ao vivo,
um dos mais brilhantes compositores portugueses
está de volta a Coruche, numa altura em que tem
um novo álbum intitulado “Vôo Nocturno”.
• Dia 20 de Outubro, “Um Retrato” e
“Bocage na Taberna do Parras”, dois momentos teatrais, duas visões pictóricas.
A Bienal de Coruche tem nesta edição a “companhia” de mais duas iniciativas, que apesar de
não interagirem directamente com a Bienal, complementam com eficácia a oferta turística de Coruche, no fim-de-semana de 12, 13 e 14 de Outubro. Em paralelo realizam-se as 19as Jornadas de
Gastronomia e a 23a Feira do Livro.

O presidente da Câmara Municipal de Coruche acredita que será um fim-de-semana de grande promoção do concelho que preside. Dionísio
Mendes diz mesmo que o convite é irrecusável, “a
receita é simples mas eficaz: arte, cultura e gastronomia… quem é que não gosta destes prazeres?”, disse e questionou.
O edil mostra-se ainda agradado pelo facto da
Bienal de Coruche estar edição após edição a ganhar qualidade e notoriedade, “estamos a conseguir afirmar a nossa Bienal dentro do meio artístico e junto daqueles que estão mais atentos à
arte, o que não é fácil, se tivermos em conta que
é uma organização fora dos grandes centros
urbanos”.
Dionísio Mendes acrescenta ainda que o alto
Patrocínio do Banco Espírito Santo é um certificado de qualidade.

Couço

Empresas não se instalam a tempo
A autarquia de Coruche revela que mais duas empresas
que adquiriram terrenos na zona
industrial do Couço para se
instalarem, não o fizeram no
tempo útil legal.

O edil, Dionísio Mendes,
informou que “casos similares
serão analisados e podem levar
a câmara a decidir pela reversão dos terrenos para a sua
posse”.

Plantação de droga
em Coruche
Foi detido pela GNR de
Coruche um indivíduo que tinha
uma plantação de droga cannabis. O juiz do tribunal de Coruche decretou-lhe a pena de
coacção de prisão preventiva.

As forças de segurança prenderam o homem de 40 anos
num terreno junto à sua casa,
onde plantava as plantas de
droga com cerca de 37 quilos.

A câmara já previamente
havia notificado dez empresários por não cumprirem os prazos e deu trinta dias para regularizarem a situação.
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João Salgueiro quase perdeu a vida
Foi na lide do segundo toiro da noite que Salgueiro, diante do toiro Malagon de 600 kgs
da ganadaria Fernandes de Castro, quase perdeu a vida.
No final da sua actuação no passado dia 27 de
Setembro no Campo Pequeno, João Salgueiro ao ladear
perante o toiro, foi bruscamente colhido com violência
o toureiro e o seu cavalo.
Foi então num rasgo de valentia que o cavaleiro

apeou da sua montada e apeado enfrentou o toiro, com
o conclave em sobressalto, tendo sido apanhado pelo
toiro que o colheu de forma violenta, e tendo ficado
inconsciente no meio da arena. Assim se manteve por
algum tempo, tendo recuperado só no fim da corrida.

Também o forcado Pedro Reis do Aposento da
Chamusca foi colhido por este toiro, deixando-o com
um traumatismo crâneo encefálico que levou a internamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Reportagem fotográfica de Joaquim Mesquita

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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Credor do meu respeito
Pedro Santana Lopes, porque possuidor de alguma honestidade intrínseca, pese o ter atesourado sucessos em vários
cargos que desempenhou, só e porque também acumulou namoradas bonitas, capazes de causar inveja a muitos dos
mal casados ou frustrados deste país, tem aguentado estoicamente o papel em que o puseram de bombo da festa.
Este país é ingrato, e, não
raro castiga quem devia premiar. A inveja, desgraçadamente
campeia por ai como epidemia
insidiosa. Santana Lopes, teve
sempre a coragem na vida de
evidenciar qualidades e assumir
defeitos, o que é evidente a
mediocridade não lhe perdoa.
Quando um tal “Durão” traiu
Vitorino e se deslocou a Bruxelas supostamente para defender
a continuidade deste último na
Comissão Europeia, e, o que fez
na verdade foi tratar do seu
tachinho (ou tachão!) como
presidente da mesma, o “Pedrocas” aguentou o barco e sem que
lhe passasse pela cabeça achouse primeiro procere da nação.
Primeiro-ministro dum governo que não havia escolhido,
timoneiro de rumos alheios, e
incapaz de prejudicar em consciência os interesses do povo
que respeita, viu-se confrontado
com a má vontade dos poderosos empresários deste país
que encostaram Jorge Sampaio
à parede (e que pena tenho de
aqui lhe verberar o mais infeliz
dos desempenhos enquanto
presidente da república, que
também é aficionado, e … devemos-lhe a legalização do que
acontece em Barrancos) e obrigaram à sua demissão, que deu
passo a um governo socialista
capaz de tal cegueira que põe
em prática políticas que fariam corar qualquer governo de
extrema direita. Basta…!

Deve Sampaio, por ter obrigado Santana Lopes a demitirse, considerar-se responsável de
como neste momento se conjugam neste país os verbos fechar,
enganar, até ultrajar, e outros
quejandos terminados em “ar”.
Que de facto, se atentarmos na
nossa realidade, só o vento é na
verdade livre neste desgraçado
País à beira mar plantado, tão
bonito, que os Deuses acharam
presto era bonito demais e para
compensarem o resto do mundo
também criaram os portugueses,
não pensando sequer que entre
os mesmos também criavam os
políticos.
Ora, entre os políticos e com
a consciência de que o país se
transformou numa vacaria em
que qual vacas abusadas, temos
a estrita obrigação de nos deixarmos ordenhar o menos possível, cumpre-nos respeitar os
que se manifestam de acordo
com a nossa cultura e servem os
interesses do povo que é suposto servirem.
Pedro Santana Lopes, estranha excepção, com uma única
comparação neste país, continua
a não ser rico, apesar de ter sido
Presidente de Câmaras, Secretário de Estado, presidente de
grande partido e até, como já
referimos, Primeiro-ministro,
quer queiram ou não que factos
veros se não apagam dos curriculum.
No que me refere, não me
canso de louvar a isenção e

equidade com que respeitou o
sentir aficionado da Nação, sendo que no seu consulado, enquanto responsável pela cultura
nos deixou fruir as corridas picadas que as empresas entenderam montar, soube condecorar
toureiros e sobretudo soube
também, pesem as responsabilidades honrar a festa de toiros
com a sua presença, sempre que
o pôde fazer. Explicadas algumas das razões porque já o
respeitava, vamos lá à matéria
que o torna meu credor.
Neste país, em que o abuso
do politicamente correcto começa a tocar as raias do despu-

Exposição fotográfica no Museu Municipal
Está patente ao público no Museu
Municipal de Coruche, até 28 de
Outubro, a exposição Vietnow de
Carlos Amaral. Em Setembro de
2004, o jovem coruchense percorreu
o Vietname e fotografou os mais
variados locais de um país, que se
encontra num limbo de convalescença entre o subdesenvolvimento
deixado pela guerra e o crescimento
desenfreado da vizinha China.
Carlos Amaral percorreu o território disperso, sem um percurso
objectivo e procurou apenas conseguir capturar o que os seus olhos
viam. O jovem coruchense pensa um
dia voltar ao Vietname e voltar a
fotografar os locais mais variados
dum País em recuperação lenta.

dor, Pedro Santana Lopes, deixou explicado que há evidência
qual a razão porque tenho por
ele empatia que baste.
Convidado vedeta da Sic
Noticias (26/9/2007) para comentar a vergonha do diz que
disse sobre as eleições directas
no seu PPD/PSD, e tendo até
opinião cordata e ajuizada a
expandir, viu-se interrompido
por Ana Lourenço (a culpa foi
com toda a certeza das ordens
do auricular, que a jornalista é
até do melhor que por ai anda)
para que se mostrasse a chegada
a Lisboa do Mourinho. Não
tenho nada contra José Mouri-

nho, setubalense que respeito,
como respeito quem quer que
seja que por mérito próprio se
distinga com o que faz. Mas
convenhamos que apesar do
dinheiro que gera o futebol, os
seus agentes são coisa de somenos no nosso tecido social,
quer queiram quer não, que malgrado a expansão do negócio
que para ai querem confundir
com desporto, sendo como é
coisa da mentalidade anglosaxónica nada tem que ver com
a nossa mentalidade mediterrânica, bem habituada ao respeito pelos cultos solares e pelos
cultos telúricos, com tudo o que
isto implica.
Santana Lopes, com toda a
justiça passou-se, e, com a franqueza dos justos disse que não
estava para tanto, que estava ali
com prejuízo pessoal e para tratar de assuntos sérios, e, acabou
com o desrespeito e com a conversa. Foi de Homem!!!
Neste País que a cada passo
nos pretende politicamente castrar, quiçá pelo nível de baixos
políticos que Santana Lopes se
propunha vituperar, é bom saber
que ainda existem neste país
alguns que têm os “ditos” no
sítio.
Por mais inócua que aos
mentecaptos pareça a atitude,
aos meus olhos e sentires, transformou-o num credor
____
Domingos da Costa Xavier

– de 28 de Setembro a 28 de Outubro
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