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EDITORIAL

Imprensa, serviço público
e o direito à verdade
A conferência e apresentação do livro “Foi Assim”, por Zita Seabra, que o Jornal de Coruche realizou
no passado dia 13 de Outubro, ao coincidir com as comemorações dos 90 anos da aparição de Fátima,
terá, quiçá, tornado este evento algo controverso, talvez por este município ter sido, no passado,
tradicionalmente conservador, afecto à força político-partidária do Partido Comunista Português.

om a organização deste
evento, que em boa hora
a autarquia coruchense
pretendeu inserir no programa
oficial da XXIII Feira do Livro
à margem da Bienal de artes
plásticas e das XIX Jornadas de
Gastronomia de Coruche, foi
meu desejo que se criasse uma
oportunidade que possa contribuir para que haja uma maior
abertura para análise e debate
sobre a consciência política em
Coruche.
Compreendo perfeitamente
que a presença e o testemunho
da Dr.ª Zita Seabra, possa ter
sido desconcertante para os que
não acreditam na nossa quase
milenar Pátria e Nação, de valorosos homens de bem, de riquíssimas tradições, bons costumes
e valores, de liberdade e democracia, do nosso Humanismo e
Universalismo Portugueses, onde “o Mundo todo abarca e nada

C

aperta”, segundo o nosso grande
poeta e vate imortal Luíz Vaz de
Camões.
Hoje vivemos na era da Democracia Liberal, Democracia
esta que é inimiga do igualitarismo promovido pela chamada
Democracia Popular, pois a
Democracia Liberal privilegia a
diversidade e encara o ser humano como pessoa, não igual,
nem diferente, mas única.
A chamada Democracia Popular por tantas vezes ostentada
pelos bárbaros regimes do leste
europeu, de forte cariz e pendor
comunista e estalinista, que já
provocou mais de 126 milhões
de mortes e de vítimas no mundo inteiro, posso afirmar que
apesar de não perfilhar da ideologia marxista, tenho compaixão pelos mais de cerca de 30
milhões de comunistas soviéticos que foram condenados à
morte e brutalmente assassina-

dos pelo regime de Estaline,
aquele que mais comunistas
matou à face da terra.
Hoje vivemos na era da Democracia Liberal, onde são valorizadas a privacidade, o espaço individual, as aspirações de
cada pessoa, onde impera o
Estado de Direito, onde os Deveres, as Garantias e os Direitos
estão consagrados pela Constituição da República Portuguesa.
Hoje vivemos na era da Democracia Liberal, onde todos os
homens têm liberdade de expressão, têm liberdade de acesso
à informação, onde a informação é livre de fluir e é livre de
ser distribuída e redistribuída,
todos temos liberdade de escolha, temos responsabilidades
pessoais, pois atingimos todos a
maioridade.
Hoje vivemos na era da Democracia Liberal, e a luta que se
avizinha será sem sombra de

dúvidas aquela contra os anões
da Liberdade, pois a censura
não é admissível, muito menos a
Ditadura do pensamento único
poderá prevalecer.
A Liberdade enquanto tal, é
a consagração da diversidade,
ao invés do igualitarismo tão
propagado pelos anões da Liberdade e Ditadores do Pensamento Único, é a consagração
de um modo de vida livre,
assente no direito à propriedade
e iniciativa privadas, à Fé, às
tradições, aos valores, aos usos
e costumes locais, à pertença a
uma estrutura social natural, que
é a Família, a Comunidade e a
Nação, integradas numa Pátria
livre e independente.
É por tudo isto, que movimentos da sociedade civil, como
o da reposição do busto do ilustre filho da terra, o Sr. Major
Luíz Alberto de Oliveira, que
gerou uma petição com mais de

1300 assinaturas, que o Jornal
de Coruche dinamizou e entregou à Câmara de Coruche na
pessoa do seu Presidente, para
ser discutida e votada, devem
ser apoiados, debatidos e acima
de tudo respeitados.
Sei que a votação em sede de
executivo estará para breve, depois da Presidente da Assembleia Municipal ter impedido a
sua aberta discussão, referindo
que é da exclusiva competência
do executivo camarário a decisão.
Sei que o Sr. Presidente e o
executivo não terão medo de a
discutir e de a votar! Outra coisa
o Povo de Coruche não espera,
nem merece! Saber ser Livre e
Viver em Liberdade é saber viver
a realidade guiado por um sonho lúcido.
Viva Coruche, Viva Portugal!
Um abraço fraterno.
____
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Assinalamos com satisfação
a divulgação do estudo da CIP
sobre o novo aeroporto de Lisboa que indica de forma clara e
irrefutável as vantagens da construção da nova unidade aeroportuária no actual campo de tiro de
Alcochete, com as inevitáveis
vantagens para o nosso concelho de Coruche. Será sem dúvida
uma “lufada de ar fresco” para a
nossa economia e desenvolvimento. Que o saibamos preparar
com tempo e de forma sustentada.
Também destaque para a presidência portuguesa da União
Europeia, com o texto para o novo tratado europeu, que “todos”
prometeram que referendavam e
que agora já dão o “dito por não
dito”. Esperemos que possamos
ter a oportunidade de discutirmos e de nos pronunciarmos
sobre tão importante texto, que
sendo para uns a “salvação” da
Europa, é para outros altamente
prejudicial aos estados membros e às suas populações, já
que avança para um modelo de
federação europeia ao invés de
uma união intergovernamental.
Sobre todos estes temas, podemos ler ao longo deste jornal.

No plano local
A bonita vila do Couço esteve em festa com a inauguração do novo piso sintético para
a prática desportiva.
Equipamento fundamental
para qualquer lugar, foi contestado e reprovado pela junta de
freguesia local, mas o executivo
camarário avançou com a obra e
o povo esteve lá todo para festejar, tendo o presidente da junta
estado presente na inauguração.
Manifesta alegria de todos,
nas habituais entregas de lembranças e no jogo entre as equipas de velhas glórias do Sporting e do Benfica que ali se deslocaram, para mostrar que ainda
dominam o esférico.
Referência ainda para a prestação pública de contas da
comissão de festas, que o nosso
jornal ajudou a divulgar com a
produção da separata, que apresenta um saldo positivo em
cerca de 15 mil euros, algo inédito e que reflecte a competência e rigor nas contas e na equipa deste ano.
Até ao Natal e façam o favor
de ser felizes!
____
Abel Matos Santos
Director
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GRANDE ENTREVISTA

com Zita Seabra
Zita Seabra esteve em Coruche, no passado dia 13 de Outubro, a convite do Jornal de Coruche,
para uma conferência sobre o comunismo e apresentação do seu livro “Foi assim”.
Foi com entusiasmo que a recebemos e aqui deixamos o que de mais importante nos disse.
JC – Porque é que decidiu
escrever o livro “Foi assim”?
ZS – O livro fala da minha
vivência no PCP até ao ano de
1989, altura em que sai e passei
a ter uma vida normal. Retomei
a vida profissional como editora
que é o que faço com muito gosto, e, nos intervalos faço política
que também gosto muito.
O livro “Foi assim” é uma
autobiografia dos anos que militei no comunismo, começa
quando entrei no PCP e acaba
quando saio do PCP, quando
deixei de ser comunista.
JC – Quais as razões que a
levaram a escrever?
ZS – Primeiro por uma atitude egoísta em relação a mim
própria, ou seja, queria ter direito ao meu passado, à minha história. Se eu não escrevesse o
livro, roubavam-me o meu passado, eu tenho o meu passado e
tenho direito a ele. Quanto mais
tempo passava, se não escrevesse o livro, o meu passado
resumia-se a “foi militante do
PCP e passou-se para o PSD” e
não ficava tudo o resto.
Primeiro, passou o tempo
suficiente para não ser um livro
de retaliação, de vingança. Não
é nada disso e como estou perfeitamente bem com o meu passado, já posso falar sobre ele.
Falar sobre o que ele teve de
bom e mau! Falo do meu percurso, do que gosto e do que não
gosto de ter feito.
O tom deste livro não é um
tom magoado, é um tom normal
de quem escreve memórias.

Eu tenho um amigo que me
dizia para escrever o livro a
ouvir o Avante, para colocar de
manhã a tocar e escrever, para
eu criar o ambiente em que tinha
vivido e ser capaz de transmitir
essa experiência do que era a
dureza da vida clandestina e de
estar longe da minha família.
JC – Como é na verdade o
Comunismo?
ZS – Eu cito no livro, os dissidentes da URSS,
que começaram em
1917 (começaram ai
os dissidentes), têm
Dir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista
uma frase muito
curiosa e interessante
que é “os comunistas

Farmácia S. José
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apagam sempre os passados”.
Veja o apagar do Trotsky da
célebre fotografia de Lenine a
chegar a São Petersburgo, em
que ele sai da estação de comboios e está Trotsky e ele passa
a vida a desaparecer da fotografia, desaparece da história da
União Soviética. É assim que os
comunistas funcionam.
Os nomes das terras mudam,
São Petersburgo passou a Petrogrado, há Volvogrado, Leninegrado, Estalinegrado, os nomes
das ruas mudam, portanto os
comunistas apagam do passado tudo conforme lhes interessa no presente. A mim, também
me faziam isso com o meu pas-

sado, por isso achei que devia
escrever este livro.
Os dissidentes comunistas
diziam assim “o futuro é certo,
seguro e cientifico, o passado a
Deus pertence”, no comunismo
é assim. Só encontrei um país
que resolveu bem estas questões, por exemplo com as ruas.
Foi em São Tomé, onde a certa
altura eles tinham a Rua Salazar,
Rua Craveiro Lopes e então puseram Rua Ex-Craveiro Lopes,
Rua Ex-Salazar, e aquilo ficou
tudo bem!
Nós, sobretudo aqui, em relação a mim, acusam-me que estive lá e que lutei pela liberdade,
foi a parte boa e já lá vamos à
parte má, e os militantes pós 25
de Abril, os chamados antifascistas retroactivos que quando era difícil não estavam lá,
mas que apareceram a seguir ao
25/4, como o Jerónimo de Sousa, o Vital Moreira, a Ilda Figueiredo ou a Odete Santos. É tudo
depois, porque antes era difícil,
a coisa doía. Não me venham
pois dar lições que não as recebo!
Eu escrevi esse livro para
recuperar o meu passado naquilo que ele tem de heróico, a luta
pela liberdade, porque em muitos casos os comunistas têm um
lado profundamente trágico.
O Comunismo foi sempre
isto, em todo o lado, em Portugal e em todo o lado.
A tragédia são as ideias
que o comunismo defende e
que em todo o lado deram o
mesmo resultado.
Esse é um dos motivos que
me levou a escrever, é que ao
contrário do que se diz e oiço
muita vez, “as ideias estão certas, a prática do comunismo é
que foi errada”, não é verdade!
Ideias certas dão práticas cer-

tas, ideias erradas dão práticas erradas.
Uma vez o Joaquim Chissano dizia-me “Zita se o comunismo deu o que deu com brancos,
pretos e amarelos (eu não podia
dizer isto a ele, mas ele podia
dizer-me a mim) é porque qualquer coisa está errado no ideal
comunista”. Na Rússia, Checoslováquia, na China onde ainda
está a dar, onde ainda há presos
políticos que são mortos e fuzilados.
Eu estive recentemente numa conferência com aquele jovem que ficou em frente àquele
tanque na praça de Tianamen, e
que na altura o mundo não respirou ao ver aquelas imagens,
acabou por fugir para a embaixada dos EUA, doutorou-se e
vive nos EUA, e, dizia-me ele
na tal conferência que os colegas dele ainda estão presos na
China.
Há fuzilamentos na China,
por razões politicas e o Ocidente está-se nas tintas para
os direitos do Homem. Há
fuzilamentos em Cuba, a Cuba
de Fidel de Castro! Tem presos políticos por delito de
opinião. Os escritores e os
poetas cubanos por escreverem estão presos. Portanto é
sempre o mesmo resultado!
Fidel de Castro matou e fez
sofrer muito mais gente, muito
mais nem tem comparação, do
que Salazar. Che Guevara participou directamente nos pelotões de fuzilamento. Eu vim da
Feira do Livro de Frankfurt e
apresentaram-me um editor que
lançou um livro chamado “O
verdadeiro retrato de Che Guevara”, e, esta é a grande tragédia do Comunismo, é que as
vitimas do Comunismo do
> continua na página seguinte
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Grande Entrevista

(continuação da página anterior)

século XX parece que não existiram, parece que não foram
vitimas. Não têm memoriais,
não têm monumentos, não têm
retratos para as lembrarmos.
Existe, felizmente, um movimento que se chama Memorial
que nasceu na Rússia logo a
seguir à queda do muro de Berlim e à queda do império comunista, que foi organizado a partir
dos intelectuais russos para
identificar os tais milhões de
mortos do comunismo. Têm de
ter nome, são vítimas, e só
quando se percebe que a vítima de um Nazi é tão igual à
vítima de um Comunista é que
a gente fica bem com o mundo. Quando percebi isso, deixei
de ser comunista! Comunista no
sentido da ideologia e voltei
para a vida normal e retomei a
minha vida profissional com a
liberdade suficiente para fazer o
que entendi.
JC – E a sua ida para o
PSD?
ZS – Não negociei com ninguém a minha ida para o PSD,
não integrei nenhum grupo para
passar da bancada do PCP para
a do PSD. Fui para a minha actividade profissional, primeiro na
Quetzal, depois na Bertrand,
tendo agora a minha própria editora, a Aletheia.
A minha geração foi marcada pela guerra colonial, três
frentes de guerra. Hoje quando
se conta isso, as pessoas da idade dos meus filhos não percebem, mas a minha geração foi
marcada por essa vivência, onde
se ia para a guerra ou para o
exílio.
Era uma geração revoltada,
onde uns eram PC, outros ML’s,
outro MRPP, outros Estalinistas.
Eu a escrever o livro ainda me
diverti, quando estava a acabar
um amigo meu, José Manuel
Fernandes, Director do Público,
dizia-me, “tu falas de um plenário logo a seguir ao 25/4
onde ias falar para 5 mil estudantes, a maioria maoistas,
estalinistas, Ml,s, Pctp-mrpp, e
fomos para lá aos gritos para tu
não falares e na primeira fila
estava eu”.
Depois saiu o livro e passado
uns dias jantei com o Jorge
Coelho, que todos conhecem do
PS, e veio-me dizer que o livro
era sério porque foi ver se falava de um plenário com estudantes, o tal plenário, e de facto
lá eu falava nisso. E ele disse-me, “é que na primeira fila
estava eu”. Portanto vim a saber
depois destes anos todos que
pelos menos dois que eu conheço estavam na primeira fila a
não me deixar falar.
Portanto, era um período

onde líamos as coisas mais horríveis, como o livrinho vermelho, livros de Lenine, de Sartre,
de Mão, mas vivemos muito a
nossa geração e teria tido muita
pena se não a tivesse vivido.
É fundamental o regime democrático, o pluripartidarismo,
com todos os defeitos que possa
ter, é bom viver em democracia
e num regime plural como é o
nosso.
A maioria dos dissidentes no
mundo, os que saíram do comunismo, saem para partidos liberais. Aqui é que foi a excepção!
Acho que foi por termos saído
todos muito tarde do comunismo, já muitos anos depois do
25/4.

sabia exactamente onde estava.
Quando comecei a ser dissidente, e a dissidência é como a
gravidez, não se pode chegar ao
4.º mês e dizer agora durante um
ano fico no 4.º mês, não dá, ao
fim de 9 meses nasce a criança.
A dissidência é igual, quando se
começa não acaba, acaba na
saída, foi sempre assim.
JC – É nessa altura que
sai…
ZS – A partir do momento
em que se sai e se percebe que
se esteve errado, que se percebe
que mudou… (em Portugal toda
a gente muda, mas às vezes pergunto se fui só eu que mudei?
Logo a começar pelos militares
do 25/4, andavam a fazer a

1975. Mas houve alguém, o Dr.
Soares, que determinantemente
nesse dia, ajudou a que o PCP
tivesse sido derrotado e o país
ter podido entrar numa democracia e hoje podermos estar aqui
todos a conversar. Se o Dr. Mário Soares não o tivesse feito
não estaríamos todos aqui a conversar assim. O Dr. Soares foi
importante, agora anda amigo
do Hugo Chavez (risos).
Álvaro Cunhal nunca reconheceu que tinha perdido no
25/11, só reconheceu muito
mais tarde, só quando o comunismo caiu na Rússia é que ele
reconheceu. Mas o que é certo é
que foi derrotado. E o PREC
acabou ali no 25/11, apesar de

A mesa com Dionísio Mendes, Presidente da Câmara, Zita Seabra e Abel Matos Santos, director do Jornal de Coruche

JC – Andou enganada no
PCP?
ZS – Eu enquanto estive no
PCP fui sempre comunista. Eu
nunca digo, pois acho uma desonestidade intelectual aquelas
pessoas que dizem “eu fui sempre dissidente”. Não, não, o ser
comunista é aceitar e saber por
onde se anda. Eu sei bem por
onde andei e o que andei a defender. Não andei enganada!
E acho ridículo quem diz
que andou enganado!
Eu quando lá estive defendia
a colectivização dos meios de
produção, a Ditadura do proletariado, o papel de vanguarda
dos comunistas, da classe operária, a superioridade moral dos
comunistas, e, não entendo como é que andou lá tanta gente
sem saber onde andava!? Não é
verdade que não soubessem, é
uma desonestidade intelectual.
E portanto, eu digo no livro,
e pago o preço por isso, que
enquanto lá estive fui uma verdadeira bolchevique, fui dirigente comunista, fui do comité
central, da comissão politica do
PCP. O meu gabinete era em
frente ao do Dr. Álvaro Cunhal,
éramos seis naquele andar. Eu

guerra a 22 e 23/4 e no dia
seguinte viraram as espingardas), e ao longo da vida muitas
vezes se muda, eu mudei!
Assumo do meu passado
tudo o que ele teve de heróico e
de trágico! Há uma parte do
livro que eu vivi e que me arrependo profundamente que é o
sofrimento que fiz aos meus
pais, só depois de uma pessoa
ser mãe é que se percebe.
Também digo outra coisa
no livro que é ainda bem que
felizmente fomos derrotados,
felizmente que perdi! Felizmente que Cunhal perdeu! Se
não teríamos uma tragédia
igual ao dos outros países
onde os comunistas foram
poder! Rigorosamente igual!
Não há uma excepção!
Felizmente que perdi, e por
isso no lançamento do meu livro
convidei como um dos apresentadores, além do José Pacheco
Pereira, o Dr. Mário Soares, pois
o livro é também uma homenagem a ele.
É evidente que o Dr. Sá Carneiro, do PPD, o CDS, foram
muito importantes no 25 de Novembro, no derrotar o comunismo no fim do verão quente de

se ter dito durante anos que continuava em curso. Quando eu saí
em 1989 ainda se dizia que estava em curso e é por isso que eu
tive um choque grande com
Cunhal, pois ainda se andava a
preparar a revolução armada. É
dai que vem o meu choque e é
dai que eu saio.
Mas o que é a realidade,
sem fantasia nenhuma, é que
o 25/11, com o Dr. Soares e o
PS, foi determinante para a
derrota do PCP. E portanto eu
digo muito sinceramente, este
é o meu passado e conto-o
livremente, e felizmente que
fui derrotada!
JC – Há uma frase sua que
me impressiona, “as vítimas
do nazismo são iguais às do
comunismo”…
ZS – Ao estar há dias na
Feira do Livro de Frankfurt, reparei numa coisa engraçada. Há
uns anos só se viam livros a
explicar a 2.ª Grande Guerra e a
falar dos milhões de mortos do
nazismo, aqui na Europa culta,
onde nasceram estas duas ideologias trágicas e que fizeram milhões de mortos, o Nazismo e o
Comunismo.
Agora metade dos livros são

sobre o comunismo e pela Europa inteira. Então encontrei um
livro francês com o título “Proletários de todos os países do
mundo, desculpai-nos”, isto inspirado na frase do comunismo
“Proletários de todos os países
do mundo, revoltai-vos”. Deve
ser inspirado nessa geração do
Maio de 68 que em França também andou a partir carros e
montras e a partir tudo.
Há dois balanços que estão a
correr, a geração do Maio de 68,
que alguns ministros franceses
actuais integraram e alemães
estiveram até ligados à esquerda
e a grupos terroristas como o
Baader-Meinhof. Sarkozy chegou agora ao poder a dizer que
quer arrumar os ideais da geração de 68, e ao mesmo tempo o
que é feito das vítimas do
comunismo? Os tais milhões
de mortos que não têm nome,
homenagens, esculturas, parece que não existiram?
Para a maior parte dos europeus continentais as vítimas do
comunismo não existiram. A
ideia é que talvez o Mao ou o
Pol Pot tenham feito para lá
alguma coisa, a Coreia do Norte, mas aqui parece que não
existiram… Isto é um lado dramático para a história da Europa, porque se a Europa não
assume as vítimas do comunismo que fez, se não assumimos o
nosso passado trágico e muito
mau, então corremos o risco de
a qualquer momento voltar ao
mesmo sítio.
Por isso é que acho muito
importante esta memória do
que foi a tragédia do comunismo, esta tragédia que o comunismo deixou. Eu relato no meu
livro, como é possível apagá-la???
Foi brutal o que a Europa fez
de mortos com o comunismo e o
nazismo e não adianta saber
quem matou mais, porque dos
dois lados foram milhões de
pessoas.
O nazismo em nome da
superioridade da raça ariana e o
comunismo em nome de ideais
que deram o que deram sempre
e que hoje parece que se faz
esquecer porque é que deram.
Mas sabe-se muito bem porque
é que deram, foi o não olhar aos
meios que se usam para atingir
os fins. Foi por isso que deu
sempre aquele resultado e daria
sempre em Portugal. São esses
ideais comunistas que estão
errados e que provocaram
este sofrimento brutal.
JC – E o período do 25/4 ao
25/11?
ZS – Felizmente que o pós
25/4 com o comunismo até ao
25/11, em Portugal, não fez
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com Zita Seabra
muitas vítimas, mas isso não
resultou do recuo do PCP mas
sim do medo que teve de ser a
vítima, de ser derrotado pelas
armas. O partido comunista
tenta dizer que recuou para evitar vítimas, para o pais não
entrar em guerra civil. Não, é
mentira! Não fizeram nada porque os militares todos do Norte,
os paraquedistas, o PS, PSD, e
CDS estavam unidos contra o
PCP e não havia forças para
fazer a revolução. Foi por isso
que o PCP recuou, fez-se aquilo
que o PCP chamou de dar um
passo atrás para depois dar dois
à frente.
O PCP tentou de tudo, prendeu latifundiários, ocupou terras, ocupou fábricas, prendeu
capitalistas, ao contrário de Espanha onde a transição para a
Democracia é feita sem problemas. O PCP quando perde as
eleições para a Assembleia
Constituinte, depois de tentar
tudo para impedir as eleições,
tudo, a reforma agrária arranca
precisamente antes, tentou ocupar tudo o que fosse possível,
mandou o COPCOM prender
Melos, Champalimauds e esses
todos, só porque eram capitalistas, não porque estivessem a
conspirar. Até se prenderam
Melos que não eram Melos, mas
como eram Melos de nome e
viviam em Cascais foram presos
(risos).
Enfim, o PCP tentou tudo
para passar da revolução de
Fevereiro para fazer o nosso
Outubro, inclusive afrontando e
confrontando o Dr. Soares.
Álvaro Cunhal tentou fazer em Portugal exactamente
o mesmo que Lenine fez na
Rússia, tal e qual. Há a revolução de Fevereiro que é o nosso
Abril e Cunhal previu 10 anos
antes o que se ia passar e disse
que “os militantes comunistas
não desertam, mas infiltram as
forças armadas”, o que se pretendia era infiltrar o exército e
infiltrou-se, para fazer virar as
espingardas e elas viraram. Cunhal escreveu isto e agiu em
conformidade. Só teve um problema, tal como Lenine, é que
quando a coisa aconteceu ele
não acreditou.

Ele estava em Paris e não
acreditou que o 25/4 se ia dar, ao
contrário da Direcção do interior. Quando saiu a coluna das
Caldas ele convocou uma reunião do comité central para
Setembro para Moscovo, e com
o que sucedeu veio a realizar-se
em Alhandra.
Portanto, quando se deu o
25/4 ele não estava cá, não veio
de comboio como Lenine, veio
de avião. É neste contexto que o
Dr. Soares me contou uma história que eu não conhecia, Cunhal tal como Lenine, sobe para
cima de um tanque com um
marinheiro e um soldado (como
na tal foto onde está Trotsky que
referi e que os comunistas o

O marinheiro foi lá e fechoulhe a porta na cara e não entrou
na tribuna.
A partir dai é uma cavalgada
do PCP até ao 25/11, onde foi
derrotado, mas uma cavalgada a
tentar criar condições para a
revolução armada. Eu sei de muita coisa mas não posso provar,
por isso só conto o que eu fiz.
Eu tinha os estudantes metidos
em casas, à espera que nos
dessem armas para irmos para a
rua, para a revolução socialista,
e no dia 25/11 tive o grande desgosto de em vez de lhes dar as
armas e os mandar para as ruas,
os envei para a cama, porque do
outro lado havia mais gente do
que no nosso lado.

apagaram) e vem no tanque no
meio da multidão. O Dr. Soares
foi esperar o Cunhal e no entusiasmo daquela fraternidade alguém coloca o Soares em cima
do tanque e Cunhal quando o vê
em cima do tanque manda-o
descer, e, os camaradas fazem
descer o Dr. Soares. Há fotografias e está tudo documentado.
O Dr. Soares disse que “ai
percebi que ia enfrentar o PCP
e o Cunhal a partir desse momento”.
Mesmo depois do PCP perder as eleições para a Constituinte, atrás do PS, PSD e CDS,
com uma votação reduzidíssima, menos de 8 dias depois no
1.º de Maio, nos festejos no
estádio do Inatel, Cunhal não
permitiu que a porta se abrisse
para entrar o Dr. Soares. Ou
seja, Soares tinha acabado de
ganhar as eleições, era ministro
da república e o PCP e Cunhal
não o deixam entrar.

Foi com um grande desgosto
que os mandei para a cama…
Foi uma sorte! De tal maneira
que Cunhal depois enviou-me
para a União Soviética, mas isso
vem no livro.
Eu acredito que houve
quem tenha sofrido muito
nesses dias em Portugal. E é
essa soma de vários sofrimentos que tem do nos fazer estar
alerta para não voltarmos ai.
Não se pode sair do comunismo e dizer que só estávamos
com as coisas boas e que as más,
que o Estalinismo e os milhões
de mortos, eram do Cunhal ou
da União Soviética. Era da União
Soviética que recebíamos ordens
e dinheiro e era igual o que queríamos fazer, era o nosso modelo. Não é legítimo dizer que se
traz a herança boa e que não temos nada a ver com a tragédia.
JC – Porque é que não
ficou numa área intermédia
como o PS?

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820
R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.guianet.pt/mfg • E-mail: mfg@netcabo.pt

ZS – Porque na altura o
Secretário -Geral do PS não era
o Dr. Mário Soares, era o Dr.
Jorge Sampaio, de quem eu não
gosto nada desde essa altura. O
Dr. Jorge Sampaio em plena dissidência do PC, fez uma aliança
para a Câmara de Lisboa com os
ortodoxos do PC e foi uma coisa
que não foi muito bonita. Eu na
altura fui convidada, Vital
Moreira convenceu-me a ir a
uma sessão do Dr. Sampaio que
queria estar com os dissidentes
para dar uma ideia de que tinha
os ortodoxos mas não estava
com os ortodoxos, que era uma
pessoa que se dava com um lado
e com outro. Para a coisa ficar
mais pacífica fui a uma recepção da candidatura do Dr.
Sampaio e o Dr. Sampaio não
me cumprimentou, para não sair
no retrato comigo.
Depois por acaso entrei para
o PSD, e o acaso é neste sentido,
na altura o PS começa a mudar e
a deixar o socialismo, eu já trabalhava nas edições na Quetzal e
um dia fui a uma recepção onde
estava o Prof. Cavaco Silva e ele
disse-me que acompanhava
com muita atenção o que estava
a fazer a minha editora, e eu
disse o seguinte, “o Sr. Primeiro
ministro ontem deu uma conferência de imprensa onde diz que
iam baixar os juros na banca
para as pequenas e médias
empresas, para ficar iguais aos
juros das grandes”. Disse-lhe
que não era assim, pois tinha ido
a correr pedir uma livrança à
Caixa Geral de Depósitos e fizeram-me as condições anteriores.
No dia seguinte, estávamos no
gabinete dele, com o presidente
do Banco de Portugal a resolver
essa questão e a discutir livranças e taxas de juro. A partir dai
ficámos amigos e ele depois
convidou-me para o PSD.
JC – Temos a China ainda
com o comunismo e o pior do
liberalismo selvagem.
ZS – A China comunista
explora os seus habitantes, não
respeita os direitos humanos e o
Ocidente não se importa, quer é
fazer negócios com a China.
Para o ano há lá os jogos olímpicos e ninguém se rala com os
direitos humanos na China.

Penso que o que se passa na
China é uma situação insustentável, pois é uma contradição
muito grande. O grande drama
da China é o Partido comunista
estar no poder e não haver uma
classe média, pois é esta que faz
a estabilidade democrática. Ali
passa-se dos muito pobres para
a nomenclatura comunista muito rica, dá o que dá.
JC – Como foi a sua experiência nas visitas à União
Soviética?
ZS – Eu fui a Moscovo
depois do 25/11 e fui lá três vezes, e não quer dizer que vi pouco. Eu achava que tudo o que
via confirmava aquilo que eu
defendia. Tudo aquilo que eu
defendia, quando lá ia, via com
uns pequenos defeitos, umas
coisas pequenas, porque normalmente antes de lá irmos tinham uma pequena conversa
connosco onde nos diziam, no
meu caso foi com Cunhal, que
me explicou que não era tudo
exactamente igual ao que se dizia, que tinha alguns pequenos
problemas, que havia prostituição e outras coisas.
Mas aquilo confirmava e
confirmava porquê? Porque
queríamos confirmar aquilo que
íamos ver! Era com essa disposição que se partia e portanto
tudo confirmava aquilo que
queríamos ver.
Eu relato alguns casos dramáticos disto mesmo. Um dos
mais inócuos que conto foi da
primeira vez que fui a Moscovo
ter perguntado porque não havia
cafés? E os camaradas explicaram “não, aqui não há cafés
porque faz muito frio, ninguém
vai ao café com 20 graus negativos”, e eu achei normal a
explicação do camarada. Se o
camarada dizia que não havia
café porque estava frio então era
essa a verdade.
Depois vou a Moscovo no
início da Perestroika e começo a
ver aquele povo em liberdade e
a primeira coisa que abre em
Moscovo são cafés! Eu fui à
abertura do café e as pessoas
estavam felicíssimas e foi ai que
me lembrei do café do Pushkin.
Que estupidez, como é possível
> continua na página seguinte

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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O “leite do padre”
ou a “abençoada
desordem”
Recebeu-se para não cultivar. Esta norma da dita “senhora” UE deu muito que falar
quando foi instituída.
Só se podia produzir segundo os ditames da “organização”.
“Que ninguém se preocupasse”
porque os EUA e afins produziam tudo o que nos fazia falta
(produtos agrícolas entenda-se)
por preços muito baixos. Para
quê então estar a produzir com
custos elevados se o dinheiro é
preciso para tanta coisa?
Que nos voltasse-mos para a
industria (?) pois que haveria,
por certo, muita coisas que
poderíamos fazer. Agricultura
como sempre se fez é que nem
pensar.
Pois. Teoricamente parecia
tudo estar correcto. Só que
esqueceram-se (?) de que há um
dado importante no meio de
tudo isto: chama-se petróleo.

Em fim de vida dizem. Vai
daí os nossos “benfeitores” terem chegado à brilhante conclusão que afinal o dito cujo petróleo teria que ser substituído mas
tarde ou mais cedo, parece que
mais cedo do que tarde, por outras energias chamadas alternativas.
Pois bem, como morre a
civilização se acabar o “popó” e
tudo o que lhe anda à volta, vá
de inventarem combustível a
partir , por exemplo ,do óleo de
milho. O bio-combustível.
Ora bem, então, novas regras
amigos! A partir de agora nem
mais um baguinho que seja do
tal milho que nos prometeram
vender na quantidade que quisesse-mos por “dez réis de mel
cuado”.
Todos os baguinhos são preciosos para transformar no tal
produto milagroso que nos vai

João Costa Pereira

salvar a todos. Então o que era
verdade ontem, por magia dos
“senhores do universo”, é mentira hoje.
Terras em pousio? Que loucura! Toca mas é a semear tudo,
todinho mesmo que ainda tem é
que nos vender bastante cereal.
Por enquanto a preços inimagináveis até aqui. O “Eldorado”
está aí!
Milho a preços de fazer saltar a mola a qualquer agricultor
e a fazer que o sonho seja rapidamente ansiado por muitos.
Terras a atingirem certamente
loucuras de preço de renda por
Hectare.
A procura vai “enlouquecer”
as gentes. Vêm aí anos de farturinha. Muita farturinha.
Faz-me lembrar o “leite do
padre””. Um dia destes conto a
história!
____

Locais • Notícias

Atropelamento
mata mulher
na Fajarda
No passado mês de Outubro,
um condutor atropelou de forma
violenta e brutal uma mulher
residente na Fajarda, quando
esta atravessava a estrada numa
passadeira de peões, junto a sua
casa, na Fajarda, Coruche. O
condutor do veículo, deu entra-

da no Hospital Distrital de Santarém em estado grave.
A nossa conterrânea Maria
Emília de Oliveira, casada e
mãe de um rapaz, foi a sepultar
para o cemitério da Fajarda. O
Jornal de Coruche endereça as
sentidas condolências à família.

Homem rouba
idosos
Uma idosa de 77 anos foi
roubada por um homem que se
fez passar por funcionário da
Segurança Social.
O bandido, pediu para ver as
notas que a mulher tinha em
casa para ver se eram notas válidas e mal se apanhou com o

dinheiro colocou-se em fuga de
automóvel.
As autoridades avisam para
se evitar ter somas avultadas de
dinheiro em casa e em caso de
dúvida chamar sempre as autoridades.

GRANDE ENTREVISTA
(continuação da página anterior)

acreditar que não havia cafés
porque o clima é frio. Nas Ditaduras nunca há cafés, porque é
ai que as pessoas convivem e
falam, que conspiram.
Outro exemplo, é o da construção, em Moscovo, de uma
piscina super moderna com
ondas e tudo, tendo eu ficado
muito contente com o avanço do
comunismo, como eram fantásticos os camaradas e isto e aquilo, e depois a seguir quando lá
vou nessa viagem constato que
Moscovo inteiro exigia deitar
abaixo a piscina e reconstruir a
igreja que lá existia antes da
piscina (que os comunistas deitaram abaixo para fazer a piscina).
Eu fui ver os restos dessa
igreja, dessa basílica, que foi
construída para comemorar a
vitória sobre Napoleão, e que
depois foi destruída à bomba
por Estaline para fazer a piscina.
Enfim, achava aquela piscina
fantástica e depois tive a maior
das vergonhas.
JC – E a Festa do Avante?
ZS – Em relação à Festa do
Avante, este ano foi dedicada

Santa Casa da Misericórdia de Coruche

com Zita Seabra
aos 90 anos da Revolução de
Outubro e alguém perguntou,
mas acho que devíamos ter perguntado mais, como é possível
90 anos depois ainda fazer uma
festa de homenagem aos 90
anos de uma revolução que
deixou milhões de vítimas?
E essas vítimas começaram
no tempo de Lenine, e é por isso
que coloco uma fotografia no
meu livro em homenagem a
essas vítimas, ao movimento
memorial que nasceu na Rússia
a seguir à queda do muro de
Berlim. É uma pedra do primeiro campo de concentração,
do primeiro Goulag que abriu
na Rússia e esse campo foi aberto por Lenine. E foram os intelectuais comunistas que ele lá
mandou, como Gorky, que escreveram algumas das páginas
mais horríveis desta história
toda. Lenine para calar o Ocidente que protestava a dizer que
se estavam a atropelar os direitos humanos, escreve a dizer
que é uma prisão óptima, onde
tudo é lindíssimo.
Tudo isto foi e é uma vergonha, um horror.

JC – O comunismo está
esgotado?
ZS – Totalmente. O comunismo felizmente morreu! Ainda subsiste na China, Birmânia,
Cuba e Coreia do Norte. Espero
que rapidamente acabe.
O movimento memorial fez
um monumento em homenagem às vítimas do comunismo
na praça principal de Moscovo,
onde existe e existia desde
Lenine as polícias políticas como o KGB ou NKVD, e à frente
na praça Lubianka colocou uma
pedra trazida desse antigo convento ortodoxo que se transformou simbolicamente no primeiro campo de concentração
aberto no Goulag. É por isso
que trouxeram essa pedra e essa
pedra lá está.
Se forem a Moscovo e passarem por essa praça e virem a
pedra, lembrem-se que ela representa milhões de mortos do
comunismo que a história quase
esqueceu.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
Fotos de Joaquim Mesquita

ANÚNCIO
VENDA DE PINHAS MANSAS
A Santa Casa da Misericórdia de Coruche recebe
propostas para venda das pinhas mansas das suas
propriedades:

MONTE DA BARCA, VALE VERDE
e ANIVERSÁRIOS
As propostas deverão ser entregues em carta fechada, uma para cada propriedade, na Secretaria da
Santa Casa, Largo de S. Pedro nº 4 – 1º Andar, em
Coruche, até às 17 horas do dia 16 de Novembro de
2007.
A abertura das propostas será feita e comunicada
posteriormente.
A Santa Casa da Misericórdia reserva-se o direito de
não aceitar qualquer das propostas caso o seu valor
não seja do interesse desta Instituição.
Coruche, 16 de Outubro de 2007.
A Mesa Administrativa
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CASAS COM GENTE
para um Centro Histórico com vida
CASAS COM GENTE, foi
o nome do programa que a
Câmara Municipal de Coruche
apresentou, no passado dia 19
de Outubro, no Museu Municipal de Coruche.
De acordo com a autarquia
“o Centro Histórico da Vila de
Coruche à semelhança de tantos outros centros históricos,
tem, nos últimos anos, sofrido
um decréscimo populacional
elevadíssimo resultado da fuga
das camadas mais jovens para
zonas periféricas, em especial
para as áreas de foros”, pelo
que “um dos alvos do novo
QREN é precisamente a reabilitação e renovação urbana”.
Para a autarquia, o “trabalho
de reabilitação implica não
apenas intervir no edificado,
mas também revitalizar, trazendo para os Centros Históricos
mais população, incentivando a
aquisição de prédios nos cen-

tros históricos e possibilitar o
arrendamento”.
Para atingir este objectivo a
Câmara de Coruche vai criar um
subsídio para permitir um impulso no mercado de arrendamento e no de aquisição de
habitação própria a novos casais, que pretendam vir a residir
no Centro Histórico, pretendendo que os actuais proprietários
rentabilizem os seus bens e paralelamente reabilitem o edificado no Centro Histórico.
Para o presidente da autarquia, O programa “CASAS
COM GENTE” é uma ideia entusiasmante, visto que “este programa insere-se numa estratégia mais vasta que visa a promoção, requalificação e revitalização do Centro Histórico da
Vila de Coruche”
Dionísio Mendes avança
como os principais objectivos
do projecto “atrair pessoas pa-

ra a zona urbana mais antiga,
envolvendo os proprietários de
imóveis, estimulando o mercado
de arrendamento e a transacção
de prédios urbanos”.
O edil acrescenta ainda outras intervenções futuras: “vamos mexer também nos espaços
públicos – passeios, ruas, largos, praças, iluminação, sinalética, mobiliário urbano, espaços verdes, jardins, etc., estando
neste momento em curso a criação de uma SRU – Sociedade de
Reabilitação Urbana, que será
o motor da recuperação do edificado e coordenará a política
urbanística para o Centro Histórico”.
O autarca de Coruche acredita que “a requalificação urbana acrescentará qualidade de
vida, aumentará a atractividade
e ajudará a fixar populações”.
____
GI-CMC

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA
Rações • Adubos •Sementes • Produtos Fito-Farmacêuticos • Produtos e
Equipamentos para Agricultura e Jardim • Redes de Vedação • Postes Tratados
Plásticos de Cobertura • Tubos e Acessórios para Sistemas de Rega e Canalizações
Equipamentos para Cozinhas e Casas de Banho • Motobombas, Máquinas
Agrícolas, Portáteis e de Jardim da prestigiada marca HONDA

Programa Casas com Gente

Produtos e Equipamentos para Tratamento e Manutenção de Piscinas
Telef/Fax 243 675 862 Móvel 962 939 710 E-mail agrigarden@sapo.pt

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Pastelaria

Aberto todos os dias

Grão de Café
Dias & Guarda, Lda.
Tlm. 914 118 511
Rua de Santarém, 106 • Coruche

Objectivo – Subsidiar a aquisição ou arrendamento de imóveis no Centro Histórico da Vila de
Coruche. A renda total do imóvel não poderá ascender a mais de € 500 e o valor de aquisição
do imóvel não poderá ascender a mais de € 100.000.
Destinatários – Arrendatários com as seguintes características:
a) O rendimento per capita seja superior a € 350 e inferior a € 1000;
b) Não sejam proprietários de habitação própria permanente.
Proprietários com as seguintes características:
a) O rendimento per capita seja superior a € 350 e inferior a € 1000;
b) Que tenham adquirido, no ano anterior ao da candidatura ou venham a adquirir até ao
máximo de um ano após o fim do concurso, um imóvel para habitação própria e permanente no Centro Histórico da Vila de Coruche;
c) Que não sejam proprietários de habitação própria permanente, salvo a que é objecto de
subsídio a atribuir nos termos do presente regulamento.
Período de Duração – De 1 a 5 anos se se mantiverem os pressupostos que justificaram a
atribuição.

Recolha de pilhas
aumentou 9%
A Ecopilhas, entidade responsável
por gerir a recolha, triagem e reciclagem das pilhas e acumuladores usados,
recolheu durante o primeiro semestre
de 2007 cerca de 10,7 milhões de
unidades destes resíduos, mais 9% do
que em 2006.
Tratar as Pilhas para Proteger o Ambiente!

Valor do subsídio – Não pode ser inferior a € 75 nem superior a € 200, sendo o valor fixado
anualmente pela Câmara Municipal.
Actualização do montante do subsídio – Índice de preços do consumidor conhecido no
primeiro dia útil do mês de Janeiro de cada ano.
A quem é pago o subsídio? – A fim de garantir o pagamento da renda o subsídio é pago directamente ao proprietário do imóvel. No caso da aquisição o subsídio é pago ao beneficiário.
Forma de atribuição do subsídio – Por concurso, com os seguintes critérios de atribuição:
Agregados familiares em que os dois elementos trabalhem na área do Município de Coruche;
Agregados familiares em que um dos elementos trabalhe na área do Município de Coruche;
Agregados com o maior número de elementos;
Agregados familiares com média de idades inferior a 30 anos;
Agregados familiares com mais baixo rendimento per capita.
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CDU/PCP acusa e PS defende-se
A CDU de Coruche em
conferência de imprensa no dia
23 de Outubro, acusou a gestão
PS na Câmara de descalabro.
Acusam de:
– viver uma situação sem
paralelo na História da gestão
da autarquia
– ambiente controlado pela
propaganda política
– Assessores de comunicação para esconder erros, as incapacidades, promessas eleitorais por cumprir e incompetências
– graves irregularidades e
ilegalidades nas obras da Zona
Ribeirinha de Coruche
– autoritarismo e arrogância
– trapalhada na obra da
Central de Camionagem e
Observatório e da Cortiça
CDU quer explicações do
Presidente da Câmara
Para a CDU “perante estes
factos, o presidente da Autarquia, tem a obrigação de dar
explicações aos Coruchenses,

Conferência de Imprensa da CDU, Manuel Coelho, Armando Rodrigues e Ricardo Raposo

nomeadamente: De quem são
as responsabilidades pelos erros na medição do projecto?; O
que se está a passar na Câmara
para que várias empreitadas no
valor de centenas de milhares
de euros sejam suspensas por
erros nos projectos? Quem foram os projectistas da obra da

Central de Camionagem e do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça? Quanto custaram os
respectivos projectos? Qual a
entidade que vai suportar o
pagamento da indemnização ao
empreiteiro; É a Câmara como
dona da obra? Então o Presidente da Câmara tem de assu-

mir a responsabilidade perante
os Coruchenses pelos mais de
125 mil euros dos cofres municipais que terão de ser pagos ao
empreiteiro a título de indemnização”. Estes acontecimentos,
segundo a CDU, “estão a mostrar o colapso da gestão do PS
na Câmara de Coruche”.

Para a CDU, “hoje não há
qualquer obra municipal de
relevo a decorrer no concelho e
as que existiam estão paradas.
A CDU adiantou que, irá accionar junto das entidades competentes as medidas que considerar adequadas para que a
verdade seja conhecida e apuradas as responsabilidades”.
Entretanto, no dia 24 de Outubro, os vereadores da CDU
abandonaram a reunião extraordinária, alegando que não lhes
foi facultado qualquer documento relativo ao assunto agendado para deliberação: Rescisão
do contrato da Empreitada de
Construção do Edifício do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça.
Os vereadores da CDU,
acusam o executivo PS, “de violar as elementares regras do
funcionamento colegial e democrático do órgão autárquico –
Câmara Municipal, pois foi-lhes
negado documentação relativa
a todo este processo”.
____

“A CDU/PCP vive num verdadeiro marasmo político”
A CDU/PCP de Coruche
vive actualmente num verdadeiro marasmo político. Não
tem ideias, não dá sugestões
nem apresenta propostas para
o futuro do concelho.
___
Foi assim que o comunicado
do PS de Coruche, respondeu à
CDU. Para o PS:
– os eleitos comunistas limitam-se a criticar o trabalho
desenvolvido e não fazem propostas
– O que custa à CDU é que
a câmara de Coruche é activa,
empreendedora, tem iniciativa,
faz obra, contrariamente ao que
sucedeu durante quase trinta
anos de poder comunista
– a CDU que fique descansada que os coruchenses
não são tolos nem andam
enganados. Conhecem o nosso

trabalho há cinco anos e de
certeza que não se enganaram
em 2001 e em 2005
– Agora até se dão ao desplante de afirmar que a comunicação social é controlada pelo
PS. Que conclusão mais patética. Para o PCP de Coruche a
comunicação social não sabe
ver, anda de olhos tapados, qual
ceguinho, guiada pela mão do
Presidente da Câmara e do PS.
De certeza que se vêem ao espelho e anseiam pelas práticas
dos países onde são ou foram
poder. Todos nos lembramos da
ex-União Soviética ou de Portugal no período do PREC.
Todos sabemos o que se passa
em Cuba, na China e na Coreia
do Norte.
– Na obra da Zona Ribeirinha o comportamento da
CDU e dos seus vereadores foi
de votar a favor os “trabalhos a

Todo o dia… todos os dias consigo

Joaquim Banha, presidente da concelhia do PS

mais” e agora até parece que
estiveram ausentes nessas decisões.
– a CDU inventa irregularidades e ilegalidades onde o Tribunal de Contas as não encontra.
Pu

– no último mandato da
CDU todos recordamos as vicissitudes da obra do Museu
Municipal (única obra de relevo
realizada pelos comunistas naquele período de quatro anos).
Ele foi “trabalhos a mais”,

facturas sem requisição reclamadas sem estarem devidamente documentadas. Mais de
180 mil euros ao custo inicial da
obra. O executivo do PS teve,
inclusive, de pagar em 2005
duas facturas referentes à obra,
quando esta terminou em 2000.
Em suma, uma grande bagunça.
– toda a documentação do
Observatório da Cortiça foi
fornecida à CDU, com técnicos
disponíveis
– falam de cor para iludir a
população ou a CDU tem informação privilegiada
– Os coruchenses conhecemnos. É por Coruche que trabalhamos e por muito que custe ao
Partido Comunista, o concelho
vai continuar a assistir ao
nascimento de obras e de iniciativas que fazem falta ao desenvolvimento do concelho.
João Louro

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

www.radiosorraia.com

Tlm: 91 300 86 58

Comida para fora e Frango no Churrasco
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Novo Aeroporto por menos 3 mil milhões em Alcochete
Estudo da CIP prova que Alcochete é a melhor opção
De acordo com o estudo da CIP, divulgado no passado dia 26 de Outubro,
a opção Alcochete para novo aeroporto de Lisboa permite poupar 3 mil milhões de euros,
incluindo uma nova ponte e o redesenho da rede de alta velocidade.
Segundo o estudo Confederação da
Indústria Portuguesa (CIP), só na
construção do aeroporto em Alcochete, com um custo previsto de dois
mil milhões de euros, se vai conseguir
uma poupança de mil milhões de
euros, em oposição à opção Ota.
A localização do novo aeroporto no
Campo de Tiro de Alcochete, numa zona
plana e pertencente ao Estado, “oferece
uma economia superior a mil milhões de
euros por não requerer expropriações e
poder beneficiar de maior grau de financiamento da União Europeia, por se
localizar no distrito de Santarém”,
referiu uma fonte ligada ao estudo em
declarações ao Diário de Noticias.
Adiantou ainda que a proposta da CIP
defende uma “integração perfeita” entre
o novo aeroporto e a nova rede de TGV,

NOTARIADO

bem como as ligações aos sistemas rodoviários e ferroviários. Os outros dois
mil milhões de euros, podem poupar-se
com a construção de uma nova ponte
entre o Beato e a península do Montijo, e

na redefinição da rede de alta velocidade,
com um troço comum nas ligações ao Porto, Madrid e Algarve, em oposição à ponte
Chelas-Barreiro e à rede de alta velocidade já aprovada pelo Governo.

PORTUGUÊS

Em relação ao aeroporto da Portela, o
estudo da CIP deixa em aberto a possibilidade de encerramento após a abertura
do novo aeroporto, bem como o seu funcionamento em simultâneo com Alcochete.
O estudo sugere uma saída comum
para as ligações de alta velocidade ao
Porto, Algarve e Madrid, com partida da
Gare do Oriente ou de uma nova estação
a construir em Chelas/Olaias, e, uma
ligação do novo aeroporto ao nó ferroviário do Poceirão, enquanto o projecto de alta velocidade aprovado pelo Governo prevê a construção de duas linhas
para a saída de Lisboa.
A CIP propõe também a construção
de uma segunda ponte, de pequenas
dimensões, para ligar o Barreiro à península do Montijo.
____

Ponte militar
em Coruche

CERTIFICADO
António Luís Santos Fernandes Pelixo, devidamente autorizado pela Notária, Clara Maria Pereira dos
Santos Rodrigues, com Cartório sito na Rua Elias Garcia, Edifício Magos, Loja I, em Salvaterra de Magos, certifico narrativamente, para efeito de publicação, que foi lavrada neste Cartório hoje, a folhas quarenta e oito e seguintes,
do livro de notas para escrituras diversas número dezoito-A, uma escritura de justificação, na qual Albertina
Parreira Aleixo, viúva, natural da freguesia e concelho de Almeirim, residente na Estrada da Lamarosa, em Santo
Antonino, freguesia e concelho de Coruche; e José Maria Pires, natural da freguesia e concelho de Coruche, casado com Maria Antunes de Sousa Pires sob o regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua Manuel Giraldes
da Silva, n.º 130, 2.º esquerdo, na cidade de Montijo, e disseram que, são os únicos herdeiros de António das Neves
Pires, falecido em cinco de Outubro de dois mil e três na freguesia e concelho de Coruche, que foi casado com a
mencionada Albertina Parreira Aleixo, sob o regime de comunhão de adquiridos, em únicas núpcias de ambos, sendo
o referido José Maria Pires o único filho do casal.
Que, com exclusão de outrem, eles, outorgantes, são donos e legítimos possuidores em comum e sem determinação de parte ou direito, de um prédio urbano, sito em Santo Antonino – Quinta do Lago, freguesia e concelho de
Coruche, composto de rés-do-chão e primeiro andar, com a área coberta de oitenta metros quadrados e descoberta de
seiscentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte com a Estrada da Lamarosa, do sul com Calçadinha, do
nascente com Quinta do Lago e do poente com Estrada, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Coruche sob o
artigo 14.614, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número sessenta e
sete, a folhas cento e cinquenta e duas, verso, do Livro B-Um, encontrando-se a aquisição deste registada em comum e
sem determinação de parte ou direito a favor de Maria Joana Ribeiro Teles Mexia Barata Nunes Batista e Maria do
Castelo Ribeiro Teles Mexia Barata, pela inscrição número dez mil trezentos e vinte e três.
Que, o marido e pai dos outorgantes comprou há trinta e cinco anos, a D. Maria Joana Ribeiro Teles Mexia
Barata Nunes Batista e a D. Maria do Castelo Ribeiro Teles Mexia Barata, já falecidas, que foram residentes em
Coruche, titulares inscritas do prédio donde é a desanexar, uma parcela de terreno com a área de setecentos e sessenta metros quadrados, com as confrontações, supra referidas, pelo preço de trezentos mil escudos, não tendo feito,
porém, a respectiva escritura pública, tendo entrado logo na respectiva posse.
Nessa mencionada parcela de terreno o casal formado pela primeira outorgante e seu falecido marido procedeu logo em mil novecentos e setenta e cinco à construção de uma casa de rés-do-chão e primeiro andar para sua
habitação, que foi acabada em mil novecentos e setenta e sete, com o prévio e respectivo processo camarário.
Que, portanto, já possuem este prédio há mais de trinta e cinco anos no que se refere à parcela de terreno, primeiro
a mencionada Albertina Parreira Aleixo e seu marido, e depois dele, ambos os ora justificantes, e a edificação, já há mais
de trinta anos, sempre de forma pública, pacífica, contínua e de boa fé, sem oposição de ninguém, usufruindo-o, limpando-o, conservando-o, pagando as respectivas contribuições, e retirando dele todas as suas utilidades.
Que o prédio está demarcado, autonomizado, há mais de trinta e cinco anos, usufruindo-o como próprio, e
sendo reconhecidos por toda a gente como seus únicos donos.
Que não têm título para comprovar o seu direito no que se refere à aquisição da parcela de terreno, nem possibilidade de o conseguir pelos meios extrajudiciais normais, tendo em consideração os falecimentos havidos.
Que não têm outra hipótese de comprovar documentalmente o seu direito extrajudicialmente.
Que, dado o tempo decorrido, e a forma da sua posse, já adquiriram o mencionado prédio por usucapião,
invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para efeitos de registo, e suprindo, assim, a inexistência do
título para todos os efeitos legais.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Salvaterra de Magos, Cartório Notarial, 27 de Setembro de 2007.
O Colaborador
(Assinatura ilegível)
Factura n.º 2563

O presidente da Câmara de
Coruche, após reunião com técnicos das Estradas de Portugal e
de Engenharia Militar deseja
que se venha a colocar uma
ponte militar a montante da actual ponte Gen. Teófilo da Trindade, que vai entrar em obras de
recuperação. Dionísio Mendes
informou ainda que esta ponte
“permitirá a passagem de veículos ligeiros e pesados até às
17 toneladas”.
Os trabalhos de reforço
estrutural e repavimentação de
seis das sete pontes que vão des-

de o Monte da Barca até à vila
de Coruche, irão durar cerca de
um ano e obrigar a um corte de
três das pontes durante dois
meses.
Fonte municipal informou
ainda que a montagem da ponte
militar se fará em aproximadamente duas semanas e a autarquia já definiu com proprietários dos terrenos das duas margens do Sorraia, onde se irá instalar a ponte. Também já se estão a recuperar estradas municipais alternativas e a reforçar
a sinalização

PSD contra obras
nas pontes antes
da Primavera
A concelhia de Coruche do
PSD disse em comunicado ser
“impensável realizar obras
quando as cheias são previsíveis”, referindo ser “de lamentar que se tenha anunciado
primeiro a intervenção nas
pontes sem se ter contemplado
primeiro as alternativas”, disse

José Manuel Potier, porta voz
do PSD.
De acordo com a concelhia
do PSD de Coruche, realizar
obras nas pontes antes da primavera é uma aberração pois a
circulação alternativa pode ficar
impedida por causa das cheias.
____
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Cartas ao Director

POESIA

Lisboa, 8/10/2007
Exmo. Senhor Dr. Abel Matos Santos
Caríssimo Abel
Após nos termos encontrado na passada semana à porta da minha residência de Coruche, trocámos
alguns minutos de plena conversa na medida em que tanto tu como eu estávamos apressados. Falámos
um pouco e deste-me o Jornal para eu ler, tendo eu retorquido que não tenho tempo nem disposição para
ler jornais matutinos que se vendem em Lisboa e no restante país Lusitano, quer até outro e qualquer
jornal.
De Coruche, também te afirmei que nada de especial e que pessoalmente nada de todo me interessa, pois cada vez estou menos em Coruche, permanecendo agora mais tempo em Lisboa e como também tenho alguns investimentos turísticos em África, passo muito do meu precioso tempo de vida nessas magníficas terras africanas. Contudo e porque somente me desloco e permaneço em Coruche, por
razões que são meramente profissionais relacionadas com a criação de cavalos Puro Sangue Lusitanos,
coisa que gosto com paixão e como não tenho outras razões quer sociais quer familiares, na medida em
que não tenho familiares em Coruche, não tenho amizades (pois infelizmente estes já desapareceram do
mundo dos vivos) apenas tenho as minhas actividades agrícolas em Coruche e Montargil. Contudo,
tenho como o sabes o meu efectivo equino (com alto valor genético), tanto éguas como alguns cavalos
Lusitanos (Puro Sangue Lusitanos).
Vi o jornal no espaço do Museu Municipal há já bastante tempo e francamente só li a primeira
página… Mais tarde li-o ou melhor dizendo, li os títulos e nada mais me chamou qualquer interesse.
Coruche, terra de boas gentes. Coruche com grandes potencialidades em todos os domínios e
aspectos, com um futuro que poderia ser promissor, mas não o é e em meu ver (e não só) nunca o será.
Coruche terra agrícola, Coruche com uma óptima localização geográfica, Coruche está dotado ao abandono. Digo e direi ao abandono. Os órgãos Autárquicos nada fazem, quem pretende investir (fá-lo em
outro local do país), desiste, não há empregos, a agricultura está reduzida a zero, a indústria de igual e
o comércio, esse então nem falar, só um ou dois espaços de avultado nome e lojas dos chineses, além
dos “empregos” da CMC. Nada tenho contra os chineses, quando visitei Macau, adorei!!
A política destruiu Coruche. A alta corrupção apoderou-se do país, apoderou-se do Governo,
apoderou-se de quase todas as autarquias e este pobre país que de recursos pouco tem, mas é bem rico
para os amigos “democratas” que infelizmente se apoderaram de Portugal. Os senhores Mário Soares,
Barroso e uma lista infinita de nomes de pseudo-políticos da Abrilada de 1974 não souberam levar o
país a bom rumo e está-se a ver a miséria em que Portugal está!! A entrada abrupta para a CEE foi uma
catástrofe. O turismo, a saúde, a justiça – a que eu chamo “injustiça” que é vergonhosa, como inúmeros
exemplos do apito “amarelo”, da casa Pia etc, etc. – é só e apenas para como se dizia antigamente “é só
para Inglês ver …”!!!
Coruche, a CMC inventou inovações “tecnológicas” e só pensam em Festas. Eu sei o porquê!!
Iremos pois ao assunto o que propriamente me levou a escrever-te como Director do Jornal de Coruche.
O motivo foi eu ter lido todo o jornal que há dias me ofereceste e começo desde já por apresentar
muito sinceramente os meus Parabéns. PARABÉNS em letra maiúscula pois creio bem que o mereces.
Gostei dos artigos, gostei da paginação e gostei sobretudo de ver um excelente artigo de um senhor
que não conheço Sr. Dr. Miguel Mattos Chaves cujo título – “As mentiras dos dirigentes comunistas” –
Artigo verdadeiro, realista e com afirmações totalmente concretas e concisas. Assim é escrever!!... Aí eu
poderei afirmar que conheço bem a Federação Russa e países seus aliados, pois me desloco assiduamente à Federação Russa, já que sou casado com uma Russa que é professora Universitária e que me
contou cenas absolutamente inacreditáveis. Agora São Petersburgo está totalmente ao avesso com muito
turismo, uma economia capitalista e uma melhor vivência humana. (mas isto não se deve aos repressores
comunistas).
Quanto ao Senhor Major Luís Alberto Oliveira, nada comento apenas me lembro da Sr.ª D. Fátima
(sua mulher) ir muitas vezes a casa dos meus avós maternos e lá permanecer até à tarde em convívio
familiar. Certamente que a estátua não prejudicou nem prejudicaria quem quer que o fosse a não ser os
oportunistas e revolucionários que “encheram, encherão” o país que tem o nome de Portugal. O artigo
deste Senhor foi excelente, assim como o do Senhor Joaquim Mesquita (critico taurino e pessoa de bem).
Quanto ao Dr. Domingos Xavier (que já não te vejo há muito tempo) como sempre usou da sua sabedoria e justiça.
Para finalizar, já que eu me alarguei bastante, desejo-te caro Abel a continuação, coragem, a força
de vontade física e moral para continuares nesta boa luta do “O Jornal de Coruche”. Como sou Lisboeta,
acompanho todos os Coruchenses a engrandecerem Coruche com o jornal do Sr. Dr. Abel M. Santos,
que merece ser aceite por todos.
Um abraço para ti Abel, e para todos os colaboradores que tens ao teu lado.
Mais uma vez Parabéns “Jornal”.
João Joaquim S. Bressane de Leite Perry
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DE CORUCHE
•

pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58

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

SOLIDARIEDADE
para com Vânia Correia
Ouvimos hoje falar tanto em solidariedade
Dizemos que é doutrina social e moral
Que deve ser o símbolo da partilha da unidade
O verdadeiro sentimento puro e real
Dizem que liga muito as pessoas
Cada uma responsável pela sua obrigação
Unir-nos todos fazendo coisas boas
Tentando dar a mão a cada irmão
E desse bonito sentimento
Que ainda existe em cada coração
Que a Vânia precisa neste momento
Que se ponha em prática com boa acção
Todos juntos faremos crescer
A conta que ela vai precisar
Ela tem muita fé e grande querer
Que a sua ida a Cuba a vá melhorar
Com o pouco que se possa dar
Vamos ajudá-la a manter essa esperança
Se todos quisermos colaborar
Ela sente na vida maior confiança
Jovem com 28 anos de idade
Que da cadeira de rodas vive dependente
Se juntos praticarmos a tal solidariedade
Faremos dela uma jovem diferente

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

Produzimos Vinho para apreciadores

Bombeiros Municipais de
Coruche assinalaram
o 79.º aniversário
No dia 5 de Outubro, os Bombeiros Municipais de Coruche,
assinalaram o 79.º aniversário numa cerimónia
que decorreu na Praça da Água no Parque do Sorraia.

João Louro

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

Durante o discurso habitual
e antes das condecorações a alguns bombeiros, o comandante
da corporação Rafael Rodrigues, adiantou que, “dizem, falam e comentam por aí a nossa

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

vida diária e depois continuamos aqui imunes a críticas e julgamentos.
Continuamos a fazer o nosso
trabalho, o melhor que sabemos,
assim nos é exigido e esses que

criticam não sabem que a pior
coisa que assola o ser humano é
a excessiva preocupação com a
vida de terceiros. Cada um
deveria ser o primeiro dentro da
sua própria vida, cada um deveria tentar curar as suas próprias feridas com equilíbrio e
dignidade. Não podemos esquecer que a vida é um eterno desafio, que requer garra e coragem, tenhamos essa garra e essa coragem.
O tempo que se vive, que se
comenta e que se fala dos outros, é o maior vilão inimigo que
um ser humano pode ter e que
ofusca a solidariedade que devemos exercer. O importante
não é o que fazem de nós, mas o
que nós próprios fazemos daquilo que fazem de nós.
O Corpo de Bombeiros tem
algumas necessidades, se não forem agora colmatadas que sejam num futuro próximo. Cabe
referir o que se passa, com o
nosso parque de ambulâncias,
que esperamos renovar com a
brevidade adequada, ou seja,
em 2008.
Este Corpo de Bombeiros é
constituído por voluntários e profissionais e que têm sabido responder aos desafios que todos os
dias são obrigados a defrontar.
O Corpo de Bombeiros, tem
encontrado na Câmara Municipal eco das suas preocupações e
o executivo da Câmara tem procurado encontrar soluções para
essas preocupações” referiu.
> continua na página seguinte
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PENSAMENTOS

Em funeral alheio

Luis António Martins *

Numa noite dessas em que a lua anda por aí a dar música decidi, aqui por terras de sua majestade
e do príncipe orelhudo, dar uma volta com uns amigos.
“Dar uma volta” por estas
bandas significa ir despejar o
lixo ou recorrer às facilidades
líquidas de um “Pub”. Optámos
pela segunda.
O chinfrim ouvia-se cá de
fora, mas uma vez lá dentro
deparámo-nos com uma festa
enorme. Comes e bebes (mais
bebes do que comes) gente bem
vestida, gente bem bebida, gargalhadas, abraços, beijos e música.
Confesso que o meu traje
aportuguesado não se enquadrava no contexto, mas em nome
das felisbelas-de-saia-curta que
ornamentam o crepúsculo noctívago, deixei-me ficar, bem como os meus acompanhantes.
Nisto, e como a hora do chá já lá
ia, optámos por algo mais rico
em calorias sob intuito de enriquecer o espírito. Eis senão
quando o barman nos recebe
com um simples e convicto
“bem-vindos ao funeral do nosso amigo”.
O caríssimo leitor, até pode
tentar imaginar a situação mas e
a resposta à mesma? Pois bem,
lá soltámos um “thank you”
(obrigado), que sob análise
exaustiva é o mesmo que dizer
“olhe obrigado pelo seu amigo
ter morrido, espero que lá passe
muitos anos sem mim, e pronto

olhe eu até brindava à saúde
dele, mas não faz muito sentido
não é? ...tendo em conta que
está morto...”. Esquisito hein?
Pois é, morrera um irlandês
do meu bairro, e quando morre
um irlandês festejam logo dois
ou três, neste caso, trezentos
deles.
Fascinado com tamanho fenómeno, meti-me à conversa
com eles, onde me foi declarado
o seguinte: “chorar? Não meu
caro português, nós os irlandeses brindamos a uma nova vida,
aquela que o nosso amigo vai
ter”. Mas não se sentem tristes?
Perguntei eu contaminado pelo
preconceito judaico-cristão de
dor absoluta e do sofrer porque
sim e que assim é que deve ser,
como se a dor nos aproximasse
de Deus.
Adiante, a resposta do meu
anfitrião sortiu solene: “Tristeza? Ela anda aí, mas hoje não.
Hoje é dia de festa!”.
E lá foi ele ao encontro dos
seus amigos, qual deles o mais
eufórico, enquanto nós ali ficámos a tentar fingir que aquilo se
tratava de uma boda ou de um
baptizado, de modo a tranquilizarmos os benditos valores
ocidentais que nos educam a
bem-comportar perante o sofrimento dos outros.

Pois bem, como ao fim de
cinco minutos não havia vestígios de amargura, optámos por
outra rodada de bebida espirituosa, ou não estivesse a hora do
chá cada vez mais longínqua.
No entanto, para comigo
mesmo não podia fugir ao que
se passava. Comparei compulsivamente a dor colectiva, as lágrimas, o luto que caracteriza a
maioria dos rituais fúnebres da
sociedade civil com aquilo que
os meus olhos testemunhavam,
um barman em vez de um padre,
batata frita no lugar das óstias,
música maestro em detrimento
do som do silêncio que cobre a
despedida de um ente querido.
Um drama transformado em
comédia, um sofrimento num
relaxamento, um choro num
riso, em suma um dia de angústia num dia de festa. Dentro de
mim a lógica da amargura tentava ganhar terreno à parvoíce do
riso. Não conseguia. Lembreime de Shakespeare a escrever
gargalhadas e soluços, lembrei-me da seriedade de Padre António Vieira a discursar sobre o
choro fazendo rir a rainha da
Suécia se não me falha a memória, Moliére que gozava com
as agruras alheias, Sófocles e
Ésquilo os pais da tragédia grega... enfim, conclusões? Somos

uma cambada de patetas alegres
foi o que me ocorreu...
Será que o que faz chorar um
povo não é o mesmo que faz
chorar um outro diverso? E rir?
Rimos todos do mesmo? Alguém ri acerca daquilo que me
faz chorar e vice-versa? Há com
isto a certeza de uma tendência
humana para o sofrimento, não
só porque o corpo é centro de
corrosão, mas também porque a
alma ou o cérebro (chamem-lhe
o que quiserem) gosta tanto de
se sentir mal como do seu oposto. Quem canta melhor as emoções? Será o fadista do bairro
alto que molha a goela no vinho
e abana a cabeça em direcção
fiteira ou o irlandês que mete
uma moeda na Jukebox para
cantar “we are the champions”
em dueto com o fantasma de
Freddy Mercury?
Nem um nem outro...nem
ninguém, nem nada. A dor, ela
mesma permanece sempre, bem
como a alegria, o que muda são
os modos de expressão. De que
serve um sorriso na cara e um
coração destroçado? De que
servem litros de sangue correndo de felicidade e uns olhos
afundados numa imensa solidão?
Pensei numa metáfora que
assumisse esta tragicomédia,

ocorreu-me um aeroporto, onde
em diferentes momentos do
tempo as mesmas pessoas trocam abraços de uma saudade
consciente onde abundam tons
de uma melodia triste, alternando com abraços de uma saudade
ansiosa e da mais radiante das
felicidades. Sim, isso mesmo,
um aeroporto. O momento da
partida e o momento da chegada. O começo e o fim. O fadista
e o irlandês. O luto e o casaco
clássico. O riso e o choro. Chorar a rir e rir a chorar.
Somos o filtro do que de
mais humano há para ser consumido...pista de aterragem e de
descolagem...baba, ranho, lágrimas, encontrões, beijos, mordidelas, pontapés, abraços, festinhas, saudações, promessas, desculpas, sonhos, convites, pedidos, renúncias, brindes e desejos. Vida e morte. Sexo e amor.
Casamento e divórcio. Nados e
finados.
Ps: Acabei por não descobrir
o nome do falecido, ou sequer
desejar-lhe votos de uma nova
vida, mas também quando olhei
para o relógio a hora do chá
estava quase a chegar ...e a luz
do dia também.
Boa noite. Chorria.
____
* Lic. em Filosofia

> continuação da página anterior

Bombeiros Municipais de Coruche assinalaram o 79.º aniversário
O presidente da Autarquia,
Dionísio Mendes, disse que,
“da parte da Câmara Municipal
a certeza que teremos sempre
disponibilidade operacional,
financeira e logística para que o
nosso Corpo de Bombeiros possa continuar no futuro a fazer
aquilo que tem feito ao longo
dos anos e destas décadas. São
79 anos e penso que ao longo
destes anos a Corporação tem
sabido sempre elevar o nome
desta terra e dar bons exemplos
no contexto regional e nacional.
Em termos de meios, é do
conhecimento público, que vamos admitir cinco novos profissionais para o Corpo de Bombeiros e também teremos de fazer um esforço financeiro para
no próximo ano dotar a Corpo-

ração de mais algum equipamento, nomeadamente, ambulâncias. Não é fácil, as receitas
das Autarquias são escassas, as
economias não são muitas e
portanto temos de fazer um esforço financeiro nesse sentido.

Em relação ao Quartel, é a
necessidade mais urgente e
falamos disto há anos, assumimos que é um desejo absolutamente intransponível. Sem o
quartel continuamos carentes,
continuaremos órfãos de qual-

Virgilio Raposo a conduzir o 1º carro 1934

quer coisa que é fundamental
para a Corporação de Coruche
e para o concelho de Coruche.
Tenho a certeza, no próximo
Quadro Comunitário de Apoio,
o Governo de Portugal e a Câmara Municipal encontrarão
certamente os meios materiais e
económicos para que o Quartel
volte a ser uma realidade.

Dia de aniversário, 1950

Uma realidade nova e que se
projecte para um futuro mais
moderno e onde os homens e
meios que temos à disposição
possam de facto ter outras
condições de trabalho” salientou o autarca.
____
João Louro
Fotos cedidas por António Moreira
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VIVER COM SAÚDE
(parte III)

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

ESQUIZOFRENIA – COMO TRATAR?
Para a terceira parte sobre o
tema, a esquizofrenia, vamos
abordar as diversas possibilidades terapêuticas que se podem
utilizar para debelar esta grave
afecção psicopatológica.
Existem três razões pelas
quais é importante compreender
a natureza e eficácia das técnicas usadas no tratamento da
esquizofrenia.
A primeira é humana, visto
que esta doença atinge centenas
de milhares de indivíduos e sem
uma adequada compreensão
das terapêuticas utilizadas, muitas destas pessoas estão condenadas a uma deterioração gradual e institucionalização permanente.
A segunda razão é prática,
pelos custos directos que o
tratamento destas pessoas acarreta, podendo ascender aos milhares de contos ano por indivíduo.
Além disso há que ter em
conta os custos indirectos,
como a perca de produtividade.
A última razão é teórica e
prende-se com o facto de que
quanto mais soubermos sobre a
eficácia da terapêutica desta
doença, mais o nosso entendimento sobre as causas da esquizofrenia aumenta.

ABORDAGENS
PSICODINÂMICAS
AMBIENTOTERAPIA
Há já algum tempo que se
reconhece que deixar os pacientes inactivos o dia inteiro
tem efeitos negativos. Assim e
para os doentes em instituições,
tenta-se enriquecer ao máximo
as suas experiências diárias,
promovendo terapia ocupacional e recreacional, musicoterapia, arteterapia, encontros entre
doentes e pessoal técnico, visitas e viagens.
Todas estas experiências
promovem a recuperação do
doente e são colectivamente referidas como ambientoterapia.
Como qualquer outra terapia,
ela deve ser adaptada para cada
doente de acordo com as suas
necessidades e capacidades, já
que o excesso pode provocar
efeitos negativos.
PSICOTERAPIA
A psicoterapia individual
para tratar a esquizofrenia foi
introduzida nos anos 50, sendo
semelhante à utilizada com outros tipos de pacientes, promovendo o entendimento do
doente sobre as causas dinâmicas dos seus transtornos, para

que eles os pudessem superar.
Contudo, a psicoterapia neste
transtorno foi mais difícil de utilizar, devido aos problemas de
comunicação associados à esquizofrenia. Estudos demonstram que a psicoterapia indivi-

dual não apresenta taxas de
sucesso terapêutico superiores
ás outras técnicas existentes,
nomeadamente à da medicação.
TERAPIA FAMILIAR, PSICOEDUCAÇÃO E TREINO DE
HABILIDADES SOCIAIS
O novo modelo no tratamento da esquizofrenia é referido
como terapia familiar, visto
envolver todos os membros da
família e os pacientes. Esta

abordagem é ainda denominada
de psicoeducação ou treino de
habilidades sociais, já que o seu
enfoque principal é em educação e treino. Esta abordagem
envolve três objectivos.
O primeiro contempla a educação do paciente e da
família para que possam
entender o transtorno.
Isto vem “normalizar” o
transtorno e torná-lo
menos assustador para
que todos possam lidar
com ele de uma forma
mais realista.
O segundo, visa ensinar à família e ao
doente como reduzir o
stress que aumenta os
sintomas, já que é sabido que um clima emocional intenso piora a
sintomatologia e contribui para
a recaída. O terceiro objectivo é
o de ensinar ao paciente estratégias para lidar com os sintomas.
Este tipo de abordagem tem
vindo a revelar excelentes resultados, contudo quando se termina esta terapêutica as recaídas
são elevadíssimas, pelo que a
esquizofrenia não pode ser tratada como se fosse um transtorno agudo mas, ao invés, requer terapêutica de manuten-

Dr. Abel Matos Santos *

ção continuada. Com o desenvolvimento do modelo de educação e envolvimento familiar,
ocorreu um progresso na terapêutica da esquizofrenia.
ABORDAGENS DA
APRENDIZAGEM
GRATIFICAÇÕES
E PUNIÇÕES
Existem investigadores que
afirmam que os sujeitos com
esquizofrenia se comportam de
forma estranha, com o intuito
do obterem gratificações e
atenção dos outros. Assim, este
tipo de abordagem envolve a
manipulação de contingências
de gratificação ou punição para
que os comportamentos anormais não sejam gratificados ou
sejam punidos e os comportamentos normais sejam gratificados e apoiados. Isto visa a
obtenção de formas de comportamento adaptadas que permitam ao sujeito viver da forma
mais concertada ao meio social
onde se insere.
No próximo número as
Abordagens Fisiológicas.
* Psicólogo Clínico e Sexologista
Hospital de Santa Maria, Lisboa

Nova esperança na cura da SIDA
Cientistas franceses do Instituto de Genética Molecular de
Montpellier, verificaram em estudos de laboratório um mecanismo novo que vai bloquear a
multiplicação do vírus da sida,

isto de acordo com o estudo
publicado na revista online Plos
Pathogens.
De acordo com o estudo, foi
desenvolvida uma molécula química que ataca os mecanismos

celulares que usam o vírus da
imunodeficiência humana (VIH)
para se multiplicar, enquanto os
actuais medicamentos tentam
atingir os próprios mecanismos
do vírus.

Esta nova abordagem deve
permitir evitar que o VIH, ao
longo de mutações e adaptações
sucessivas, encontre uma forma
de resistir à acção do medicamento.

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

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

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

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

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

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

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

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

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Este processo é bloqueado
devido a uma molécula química
testada, que é eficaz tanto nos
vírus criados em laboratório
como nos vírus isolados em pacientes.
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

Pu

b.

ANUNCIE

Tel. 243 660 060

NO JORNAL
DE CORUCHE

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

Tlm: 91 300 86 58

MÉDICA DENTISTA
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LEI DA MEMÓRIA

Vaticano beatifica 498 mártires assassin
Um olhar sobre a história – O Sacrifício que salvou Portugal do holocausto comunista
Neste momento em que a Santa Sé, reconhece e além do mais, beatifica os 498 mártires da Guerra Civil de Espanha, de
entre eles leigos e sacerdotes que lutaram e morreram por Deus e pela Pátria, por um mundo livre, contra o holocausto
bolchevique, comunista, socialista e maçónica, é tempo da reposição da
justiça e da verdade para sermos finalmente livres.

O Secretário de Estado do
Vaticano, Cardeal Tarcisio Bertone, defendeu no dia 27 de
Outubro no Vaticano que a
beatificação de 498 fiéis martirizados na perseguição religiosa que teve lugar durante a Guerra Civil de Espanha (19341939) não deve ser vista de
um ponto de vista político.

Os mártires, indicou, “não
foram propostos à veneração
do povo de Deus pelas suas
implicações políticas, nem
para lutar contra quem quer
que seja, mas para oferecer a
sua existência como testemunho de amor a Cristo”.
O número dois do Vaticano
falava durante a celebração
eucarística de acção de graças
pela beatificação destes fiéis.
Os novos beatos são dois
bispos, 24 sacerdotes diocesanos, 462 membros de Institutos de Vida Consagrada
(religiosos), um diácono, um
subdiácono, um seminarista e
sete leigos.
As beatificações acontecem no momento em que o

projecto de lei da Memória
Histórica deve ser votado esta
semana pelo parlamento espanhol, que lembra as vítimas da
guerra, bem como as do regime de Franco.
____

PELAS ESTRADAS DA LEZÍRIA RIBATEJANA

Motoristas com a Certificação em
Transporte Colectivo de Crianças
Temos vasta experiência em ALUGUERES OCASIONAIS às ESCOLAS

Conduzir em segurança é o nosso lema
Rua 5 de Outubro
2100-127 CORUCHE
Tel. 243 617 240
Fax 243 618 779
www.ribatejana.pt
INFORMAÇÕES HORÁRIOS
ribatejana@rodest.pt
ALUGUER DE AUTOCARROS
comercial.ribatejana@rodest.pt

TRABALHAMOS PARA O SERVIR MELHOR
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nados na guerra civil de Espanha
Vitório Rosário Cardoso *

Esta resenha aqui apresentada constitui um desafio para
retratar uma época da história de
Portugal, de Espanha, da Europa e do Mundo, que se encontra
ainda muito mitificada.
Nenhum historiador está
livre de fazer os seus juízos consoante os seus valores pessoais,
de modo que baseei-me em
depoimentos de Franco Nogueira e Pio Moa que analisaram as
acções do Estado Novo e dos
sublevados espanhóis com maior
clareza e, através de Fernando
Rosas, Antony Beevor e Paul
Preston, para recolher dados que
permitiram um olhar mais pormenorizado sobre as acções dos
esquerdistas, mais conhecidos
por frente-populistas no Governo, uma vez que estão formatados pela solidariedade de esquerda.
Chamo especial atenção para
a característica da fonte britânica, pois como fonte histórica,
não nos podemos olvidar o desdém que a maioria dos historiadores britânicos sentem pelos
aliados do Eixo, até porque a
Alemanha constitui desde sempre, na sua história geopolítica e
geoestratégica, uma das suas
principais rivais (Potência Continental vs Potência Marítima).
“Em épocas de mentira generalizada, dizer a verdade é um
acto revolucionário”,
George Orwell

“La voluntad de mentir se
concentra especialmente en la
presentación del pasado cercano […]. No se abrirá de verdad un horizonte de España
mientras no haya una decisión
de establecer el império de la
veracidad”,
Julián Marias

“Sobre ningún episódio de
los años 30 se há mentido tanto
como sobre este [la guerra de
España], y solo en años recientes han empezado los historiadores a extraer la verdad de la
montaña de mendacidad bajo la
cual estuvo oculta durante una
generación”,
Paul Johnson

A Guerra Civil de Espanha
ou em Espanha como afirmam
alguns historiadores, tem um
relevo especial na história europeia e mundial, uma vez que
resultou de um primeiro confronto directo entre ideologias e
serviu de campo de ensaio béli-

co para a II Guerra Mundial,
uma guerra sangrenta que teve a
sua origem a 28 de Janeiro de
1930, com a demissão do general Primo de Rivera que só culminou a 1 de Abril de 1939,
com o decretar do general Francisco Bahamonte Franco do fim
da guerra civil.
Portugal, até 28 de Maio de
1926 atravessara graves e instáveis crises económico-financeiras e políticas, que só com o
golpe de Estado, e instaurada a
ditadura militar é que esta
Nação com mais de oitocentos
anos de história pôde encontrar
estabilidade e sobretudo paz em
tempo de guerras generalizadas.
Em Maio de 1936, com o
agravar da situação política em
Espanha, o Presidente do Conselho de Ministros do Governo
do Estado Novo, Prof. Dr. António de Oliveira Salazar mostrara-se preocupado com a situação, uma vez que estando a par
da internacionalização do comunismo, o estadista português
viu a situação preocupante, pela
presença de uma Espanha comunista que também poderia
arrastar Portugal para uma nova
crise. Em 1936, cumpria-se em
Portugal, uma década de recuperação e estabilidade nacionais.
Oliveira Salazar, já nesse
mesmo ano de 1936, antevira a
crise espanhola como uma crise
internacional, uma vez que a
facção governamental, denominada por frente-populistas e
chamados de Democratas, não
passariam de elementos de várias esquerdas políticas, totalitárias sob denominações eufemistas. Nesta guerra dos “esquerdistas”, não era pela Democracia que se batiam, mas sim
por uma Democracia Popular, o
mesmo que quer dizer, um regime ditatorial da tirania da
maioria.
Numa primeira abordagem,
o Estado Novo centrou os esforços em conversações diplomáticas entre Londres, o mais antigo
aliado de Portugal e a Comissão
da Não-Intervenção, que era
composta por vários interlocutores europeus, a contar com
Portugal, França, Reino Unido,
a Suécia e a URSS. Esta Comissão, teria por objectivo, controlar a escalada internacional
do conflito, sobretudo a URSS e
a França frente-populista, tomavam partido do Governo socialista de Largo Caballero, o
Reino Unido, manter-se-ia neutral, apesar de Winston Chur-

chill, preferir a derrota dos
governamentais no conflito enquanto Portugal se mantinha
apoiante da facção sublevada.
Esta opção de Oliveira Salazar
deveu-se sobretudo ao perigo
comunista, que representava a
grande ameaça à independência
nacional portuguesa, pelos planos existentes de anexação de
Portugal por parte dos governamentais espanhóis, sob a capa
de libertação Ibérica (leia-se
iberismo, união política entre
Portugal e Espanha, com centro
de decisor político em Madrid,
ou perda da independência nacional portuguesa).

No decorrer da GCE, o
Estado Novo manteve uma postura de não intervenção, mas
legitimamente dificultou a circulação e linhas de apoio aos
frente-populistas ou esquerdistas espanhóis, suprimindo ainda
em Portugal, movimentos de
esquerda, incluindo a ilegalização do PCP.
Este foi o período da criação
da polícia política, da PVDE,
posteriormente PIDE, que teve
um papel fundamental para
combater os actos subversivos
da oposição política, nomeadamente dos comunistas que poderiam pôr em causa a unidade,
liberdade e soberania nacionais.
Vários incidentes diplomáticos entre Portugal e o Estado
Espanhol deram lugar, desde o
ataque à Embaixada de Portugal
em Madrid, cujos responsáveis
do Governo frente-populista se
recusaram a pedir desculpas ao
Governo português, levando a
que o Estado Novo tivesse de
recorrer aos sublevados, que
prontamente se desculparam.
Portanto, Portugal considerou a
liderança de Francisco Franco,
como legítimo governante de
Espanha, pelo seu Governo não
ser hostil à soberania, defesa e
segurança nacionais portuguesa.
Neste sentido, com maior
fluxo de comunicações entre
Lisboa e a liderança de Franco,
acções de informação e propa-

ganda política foram lançadas,
ora para moralizar a sublevação
espanhola, ora para desmoralizar e neutralizar as defesas dos
frente-populistas.
O rumo estratégico de conquista de territórios por parte do
General Franco, foi no sentido
da raia espanhola a norte e em
direcção a Madrid, ou seja, concentraram-se numa primeira
fase na fronteira com Portugal,
desde o Alentejo às Beiras, o
que facilitou que houvesse um
afluxo de reforços através de
Portugal, nomeadamente combustível. Ainda sobre a Comissão de Não-Intervenção, criada
em pleno Verão
de 1936, entre os
vários encontros
de representantes diplomáticos
do Estado Novo
e os representantes dos restantes países participantes, uma
questão fundamental, para Portugal, nunca foi
tratada pelos presentes, que se
centraram nas exigências de
Lisboa quanto à proibição de
fornecimento de armas e pessoal técnico-militar da França
frente-populista (subida ao
poder em Junho de 1936) e da
União Soviética ao Governo de
Largo Caballero.
Pela comunidade internacional ter ignorado as preocupações portuguesas, que se
tornaram numa verdadeira
ameaça à segurança de Portugal,
Oliveira Salazar emite a ordem
para deixar vaga a representação
portuguesa no Comité, até que
as exigências portuguesas fossem tomadas em conta, até lá,
Portugal iria adoptar pelas suas
medidas preventivas, nomeadamente facilitar a passagem de
peças de maquinaria bélica da
Alemanha para a Espanha dos
sublevados, através de Portugal.
O Estado Novo nunca chegou a fornecer munições aos
insurrectos espanhóis, pela simples questão que as armas eram
de diferentes calibres e de diferentes locais de fabrico.
É neste momento que Oliveira Salazar afirma “quem é
contra a Nação não pode ser militar” e “a maior preocupação é
Portugal e a Civilização do Ocidente”.
Através destas duas expressões, carregadas de grande significado político, traduz-se na

representação de Portugal nesta
ofensiva, do lado do Ocidente,
não simpatizante da esquerda,
com cobertura do Reino Unido,
uma vez que o Presidente do
Conselho de Ministros de Portugal, assegurou a estreita cooperação com a Espanha Franquista
para a estabilização da Península, o mesmo quer dizer, que
Espanha de Franco não se
tornaria inimiga do Reino Unido em caso de algum conflito
generalizado ou mundial.
À medida que o General
Franco foi sendo bem sucedido
na sua conquista de Espanha aos
comunistas, anarquistas e socialistas, estes últimos propagandeados sob a capa de democratas, que nada têm, a economia portuguesa sofreu melhorias com a situação da guerra em
Espanha, o que veio a proporcionar ajudas mais eficazes para
que o General Franco se tornasse no Chefe de Estado da Espanha.
Uma vez ganha a guerra por
Francisco Bahamonte Franco –
o Generalíssimo –, Portugal e
Espanha assinam o pacto de não
agressão, com cláusulas de que
ambos os Estados têm de ser
consultados mutuamente em
caso de alguma das partes querer entrar em algum conflito.
Esta medida assinada entre
Oliveira Salazar e Francisco
Franco, serviu de medida de
prevenção da escalada de violência perpetrada pela Alemanha Nacional-Socialista, sobre os Estados vizinhos e sobretudo a 1º de Setembro de 1939,
com a invasão da Alemanha à
Polónia, o início da II Guerra
Mundial.
A intervenção portuguesa
poder-se-á distinguir de duas
maneiras, a influência que o Estado Novo teve na hermetização
das fronteiras perante os frentepopulistas e apoios humanitários aos nacionalitários espanhóis, bem como da parte civil,
alguns contingentes de voluntários partiriam para as frentes
de combate contra os comunistas, lutando lado a lado com
os sublevados a comando de
Franco.
A ressalvar, houve também
da parte civil quem fosse prestar
apoio aos frente-populistas, uma
vez que eram partidários dos
comunistas, e outros oposicionistas de outras esquerdas ao
regime de Oliveira Salazar.
____
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UNIÃO EUROPEIA – TRATADO de LISBOA

Vamos aceitar o novo tratado ou ficamos
com os actuais em vigor?
O que está em causa com
este Novo Tratado é uma velha
luta Ideológica e Doutrinária
entre duas correntes Europeias.
Luta velha de 50 anos. É uma
luta sobre a Organização do Poder Europeu. E em dois campos
opostos encontram-se, (independentemente de se situarem
na Esquerda ou na Direita), duas
forças que dividem a Europa a
meio:
Falo dos que defendem uma
Federação de Estados e dos que
defendem uma União Intergovernamental de Estados. Ambas
as correntes são Europeístas.
Ambas defendem a União dos
Povos da Europa. Ambas querem a Paz no Continente Euro-

lização ou Integração (as palavras neste caso são sinónimos
perfeitos) na área Económica e
Financeira, mas não querem
uma Federação nas outras matérias. Querem preservar a Autonomia de Decisão dos seus
Estados nas matérias Políticas e
de Soberania.
São dois Modelos de Organização do Poder distintos, com
reflexos na capacidade de cada
Nação, na capacidade de cada
Estado. Se os Europeus adoptarem o Modelo Federal, o Estado
Federal Europeu, têm que estar
preparados para verem os seus
Estados e os seus Cidadãos enfraquecidos em termos de decisão. Enfraquecidos em termos

terminação; e neste caso aceitam o Novo Tratado.
É isto que está em causa com
o Novo Tratado de Lisboa. É um
Tratado mais Federal que os
anteriores (Nice, Amesterdão,
Maastrich, Roma). Um bocadinho menos Federal que o chumbado projecto da “Constituição
Europeia”, com o qual vai ser
politicamente comparado nos
discursos públicos, para iludir a
oposição dos cidadãos que não
querem a Federação; para iludir
os Intergovernamentalistas, mais
distraídos ou menos informados.
É o discurso que começou já
a ser feito junto da opinião
Pública dos Estados-Membros,

são criados Novos Tribunais;
4. Nos mecanismos, nos processos, de Decisão: São introduzidos mais temas que passam
a ser decididos por maioria (federalização), em vez de por unanimidade (cooperação intergovernamental); sem que os Estados tenham a possibilidade de se
recusar a aceitar medidas que
prejudiquem os seus Cidadãos.
Nomeadamente em matérias de
PESC / PESD, e Assuntos Internos e Justiça passará a haver
mais votações por maioria e
menos por unanimidade. Até
aqui só por unanimidade.
Mesmo que alguns Estados
não queiram adoptar certas decisões, muito dificilmente con-

tados deixam de ter cidadãos
seus na Comissão. A Comissão
passa a ter como Vice-Presidente o Alto Representante da PESC
(na prática Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia) que até aqui estava na
dependência do Conselho Europeu.
O Parlamento Europeu – que
é composto por Deputados eleitos nos seus Estados originais,
pelos seus Concidadãos, e que
adopta a legislação da União, vê
o seu número de Deputados reduzir-se dos actuais 785 euro deputados para 750. Portugal, por
exemplo, perde representação.
(B) OUTROS assuntos graves no que se refere à perda de

peu. Então o que as diferencia?
Então o que está verdadeiramente em causa e que não se
discute em Portugal?
De um lado estão os Federalistas. Estes propõem a construção de um ESTADO EUROPEU que governará a União Europeia por de cima dos Estados-Nação. Isto é, querem criar um
Estado Soberano que decida em
matérias como a Segurança, a
Defesa, a Política Externa, a
Justiça e os Assuntos Internos.
Querem que seja o Estado Europeu a decidir sobre o que os
Estados agrupados na União
têm que fazer, e decidir sobre o
que não podem fazer.
Isto para além da área económica e financeira (mercado
único, liberdade de circulação
de pessoas, bens e capitais, política orçamental, etc...) querem o
Estado Europeu a decidir sobre
as matérias fundamentais dos
Estados, sobre matérias fundamentais dos Cidadãos.
Do outro lado estão os que
defendem a União Livre. Os Intergovernamentalistas. Estes propõem uma União dos Estados
Europeus, em que cada Estado
mantém a sua Soberania e o seu
Poder de Decisão nas matérias
que são “o coração” das Soberanias como a Segurança, a Defesa, a Política Externa, a Justiça e
os Assuntos Internos.
Isto é, admitem uma Federa-

de Autodeterminação. Enfraquecidos em termos da sua capacidade de Auto-Governo.
Se os Europeus adoptarem o
Modelo actual da União Intergovernamental, aquele que tem
governado a Europa até agora,
preservam a Autonomia da sua
Nação, do seu País, do seu Estado. Mantém a sua Liberdade de
decidirem nas matérias de Paz e
Guerra, nas matérias de estabelecerem Relações Diplomáticas,
ou Não, com os Países que querem; mantém-se livres de entrarem ou não nas Organizações
Internacionais que mais lhes
convêm.
Ora, como se vê, está agora
em discussão uma matéria muito GRAVE sobre estes temas,
porque agora os Cidadãos dos
Diversos Estados Europeus têm
que decidir entre:
– Se querem continuar na
União Europeia, como até agora, preservando a Soberania dos
seus Estados, a independência
da sua Nação de decidir sobre
matérias políticas vitais para o
efeito, e nesse caso têm que recusar o Novo Tratado, mantendo os actuais Tratados em vigor;
– Ou se querem uma nova
Europa, Federal, com um Estado que governe a sua Nação e o
seu Estado, perdendo a Soberania e a Independência de decidir
sobre os seus destinos; perdendo numa palavra, a sua Autode-

para ver se passa. Vejamos os
pontos principais do Novo Tratado que implicam perda de
Autodeterminação das Nações,
dos Povos Europeus:
1. O CONSELHO EUROPEU, (onde estão representados
os Governos dos Estados, os
Governos das Nações), perde
poderes em praticamente todos
os capítulos, em favor: – da Comissão, órgão Federal, supranacional, que passa, na prática a
dar ordens aos Governos Nacionais sobre as matérias já referidas; – do Alto Representante
PESC e PESD, que passa a ser,
na prática o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com mais
poder que os Ministros dos
diversos Estados; – e do Parlamento Europeu.
2. Em matéria da Política
Externa, de Segurança e de Defesa: São aprofundadas as matérias de Integração (federalização) sobretudo ao nível das
Políticas Externa e de Segurança. Quem passa a decidir é a
União Europeia. São acrescentadas matérias no campo da Defesa; Isto é, os Estados deixam
de ter autonomia de decisão
sobre estas matérias e terão que
cumprir o que for determinado
pela União.
3. Igualmente em matéria de
Assuntos Internos e Justiça,
aprofunda-se a Federalização,
introduzem-se novos temas e

seguirão não o fazer, já que
ficou mais fraca a hipótese de se
constituírem as denominadas
Minorias de Bloqueio. (vários
países a não concordarem com
as decisões e portanto de acordo
em bloqueá-las). Com o novo
Tratado, que agora querem
impor aos Europeus, ficam estas
minorias de bloqueio Mais difíceis de atingir.
5. NOVAS FIGURAS – É
introduzido o cargo de Presidente do Conselho, que será eleito
por 2 anos e meio, escolhido
pelo Conselho Europeu. Deixa
de haver Presidências Rotativas
exercidas pelos Estados-Membros. Este Presidente tem alguns
poderes que até aqui as próprias
presidências rotativas exercidas
pelos Estados-Membros não tinham (como é o caso da actual,
em que Portugal está na Presidência).
6. Em resumo breve vemos
que em matéria de: (A) Composição e Competências
– O Conselho Europeu – que
até agora Define as Políticas,
perde poderes.
– A Comissão – órgão supranacional não eleito por ninguém
– mantém e Reforça os seus poderes em mais matérias, alargando o seu actual Poder de Iniciativa Legislativa.
Tem actualmente 27 Comissários passará a ter 18 em sistema rotativo. Isto é, alguns Es-

Soberanias: Verifica-se um Aprofundamento do Direito de Petição, Um Aprofundamento do
Pilar POVO, um Aprofundamento do Pilar TERRITÓRIO,
um Fortalecimento do Pilar
PODER POLÍTICO; Aprofundamento do Ius Tractum, capacidade de assinar Tratados e
Acordos Internacionais;
Aprofundamento do Ius Legationem, capacidade de enviar
Representantes de Política Externa para entidades nacionais
e/ou intergovernamentais (ie.
Nações Unidas); Aprofundamento do Direito de Representação.
Tudo isto Características de
um Estado Soberano. Tudo isto
que é a matéria central da Auto-determinação dos Povos, da
autodeterminação das Nações
Europeias.
(C) Portugal não exerceu o
Direito de Opting out, (ou seja,
o direito de poder não aceitar
medidas lesivas dos seus interesses, lesivas dos interesses dos
seus cidadãos), mais uma vez,
em NENHUMA das MATÉRIAS DO TRATADO. Em resumo, temos um Tratado que
propõe, na prática, a constituição de Estado Federal Europeu.
E pergunta-se:
– Será a Federação melhor
que um Quadro de União Intergovernamental de Estados que
> continua na página seguinte
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RETRATOS

> continua aa página anterior

cooperam entre si, mantendo a
sua autonomia e capacidade de
decisão, como até aqui?
– Têm os Governos legitimidade para, nas costas dos seus
Eleitores, nas costas dos seus
Cidadãos, alienarem a capacidade de Autodeterminação das
Nações, alienarem o direito à
autodeterminação dos Povos? A
quem pediram essa legitimação? Não estamos a falar de temas menores!
– Quem lhes deu autorização, (aos Governantes), para
que os Países, (o meu incluído)
deixem de ser Soberanos?
Assim os Governantes TÊM
que OBRIGATÓRIAMENTE
NOS PERGUNTAR:
– Quer a constituição de uma
Federação Europeia? OU Aceita
que Portugal veja diminuída a
sua Autodeterminação? OU
Aceita que Portugal perca a sua
Soberania? Vejamos quais os
resultados (no Referendo que
deverá ser obrigatoriamente rea-

todo o País, junto dos seus concidadãos.
Deverá desmascarar e denunciar as matérias em que o Tratado é claramente federal, em
matérias que fazem parte do
“Coração da Soberania” do Estado Português; Depois de explicar bem, junto da população,
tudo isto, e exigindo dos Governantes a organização de um Referendo, deveremos defender o
NÃO ao Novo Tratado na forma
como ele está escrito.
Já que em Portugal nada destas matérias se discutiu até
agora sugiro que sejamos nós
Cidadãos a exigir dos Governantes e dos Políticos Federalistas, (de todos os Partidos),
que ponham este tema à discussão da População Portuguesa. Como inter-governamentalista, só um debate sério sobre
este assunto de extrema importância para o futuro da União
Europeia e muito grave para o
futuro de Portugal se exige.

Patrício Lusitano
João Monteiro de Macedo *

A pedido do ilustre “psicólogo clínico” Dr. Abel Matos Santos
passo a fazer um breve resumo sobre Augusto Pinho Leal – como complemento
de um artigo que tenciona publicar no Jornal de Coruche.
Augusto Pinho Leal nasceu
em 1816, vindo a falecer em
1884. Foi um ilustre historiador,
nasceu em Lisboa filho de um
militar de carreira. Ainda jovem,
viajou muito em Portugal e no
Brasil, percorrendo toda a sua
fronteiriça com Espanha.
Miguelista ferrenho, após a
fuga de D. Miguel, retirou-se
para Santa Maria da Feira onde
o pai foi assassinado.
Um episódio interessante da
sua vida foi, após a morte do pai,
para sustentar sua mãe e a si próprio fez-se professor e pintor. A

sua obra principal intitula-se:
“Portugal Antigo e Moderno” –
Dicionário geográfico, estatístico, coreográfico, heráldico, arqueológico, histórico, biográfico, e etimológico.
Até à sua morte, que, como
atrás referido, ocorreu em 1884,
escreveu dez volumes da referida obra que estava previsto contar com 12 volumes. Mas por
sorte, o seu grande amigo Pedro
Augusto Ferreira conhecido por
“Abade de Mira Gaia” que sempre acompanhou a feitura da
obra não quis que esta ficasse

incompleta e em memória do
seu grande amigo resolveu continuá-la escrevendo ele próprio,
no estilo de Pinho Leal os últimos dois volumes.
Pedro Augusto Ferreira usava o pseudónimo de Patrício
Lusitano.
P.S. – Nunca se sabe quando
se morre, às vezes não conseguimos completar as obras a
que nos propusemos. E assim
sempre vale a pena ter Amigos.
Com um abraço do amigo,
* Comandante da Marinha
Portuguesa

Coruche como consta no livro “Portugal antigo e moderno” de Pinho Leal, no volume 2,
letras C e D, pág. 404, editado por Matos Moreira & Companhia, em 1874.

lizado em Portugal) de um SIM
ou de um NÃO:
Se o resultado for o SIM: o
país passa, na prática, a Estado
Federado pela adopção desta
Constituição e de todos os seus
efeitos e perde a sua Soberania
Plena, perde a sua Autodeterminação.
Se o resultado for o NÃO: o
país permanece na União Europeia não adoptando e não sendo obrigado pelo presente projecto de Tratado, ficando, assim,
obrigado apenas ao cumprimento dos actuais Tratados em vigor
(Roma, Maastrich, Amesterdão
e Nice).
Como sou Europeísta, mas
não quero uma Federação, não
quero que o meu País perca a
sua Soberania, recomendo que:
Todo o cidadão se bata pela organização de um REFERENDO
em Portugal; Todo o cidadão se
bata pela redução das matérias
de Integração (Federalização)
exigindo ao Governo Português
que o preveja no actual projecto
de Tratado; Todo o cidadão alerte a restante População Portuguesa para um aprofundar das
Posições Federais que retiram
poderes: – Aos Estados Nacionais, – Ao órgão Intergovernamental – O Conselho Europeu,
cada cidadão defenda politicamente a linha da cooperação
intergovernamental, contra a
opção federal, explicando-a por

E não é admissível que os
Federalistas (exs: Cavaco Silva,
João de Deus Pinheiro, António
Vitorino, José Sócrates, Durão
Barroso, etc...) chamem de anti-europeístas aos intergovernamentalistas que pedem o debate,
pois se o fizerem estarão a agir
de má-fé ou pior ainda, estarão a
agir como ignorantes e a enganar o Povo Português, e Portugal.
Resumo: Final das Negociações: 18 de Outubro de 2007,
Assinatura do Tratado: 13 de
Dezembro de 2007, Ratificação:
(2 MODALIDADES PREVISTAS) Ou pelos Parlamentos Nacionais ou por via de Referendo
Entrada em Vigor: Após Ratificação em Referendo ou após
aprovação nos Parlamentos Nacionais, ou Após Publicação no
Jornal das Comunidades e nos
Jornais Oficiais dos Estados.
O Presente Documento procura analisar o Novo Tratado a
partir de dois prismas fundamentais:
Grelha de Leitura: Perda de
Soberania dos Estados, perda do
Poder de Decisão das Nações.
Luta Ideológica e Doutrinária na Europa: Federalistas
contra Intergovernamentalistas
____
Miguel de Mattos Chaves
Mestre em Estudos Europeus
Pela Universidade Católica
Portuguesa

Coruche – villa, Extremadura, comarca de Benavente, 70 kilometros de Évora, 60 ao SE de Lisboa,
880 fogos.
Em 1757 tinha 150 fogos na villa e 500 em toda
a freguezia, no concelho1620.
Orago S. João Baptista.
Arcebispado de Évora, districto administrativo
de Santarém.
Feira a 29 de Setembro, três dias.
Era antigamente da comarca de Santarém.
Era da coroa.
A Mesa da Consciência apresentava o reitor, que
tinha 16 moios de trigo e outras rendas, andando o
rendimento annual por 500$000 réis. Tinha o reitor
dois coadjutores, chamados companheiros, e todos
três eram freires da Ordem de Aviz, e da mesma
apresentação. Tinha mais a egreja 16 beneficios simples, com obrigação de coro de manhan e de tarde,
cada um com 400 mil réis de renda. Era uma das
boas collegiadas do reino.
O Portugal Sacro e Profano diz que o reitor
tinha 200$000 réis, o que é engano evidente.
Tem um recolhimento de Santa Rosa de Viterbo,
que seguia a regra de S. Frabcisco.
A Misericordia é um templo sumptuoso, dos
melhores do reino, d’este genero, e tem um bom
hospital.
O territorio de Coruche é fertilíssimo em tudo, e
cria-se aqui muito gado de toda a qualidade.
Eram alcaides móres e commendadores d’esta
villa os descendentes de D. Affonso de Noronha.
Rendia esta commenda 18000 cruzados!
Tinha juiz de fóra.
Situada em planície, ao fundo de uma encosta,
nas margens do Sorraia (sobre o qual tem uma boa
ponte de cantaria) e próximo ao rio Erra. A villa é
bonita, ainda que antiga, e tem bons edifícios. A sua
população anda por 2800 almas. É a villa composta
de duas ruas, muito compridas.
Foi fundada pelos gallos-celtas, 308 annos antes
de Jesus Christo. D. Affonso I a conquistou aos
mouros, em 1166. Em 1176 a deu á Ordem de Aviz.
Os mouros a retomaram e arrasaram completamente, em 1180.
Em 1182 a reconquistou D. Affonso I, que a
mandou reedificar e povoar, concedendo-lhe muitos

privilegios.
Tinha voto em cortes, com assento no banco 14.º
Tem por armas um escudo com uma coruja ao
centro. Ignora-se a origem d’estas armas, e parece
que a villa se chamou antigamente Coruja, que
degenerou em Coruche.
Tambem se não sabe que nome ou nomes teve
antes do actual.
Está na fronteira da provincia do Alemtejo e juntoá da Extremadura. Está 44 kilometros ao O. de
Aviz, 44 a NO. de Monte Mór Novo, 24 a E. do Tejo,
24 ao S. de Santarém, 24 a E. de Salvaterra de
Magos.
A villa é abrigada do N. por uma montanha na
qual houve antigamente um grande castello, fundado pelos romanos, e que os arabes arrasaram em
1180, e nunca mais se reedificou. Ainda ha vestígios
d’elle.
A casa da camara tambem é um bom edifício.
Tem seis capellas, uma d’ellas edificada na coroa de
uma cabeço sobranceiro á povoação.
Os arredores da villa são muito aprasiveis e fertilíssimos e a veiga, ou várzea, que o Surraia e Erra
cortam e regam, é vasta e muito bem cultivada.
Criam-se n’ella muitos gados e produz abundantes
cereaes e outros fructos.
As margens das duas ribeiras são arborisadas, e
muito formosas.
D. Affonso I lhe deu foral, com grandes privilegios, em 26 de Maio de 1182; D. Sancho I o confirmou em 1189; D. Affonso II lhe deu outro foral, confirmando e ampliando os privilegios antigos, em
Santarém, a 29 de Janeiro de 1218. D. Manuel lhe
deu novo foral em Lisboa, no qual confirmou todos
os antigos privilegios, em 28 de Março de 1513.
N’esta villa está a casa solar do sr. D. José Manuel de Menezes d’Alarcão. Para a origem d’estes
nobres appellidos, vide os Menezes, em Cantanhede, e Manueis em Villa Flor.
O concelho de Coruche, é composto de sete
freguezias, quatro no arcebispado de Evora e três no
patriarchado. As do arcebispado são: Santa Anna do
Mato e S. Torquato, Nossa Senhora do Peso, Coruche e Santo António do Couço. As do patriarchado são: S. José da Lamarosa, Santa Justa e Villa
Nova da Erra.
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2.º Encontro do Sector Corticeiro
Coruche assume-se como a capital da cortiça
Conscientes do interesse
suscitado aquando da realização
da primeira edição do evento,
em 2006, a autarquia local promoveu no passado dia 27 de
Outubro, o 2.º Encontro do Sector Corticeiro, apostando em dois
painéis de oradores de reconhecido renome nacional na
área da cortiça.
A presença de diferentes
agentes do sector foi privilegiada, sendo que este ano foi dada
especial atenção à “Certificação”. Tratando-se de um assunto de grande actualidade, realizou-se um encontro de trabalho
bastante frutuoso, que originou
a partilha de experiências e saberes nesta área e noutras com
ela conexas.
O presidente da câmara é um
entusiasta da cortiça enquanto
alavanca de progresso para a região e para o país. Dionísio Mendes assume que pretende fazer
de Coruche uma referência
mundial em tudo o que gira em
torno da fileira, “a realização
do II Encontro do Sector Corticeiro é mais um passo para a
afirmação de Coruche como a
Capital Mundial da fileira da
cortiça… somos os maiores produtores mundiais a nível concelhio e estamos convictos que o
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça nos irá colocar em
lugar de destaque no que diz

respeito à tecnologia e investigação”. O autarca sublinha
também a importância deste 2.º
Encontro do Sector Corticeiro
na medida em que aborda a
questão da Certificação Florestal. Dionísio Mendes considera
que “os consumidores são cada
vez mais exigentes com os produtos que adquirem assim como
também com a relação que se
estabelece entre esses bens e as
questões ambientais”. A procura por produtos originários de
florestas certificadas tem aumentado substancialmente na
medida em que aumenta tam-

bém na sociedade a consciência
de que é imperativo ter práticas
florestais sustentáveis a nível
ambiental.
É importante ter presente
que o sector da cortiça está exposto à globalização económica
e a tudo o que de bom e de menos bom advém dessa exposição. Se por um lado a matéria
prima utilizada pela indústria da
cortiça possui características
singulares que lhe permite obter
algumas vantagens competitivas
comparativas, por outro lado
surgem novos produtos que se
assumem como substitutos per-

feitos daqueles que eram quase
uma exclusividade dessa indústria.
O desafio que é colocado ao
sector, nomeadamente na defesa
da matéria prima utilizada, é
enorme e as indústrias alternativas com grande suporte financeiro tudo farão para tentar diminuir o capital de imagem e
qualidade que é apanágio do produto da cortiça.
Cabe aos actores privilegiados deste sector, aliar esforços e
desdobrar acções que visem
tornar mais evidentes, para a
comunidade global, as virtuali-

dades que a cortiça possui e, de
uma forma mais abrangente, os
benefícios que advêm da certificação florestal.
O 2.º Encontro do Sector
Corticeiro em Coruche foi composto por dois painéis distintos.
Depois da abertura do encontro
pelo presidente da câmara de
Coruche, Dionísio Mendes, o
primeiro painel teve início com
uma apresentação do professor
Gonçalves Ferreira (Universidade de Évora) sobre “Classe de
Aptidão de Solo para o Sobreiro” e a professora Emília Silva
(UTAD) sobre uma comparação
entre a Subericultura em Trásos-Montes e o Alentejo.
No segundo painel foram
abordados as questões mais
relacionadas com a certificação.
Luís Silva (WWF Mediterrâneo) falou sobre “A Certificação
FSC do Montado e da Cortiça”,
ao passo que Nuno Calado
(UNAC) versou “A Certificação
Florestal: Oportunidade, Competitividade e Mercado – O
Paradoxo da Cortiça”. A encerrar o segundo painel, Alexandra
Lauw (Amorim & Irmãos, S.A.)
apresentou um estudo de caso
“Amorim & Irmãos, S.A.: Um
Exemplo de Implementação da
Certificação FSC na Indústria”.
Após cada um dos painéis houve lugar a debate sobre as matérias apresentadas.

Observatório do Sobreiro e da Cortiça
– Autarquia quer rescindir contrato com empreiteiro
A Câmara Municipal de Coruche, que celebrou em 17 de
Novembro de 2006, um contrato com a empresa “Arquétipo
Atelier – Arquitectura, Urbanismo, Engenharia e Gestão, Lda”
para a elaboração dos projectos
para o edifício do Observatório
do Sobreiro e da Cortiça, a construir em Coruche, quer agora
rescindir o contrato com o empreiteiro, a empresa “Piedade e
Silva, Lda”.
Segundo o comunicado “na
sequência de um concurso limitado em conformidade com as
disposições legais, a execução
deste contrato obrigava a
empresa a apresentar todos os
elementos necessários para
lançar a obra a concurso público, nomeadamente os mapas de
quantidades, os quais deviam

Maqueta do edifício do futuro Observatório do Sobreiro e da Cortiça

traduzir e quantificar, com rigor, todos os trabalhos a executar”.

Tal decisão deve-se ao facto
de depois do “projecto entregue,
lançada a obra a concurso e

adjudicada a execução da empreitada à empresa”, se ter verificado “no curso da execução
dos trabalhos a existência de
erros de medição, em especial
no que se refere à estrutura da
obra objecto da empreitada”,
refere o comunicado da câmara
de Coruche.
A fim de avaliar a natureza e
o impacto desses erros, a obra
foi suspensa de 11 de Setembro
a 12 de Outubro de 2007. Durante este período, a fiscalização
e o projectista procederam à
reanálise de todo o projecto a
fim de ser decidido qual o procedimento legal a adoptar perante o apuramento dos factos.
Foi verificada a existência de
erros de medição que ascendem
a cerca de 30 % do valor da
adjudicação, além de omissões

no projecto apresentado. Segundo a Câmara Municipal, dada a natureza dos trabalhos a
executar, esta teria duas opções:
Rescindir o contrato com o
empreiteiro ou lançar o concurso para a execução dos trabalhos
que não estavam previstos no
contrato inicial (mais de 30 %).
Assim a Câmara Municipal
deliberou na sua reunião de 12
de Outubro de 2007, proceder à
rescisão do contrato de empreitada com a empresa “Piedade e
Silva, Lda”, estando em curso o
período de audição do empreiteiro.
Segundo a autarquia, “a
rescisão da empreitada garante
a legalidade dos procedimentos
e assegura a melhor solução técnica e económica”.
____
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2.º Encontro do Sector
Corticeiro

Investigação do
Sobreiro dá
Prémios
15 mil euros é o valor do
prémio instituído para o melhor
trabalho de investigação no
âmbito da sustentação e valorização do sobreiro, fruto de uma
parceria entre a Direcção-Geral
de Florestas, a Corticeira Amrim, o Fundo da Vida Selvagem
(WWF), o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e a Quercus.
Esta iniciativa surge enquadrada no Programa de Acção
para a Recuperação dos Montados de Sobro e Azinho, e Coruche foi o palco da assinatura do
acordo, que vai permitir a 10
produtores florestais que explorem montado de sobro o aconselhamento técnico gratuito,
com o intuito de utilizarem melhores técnicas e práticas.

Esta assessoria financiada
com uma verba de 20 mil euros,
além do prémio de 15 mil euros
para o melhor trabalho de investigação, terá também um prémio
de 10 mil euros para as melhores
práticas de gestão do montado.
O porta voz do Grupo Amorim, Carlos Jesus, disse que o
fundamental é dar a conhecer o
“exemplo positivo” que instituições e entidades com caminhos
diversos na fileira da cortiça, de
que Portugal é líder mundial,
sublinhando a importância da
investigação ir ao encontro das
necessidades das empresas e
dos produtores.
Concluiu referindo que “criar
riqueza, fixar populações e promover a sustentabilidade ambiental”, é o que mais importa.

Descarga poluente na
Quinta Grande
No passado dia 11 de Outubro, foi entregue uma queixa
contra desconhecidos à GNR de
Coruche, por alegadamente se
ter efectuado uma descarga de
águas residuais para uma ribeira

na zona da Quinta Grande.
A Equipa de Protecção da
Natureza e Ambiente da GNR
tomou conta da ocorrência e
dirigiu-se ao local.

VAMOS SERVIR:
> REFEIÇÕES > HAMBURGUERS
> TOSTAS, ETC.

> B I FA N Í S S I M A S

para este ano, tem a ver com a
certificação florestal e faz todo
o sentido tendo em conta o contexto e a conjuntura nacional e
internacional. Outra razão, é o
facto da floresta ter de passar
por um processo de certificação
e infelizmente o montado de sobro até este momento não deu
passos nesse sentido. A certificação florestal e do montado de
sobro é o caminho do futuro e
acrescentará mais valia”, adiantou o autarca.
Em relação à obra do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, Dionísio Mendes, disse que,
“este projecto que a câmara deu
corpo e inicio não será um projecto exclusivo para Coruche e
para o Município. Desde o princípio entendemos esse centro de
investigação e tecnológico, como qualquer coisa que resulte
da vontade da fileira da cortiça

s

-no

te
visi

Rua dos Lusíadas, n.º 7 – Coruche • Tel. 917 795 805

Dois homens de 38 e 48 anos
foram detidos pela GNR de
Coruche, por suspeita de caça
ilegal numa propriedade do concelho.
De acordo com as autoridades, o alerta foi causado por dis-

paros vindos da propriedade,
tendo a GNR detido os homens
quando estes se dirigiam numa
carrinha com luzes apagadas
para a EN251.
Uma espingarda de caça e
uma pistola de alarme modifica-

Técnico ex-responsável por
escolha e traçamento de cortiça
em duas grandes unidades
industriais, aceita serviços
de acordo com aptidão
2100-169 Coruche

e das parcerias que for possível
estabelecer à volta deste mesmo
projecto”.
Do ponto de vista físico, a
obra está a decorrer, embora
neste momento estejamos com
os trabalhos suspensos, porque
vamos abrir novo concurso. Foi
rescindido o contrato com o
empreiteiro, estamos a preparar
um novo concurso para a obra
se concretizar.
De qualquer forma, a previsão é que a obra se conclua
durante o ano 2008. Brevemente faremos um encontro em
Coruche, com entidades, universidades e parceiros do sector
para criarmos a base da parceria e darmos passos firmes na
afirmação do projecto do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça”, salientou o autarca.
____
João Louro

GNR caça caçadores ilegais

COM NOVA GERÊNCIA

E AINDA UMA NOVA ESPECIALIDADE

A câmara municipal de Coruche promoveu no passado dia
27 de Outubro, o 2.º encontro do
sector corticeiro. O encontro
deste ano baseou-se na certificação florestal e contou com especialistas do sector corticeiro.
Na sessão de abertura, Dionísio Mendes, presidente da
Autarquia referiu que, “Coruche assume-se cada vez mais
como a capital da cortiça, porque estamos conscientes do interesse suscitado, aquando da
realização da primeira edição
no ano passado. A certificação
da cortiça, é um assunto de
grande actualidade e a troca de
informações sobre diferentes
experiências é bastante positiva
nesta área.
A câmara municipal sente
uma responsabilidade muito
forte no que respeita à fileira da
cortiça. A temática escolhida

Tlm 964 459 871

da para disparar balas de calibre
6.35mm, foram apreendidas em
conjunto com vários coelhos
bravos mortos. Foi aplicado o
termo de identidade e residência
aos homens, que foram constituídos arguidos.

Pu

b.

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

pub@ojornaldecoruche.com
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte III)

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

A orientação de política geral portuguesa do final da 2.ª República.
A ruptura política do 25 de Abril e os novos desafios político-diplomáticos

* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

(continuação do número anterior)

No plano partidário, logo a
seguir ao 25 de Abril, autorizaram-se ou fundaram-se vários
partidos, dos quais refiro apenas
um brevíssimo apontamento
sobre os que ainda subsistem,
com significativa representação
parlamentar:
1. O Partido Comunista
Português (PCP) que foi fundado em 1921, sendo à data do
25 de Abril o único partido verdadeiramente organizado, de
tendência pró-soviética, leninista-estalinista, liderado pelo Dr.
Álvaro Cunhal;
2. O Partido Socialista,
marxista-leninista, fundado inicialmente em 1875, extinguirse-ia nos anos trinta, do século
XX. Em 1963 funda-se a Acção
Democrática-Social e em 1964
funda-se, em Genebra, a Acção
Socialista Portuguesa, tendo
esta sido admitida, em 1972,
como membro da Internacional
Socialista. Em 1973, em Bona,
funda-se o Partido Socialista
Português (PS), que agrupava as
tendências Social-Democrata e
os Marxistas Leninistas, cujo
Secretário-Geral foi o Dr. Mário
Alberto Nobre Soares;
3. O Partido Popular Democrático (PPD), social democrata, de tendência Liberal,
(hoje PSD) liderado pelo Dr.
Francisco Sá Carneiro, surge em
6 de Maio de 1974
4. e o Centro Democrático
Social (CDS), (hoje CDS-PP),
de tendência Conservadora e
Democrata–Cristã, liderado pelo Prof. Doutor Diogo Freitas do
Amaral, surge também nesse
ano, no dia 19 de Julho.
As atenções gerais de
quase toda a nova classe dirigente, na primeira fase, estavam centradas no tema da
descolonização. A principal
preocupação, da primeira vaga
de novos governantes e dos militares do Movimento das Forças Armadas, era responder à
questão sobre o que fazer com
as Províncias Ultramarinas. A
desorientação, neste primeiro
momento, foi grande. A sede do
poder estava fora das esferas
normais.
Entretanto o general Spínola que defendia a tese federalista promulgou, apesar dessa
sua tese, uma Lei Constitucional
(n.º 7/74 de 27 de Julho), na

qual reconhecia o direito das
colónias à independência.
O general que defendia a
realização de consultas democráticas às populações sobre a
matéria, de forma a que estas se
pronunciassem sobre o processo, deixava cair as suas ideias e
via assim gorados os seus intentos. Vai mesmo mais longe, face
ao que defendia, e toma uma
nova medida de sinal contrário:
Em 10 de Agosto de 1974 reconhece oficialmente o acesso à
independência da Guiné-Bissau,
entregando o poder ao P.A.I.G.C.,
numa cerimónia realizada em
Argel no dia 26 de Agosto, tentando ainda controlar o processo
de Angola e Moçambique.
Mas a tendência mais radical do MFA que defendia a
descolonização imediata, e os
partidos de esquerda, PCP, PS
e PSD, não o permitiram. O
sinal de fraqueza tinha sido
dado.
Já na vigência do IIº Governo Provisório, de que era Primeiro-Ministro o Coronel Vasco
Gonçalves, o general Spínola
tentou ainda obter o apoio da
“maioria silenciosa”, ou seja da
maioria da população, convocando uma manifestação para
Lisboa que teria lugar a 28 de
Setembro de 1974. Mas a população não respondeu aos seus
apelos. Em face desta situação,
e vendo-se isolado, demitiu-se
do cargo de Presidente da República no dia 30 de Setembro,
tendo sido nomeado pela Junta
de Salvação Nacional, para o
substituir, o general Francisco
da Costa Gomes.
Para que não se perca “a
memória” deste período da
vida nacional, só entre Abril de
1974 e Abril de 1976, data em
que se realizaram as primeiras
eleições gerais legislativas da 3.ª
República, Portugal conheceu 6
Governos Provisórios, a que
correspondeu uma duração média de 4 meses e a desordem
imperou no País.
A partir dos acontecimentos
de Setembro de 1974, a extrema-esquerda militar e civil tomou conta do processo e este
conheceu desenvolvimentos
muito rápidos. Após a realização de rondas de conversações,
(que foram realizadas só com os
movimentos independentistas

que tinham desenvolvido a luta
armada contra Portugal), foram
concedidas as independências a
Moçambique em 25 de Junho de
1975, entregando-se o poder à
FRELIMO, e a Angola em 11 de
Novembro do mesmo ano,
entregando-se na realidade, e na
prática o poder ao MPLA.
Nas outras parcelas, em
que não tinha havido conflito
armado, foram concedidas as
independências a São Tomé e
Príncipe em 26 de Novembro
de 1974 e a Cabo Verde, entregando-se, deste território, o
poder ao PAIGC.
Timor foi abandonado pelas forças armadas portuguesas nas mãos da FRETILIN, de
tendência comunista. Na sequência deste abandono a Indonésia,
país fortemente anti-comunista,
após vários avisos documentados ás autoridades portuguesas
e norte-americanas, invadiu e
ocupou o território.
Na sequência desta ocupação assistiu-se a atrocidades
incontáveis no território, onde
subsistiam bandeiras portuguesas, durante muitos anos, hasteadas por timorenses inconformados com a sua sorte. Em
2002 tornou-se Timor um país
independente, sob os auspícios
das Nações Unidas, face aos
esforços tardios mas louváveis,
desenvolvidos nos últimos anos
da década de 1990, pelos governos portugueses.
De comum entre estes territórios existe o facto de que o
poder foi entregue aos partidos alinhados com Moscovo,
ou seja Comunistas. No cenário bipolar (Sistema Interna-

cional Bipolar em que se
defrontavam dois blocos militares, ideológicos e económicos, liderados do lado ocidental pelos EUA e do lado
oriental pela URSS), de então,
foi o bloco Comunista liderado pela URSS quem ganhou
no xadrez das descolonizações
portuguesas.
Recorde-se que Portugal recebeu, em apenas cerca de 3
meses, à volta de 800.000 pessoas provenientes do Ultramar,
fugidas à guerra, entretanto instalada. Ou seja Portugal absorveu cerca de 7% de população a
mais, nesse período.
O desmantelamento da

estrutura do Estado português abriu o Oceano Índico e
o Oceano Atlântico Sul à expansão soviética, sem qualquer
negociação de contrapartidas,
sem ordem de batalha, sem
assessoramento da comunidade
internacional.
Fora deste cenário encontrava-se Macau. Em Macau nada
aconteceu e tudo se manteve
calmo até que Portugal resolveu, por sua iniciativa, (sem
qualquer pedido nesse sentido
por parte da Republica Popular
da China) abrir negociações que
levassem à integração deste território, em 1999, na República
Popular da China.
Voltando ao período do Interregno, no campo económico, davam-se as nacionalizações da banca e seguros decididas pelo II Governo Provisório
(PCP, PS e PPD) em 14 de Março de 1975. Este facto acarretou
a nacionalização de práticamente todos os grandes grupos
económicos portugueses existentes na altura, (dos quais se
destacavam o Grupo Companhia União Fabril (CUF), o Grupo Champalimaud, o Grupo
Espírito Santo, o Grupo Vinhas,
o Grupo Pinto de Magalhães e o
Grupo Quina, para só referir os
mais conhecidos da opinião pública), bem como de empresas
mais pequenas, dado que os
bancos e as companhias seguradoras detinham participações,
de várias dimensões, em empresas de vários segmentos da actividade económica.
Ou seja Portugal assistiu à
destruição de práticamente
todos os seus Centros de Racionalidade Económica, fazendo o País retroceder mais
de 20 anos no campo do desenvolvimento económico.
Práticamente, a economia
portuguesa ficou, de um momento para o outro, maioritáriamente nas mãos do Estado, o
que teve reflexos negativos no
desenvolvimento do panorama
económico português, nas décadas seguintes. Problema que
ainda hoje se faz sentir.
No que se refere à política
externa as opiniões dividiam-se. Travava-se uma luta entre
várias correntes de opinião sobre o que deveria ser a política
externa de Portugal. Uma dessas

correntes apresentava os países
do Leste Europeu como alternativa viável para a cooperação
económica e trocas comerciais,
caso os acontecimentos internos
determinassem o corte de ligações com o bloco ocidental.
Esta tese era defendida pelo
Coronel Vasco Gonçalves e pelos Comunistas seus apoiantes,
o qual pretendia ainda fortalecer
as teses pró-soviéticas de uma
descolonização, na qual Lisboa
ficaria na esfera de influência
soviética, via Maputo (Lourenço Marques) e Luanda.
Outra corrente de opinião,
queria privilegiar as relações
com o Terceiro Mundo, tese
defendida sobretudo pelo então
Major Ernesto de Melo Antunes, e que consistia na constituição de um eixo Luanda / Maputo, em que Lisboa se apoiaria.
Difusamente, diria mesmo,
confusamente o MFA preconizava o alargamento e a diversificação das relações de Portugal
como o exterior sem grandes
especificações do como, com
quem e de que modo.
E, evidentemente, a linha dos
que queriam um alinhamento
total de Portugal com o bloco
ocidental, embora não necessariamente significando, com
essa posição, uma entrada na
CEE.
Basta ler a imprensa do período entre 1974 e 1976 para se
perceber as opções, hesitações e
clivagens existentes, face a uma
eventual entrada de Portugal na
CEE, mesmo entre as pessoas
que defendiam a manutenção de
Portugal no bloco ocidental.
Na realidade, nos Programas
elaborados a seguir à revolução
pelos diversos partidos, (PS,
PPD e CDS), a CEE é um tema
tratado por todos eles mas nenhum defendeu claramente a
adesão de Portugal às Comunidades.
O PCP por razões ideológicas, sempre se opôs a essa eventualidade.
Nas restantes forças defendia-se sobretudo que Portugal
deveria requerer o estatuto de
associação antes da eventualidade de pedir a adesão.

(continua no próximo número)
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Reposição da estátua do Major Luíz Alberto de Oliveira
A propósito do comunicado do PCP de Coruche à RVS, de 22 de Outubro de 2007

Assim se vê a força do PC!
A Intimidação, a Ameaça, a Violência!
Mas como disse o Papa João Paulo II: “Não tenhais medo!”
Quando a verdade e a razão
nos assiste, não devemos ter
medo de nada!
A reposição do busto do
Major Luíz Alberto de Oliveira,
não é mais do que fazer justiça,
repondo a homenagem que os
coruchenses livremente quiseram fazer a um dos maiores benfeitores de Coruche.
O PCP de Coruche continua
com a sua atitude totalitária e
ditatorial própria dos regimes
comunistas que não respeitam a
democracia e como disse a Dr.ª
Zita Seabra em Coruche há dias,
“para os comunistas vale tudo,
todos os meios servem para
atingir um fim”.
É isto que o PCP está a fazer,
mentindo, intimidando, ameaçando, quando o PCP perde a
força da razão até já recorre à
razão da força!
Afirmam que as 1313 assinaturas são uma farsa. Que o
provem! Só foram entregues
1313, mas o Jornal de Coruche
tem muitas mais que entretanto
recebeu. Esta petição para a
reposição da Justiça em Coru-

Busto que existia na praça junto à câmara, onde se pode ler no pedestal,
“Ao Major Luís Alberto de Oliveira. Coruche Agradecida em 15-8-1959”

che, tem vindo a gerar uma onda
de solidariedade não apenas local mas também a nível nacional e entre as comunidades portuguesas emigradas, esta é a força do Povo Português.
Já basta de regimes autoritários, já basta de ditadura do

pensamento único. Com a reposição do busto do Major Luíz
Alberto de Oliveira, significará
que a Liberdade em Coruche
veio para ficar. A luta continua.
É sabido que o executivo camarário votou em reunião de câmara o envio da petição para

Comissão Concelhia de Coruche do PCP

Nota à Imprensa
Perante as últimas afirmações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coruche aos
microfones da Rádio Voz do Sorraia, a propósito da campanha promovida pelo “Jornal
de Coruche” para a reposição do busto do ministro de Salazar – Major Luís Alberto de Oliveira; a Comissão Concelhia de Coruche do
PCP entende proceder aos seguintes esclarecimentos:
1) A Assembleia Municipal em 27/04/07
aprovou uma Moção em que afirmava a sua
oposição à reposição do busto, tendo igualmente recomendado ao executivo municipal
que tomasse idêntica posição. Logo a Assembleia Municipal discutiu o assunto!
2) A tão propalada petição subscrita por
1313 cidadãos não foi dirigida a Assembleia
Municipal nem sua Presidente, mas sim ao
Presidente da Câmara.
3) Sobre o número de assinaturas (1313) da
dita petição não passa de uma farsa, importa

esclarecer o seguinte: uma parte muito significativa dos subscritores não é eleitor, não é
residente no Concelho nem Coruchense!
Portanto, sobre o valor desta petição estamos
conversados.
4) Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que
a discussão e a deliberação sobre a reposição
do busto iria ocorrer até ao final deste ano, a
Comissão Concelhia de Coruche do PCP chama a atenção do seguinte: seria do interesse de
todos que o Sr. Presidente da Câmara reflectisse antes de agendar o assunto, pois pode,
com o seu aval à reposição do busto, estar a
fomentar a instabilidade política e social no
Concelhoo, pois aqueles que se opõem à reposição dos símbolos e dos ideais fascistas banidos em 25 de Abril de 1974 não se resignarão
perante a reabilitação desta figura destacada
do regime Salazarista.
Coruche, 20 de Outubro de 2007

discussão a votação na Assembleia Municipal e que a Sr.ª
Presidente da Assembleia Municipal recusou fazê-lo, devolvendo a mesma para aprovação do
executivo camarário, argumentando que é uma questão de
toponímia e como tal de exclusiva responsabilidade deste. Como se constata, o comunicado
do PCP de Coruche falta à verdade!
A verdade documental e factual, prova que o Sr. Major Luíz
Alberto de Oliveira foi um
homem bom da nossa Terra.
O Sr. Major foi figura destacadíssima pela sua categoria,
brio e amor à Pátria, nos três
regimes onde viveu: na Monarquia, onde chegou a dar aulas de
esgrima ao Rei D. Manuel II e
foi um militar exemplar, na
Primeira República, onde lutou
em África e na Primeira Guerra
Mundial, onde integrou o Corpo
Expedicionário Português e foi
herói, tendo sido Governador
Civil de Coimbra, aclamado e
amado pelas suas populações na
forma como ajudou a combater
a “pneumónica”.
Depois no Estado Novo,
assumiu funções como Ministro
da Guerra, exercendo com responsabilidade o cargo, mas
sempre com as suas convicções
de homem de bem, unanimemente considerado por todos os
historiadores, como Hermano
Saraiva, José Mattoso e Veríssimo Serrão.
Como se vê a instabilidade
politica e social é fomentada
pelo PCP de Coruche pelas suas
mentiras e raciocínios absolutamente primários e disparatados
que só visam lançar a confusão
e a mentira, na esperança que as
pessoas possam ter medo e
calar-se.
Mas o povo de Coruche não
se cala, nem o Jornal de Coruche o fará, pois a voz clamorosa
da Verdade e do Povo Português
falará sempre mais alto.
Ao ameaçar o Sr. Presidente
da Câmara, tentando coagi-lo no
sentido de não levar a votação,
como a lei obriga, a maior
petição que Coruche teve desde

o 25 de Abril, está a revelar todo
o descontrolo de quem já não
tem voz, nem apoio do povo, e,
agora querem-se fazer ouvir de
qualquer maneira, até da pior
maneira.
Uma palavra de solidariedade democrática, para o Sr. Presidente da Câmara e todos os partidos democráticos de Coruche
que não poderão deixar passar
em branco tão graves declarações de dirigentes comunistas
locais, atentatórias dos mais elementares princípios democráticos, de Liberdade e de respeito
pelas populações.
Perante esta atitude de intimidação e ameaça dos dirigentes
comunistas, autoridades devem
estar atentas aos incidentes que
poderão vir a acontecer em Coruche, e ainda, segundo palavras do Primeiro-Ministro José
Sócrates, os comunistas não representam o Povo Português,
têm de aprender a respeitar a lei
e o saber viver em democracia
liberal, o querer impor a vontade dos comunistas sem respeito
pelo povo, é farsa, é ditadura, é
comunismo!
E digo aos dirigentes comunistas, porque o povo simples,
anónimo comunista de Coruche,
não se revê de certeza nestas
posições extremistas de gente
que apela à instabilidade política e social.
Espero que as autoridades
possam actuar em conformidade
e investigar o que querem estes
senhores dizer com estes comunicados.
____
Abel Matos Santos
Director do “O Jornal de Coruche”
Representante da Petição entregue à
Câmara Municipal de Coruche

VENDE-SE
Vivenda no centro
de Coruche
ÓPTIMO NEGÓCIO
Tlm: 917 265 054
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III Bienal de Coruche foi um sucesso
Frederico Ramires, artista alfacinha, foi o vencedor da III Bienal
de Coruche, com um óleo sobre tela, sem título.
O Grande Prémio BES para o vencedor foi de 3500 euros, tendo as três menções honrosas, no valor de 250 euros, sido atribuídas,
respectivamente, a Cristina Troufa, com uma obra em acrílico sobre
tela denominada “A Nuvem passa mas a chuva fica”; a um óleo
sobre tela de Mónica Silva, com o nome “Viagem dos Sentidos” e
uma tela sem título de D. David.
A exposição subordinada ao tema “Novas Figurações”, que
decorreu de 4 a 21 de Outubro no salão do restaurante Alcorucen,
teve 72 obras de 54 artistas seleccionadas de entre 543 obras de cerca
de 300 artistas que submeteram os seus trabalhos ao júri da bienal.
De acordo com o arq. Carlos Janeiro, comissário da exposição,
e edição deste ano bateu todos os recordes, com o elevado número
de obras apresentadas a concurso. O júri foi constituído pelo comissário da exposição, um representante do Museu Municipal e da
Câmara de Coruche e o artista plástico Pedro Casqueiro e o coleccionador de arte Rui de Brito.
Em simultâneo com a Bienal realizou-se também a Feira do
Livro, a conferência com Zita Seabra promovida pelo Jornal de
Coruche e as 19.ªs Jornadas de Gastronomia, que foram animadas
com um concerto de Jorge Palma.

Opinião
Nota
A primeira edição da
Bienal realizou-se no ano
de 2003 numa garagem e
a 2.ª edição numa tenda
no parque do Sorraia.
Para o edil de Coruche o
desejo é poder realizar o
evento no novo pavilhão
multiusos quando este
estiver construído, “mas
até lá certamente que se
irá realizar”, disse
Dionísio Mendes.

A Bienal de Coruche
Visitando a exposição de
obras seleccionadas patente no
“Alcorucen”, fiquei contente
com o elevado nível das obras
expostas.
Passo a passo, a mostra começa a impor-se no panorama
das artes plásticas luso, o que
muito me agrada, como me
agradam outros sucessos coruchenses. Entre os muitos
quadros, dois de tema táurico

merecem destaque – “A Revolução” de Henrique Nuno
(reprodução abaixo, à esquerda) e “Tributo…” de
Mara Costa (reprodução abaixo), que pesem os diferentes
conceitos pictóricos dos artistas em causa, mostraram (sem
complexos…) o potencial
estético da Festa de toiros.
____
Domingos da Costa Xavier

Nova igreja paroquial de S. Francisco Xavier
Amigos e devotos de S. Francisco
Xavier, fundada em 1959, a Paróquia de
S. Francisco Xavier tornou-se autónoma
da Paróquia de Santa Maria de Belém em
1990. Desde essa data, o Patriarcado de
Lisboa e os habitantes da Freguesia
sonharam com a construção de um
Templo dedicado ao grande Apóstolo do
Oriente. Passados 42 anos da sua fundação, a Paróquia, desde 1990, exerce a
sua vida pastoral num edifício prefabricado.
A Igreja e a Cidade de Lisboa, bem
como todo o País, têm uma enorme dívida para com o grande Basco que desta
zona histórica do Restelo partiu numa
caravela rumo à Índia. Há cerca de 500
anos, tornando-se um dos maiores
arautos da Evangelização nos primórdios
dos nossos Descobrimentos, elevou para

sempre o nome de Portugal em todo o
Oriente.
Em boa hora, a Paróquia contactou o
então Presidente da Câmara, Dr. João
Soares, que desde esse momento se interessou pela construção da Nova Igreja. Se
o seu interesse nos foi animador, acompanhando o projecto em várias etapas,
importante também, foi a escolha do
Arquitecto José Troufa Real, para fazer o
projecto da obra.
É de justiça recordar que o processo
se iniciou no mandato do Dr. Krus
Abecassis, com a cedência do terreno.
Em Agosto de 2005, sob a presidência do
Dr. Pedro Santana Lopes, a Paróquia
recebeu o deferimento do processo de
construção. Sonhando e idealizando,
riscando ou fazendo esquissos, o Mestre
delineou traços e programas até nos apre-

sentar um projecto inspirado no arrojo
que foi toda a vida do nosso Padroeiro.
Daí a forma de Caravela que apresenta.
Com a aprovação do Patriarcado e o
licenciamento da Câmara de Lisboa, só
falta começar a construir!
Contamos com toda a generosidade
de amigos e devotos de S. Francisco
Xavier, bem como da Cidade de Lisboa,
com a certeza de que o nosso Padroeiro
intercederá por todos junto de Nosso
Senhor.
Padre António Colimão

CONTRIBUTOS PARA ESTA OBRA
PODEM SER FEITOS PARA
Caixa Geral de Depósitos
NIB: 0035 01500004948213092
www.paroquiasfxavier.org
Tel. 213 018 648
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POLÍTICA

Tornaram-se escolhos
Hélio Bernardo Lopes *

Desde que o caso Casa Pia
teve o seu dealbar, que se tornou
evidente que o Ministério Público e a Polícia Judiciária se tornaram verdadeiros escolhos para mil e um que terão, por essa
altura, imaginado o pior para as
suas vidas.
É essencial não esquecer
nunca aquela afirmação de Catalina Pestana, que ficará para a
História: os portugueses não
estão preparados para um verdadeiro sismo social de grau
sete que por aí virá com o julgamento do caso da Casa Pia. E
foi este sempre o meu pensamento sobre o tema.
Seguiu-se aquele verdadeiro
bombardeamento a José Souto
de Moura e ao Ministério Público, ao mesmo tempo que se
glorificava sempre a Polícia

Judiciária: uma das melhores
polícias do Mundo, porventura
mesmo a melhor de todas elas!
Mas lá surgiu, neste vasto
entretanto, a nova hierarquia das
estruturas do nosso Estado. Sem
espanto, em todo o caso ultrapassando o que de pior muitos
imaginavam, o cargo de Procurador-Geral da República foi
extremamente desvalorizado
nessa nova hierarquia. A culminar toda esta desvalorização, foi
escolhido para Procurador-Geral da República um Juiz Conselheiro, ou seja, uma personalidade exterior à ProcuradoriaGeral da República.
Sendo embora uma personalidade ilustre no domínio do
Sistema de Justiça, por acaso até
também ao nível familiar, a verdade é que esta escolha teria

sempre de ser vista como uma
nova atitude de enfraquecimento da Procuradoria-Geral da República: o cargo era desvalorizado na hierarquia do Estado,
passando a instituição a ser
dirigida por uma personalidade
a ela exterior, mas defendida na
sua qualidade profissional por
se tratar de um juiz do Supremo
Tribunal de Justiça. E tudo isto
tendo como pano de fundo a sucessão de José Souto de Moura,
que foi verdadeiramente crucificado pelas nossas classes política e jornalística, entre outras.
Hoje, quando se ouve falar
da Procuradoria-Geral da República, assoma sempre ao espírito
de cada um uma ideia dicotómica: há o Procurador-Geral da
República, Fernando Pinto Monteiro, prestigiado a priori pela

sua condição de Juiz Conselheiro e por ser exterior à instituição, e há a instituição, que
foi entretanto conduzida à situação de já não constituir uma
referência forte na nossa organização social.
Enfraquecido o Ministério
Público, foi a vez de se operarem mudanças ao nível da Polícia Judiciária. O saldo foi a saída
de Santos Cabral, ele também
Juiz Conselheiro do Supremo
Tribunal de Justiça, na sequência de uma daquelas crises que
depois nos foi explicado nunca
ter existido... Desde então, vêm-se sucedendo as crises mais
diversas, que assim como surgem, logo são desmentidas: afinal, continua sempre a nunca
ser nada de quanto se diz! A
mudança de que se deitou mão,

indo ao encontro dos desejos
expectáveis da PSP e da GNR,
foi a dita procura de uma coordenação eficaz das diversas
autoridades policiais. E então,
no lugar de se aperfeiçoar a
actuação do coordenador já existente, criou-se toda uma nova
estrutura, agora já com nível
governamental, e superintendendo – veja-se bem! – sobre o
próprio Procurador-Geral da
República!!
Como é natural em política,
pode sempre acontecer que o que
parece não seja, mas a grande
verdade é que quase todos acham
que é... É claro que pode bem
vir a não ser, mas há que partir
da hipótese pessimista, ou todos
corremos o risco de poder vir a
passar um mau bocado. Foram
escolhos, caro leitor! Escolhos!!

A entropia cultural portuguesa
Cada povo tem a sua entropia cultural própria. E é por isso
que não deixa de ser estranha a
estranheza de João Cravinho
perante a completa paralisia em
que hoje se encontra o combate
à corrupção e ao enriquecimento ilícito.
Mas como foi possível que
pudesse ter imaginado que algum resultado poderia advir da
iniciativa que se resolveu a
lançar em matéria de enriquecimento ilícito e de corrupção?
Os portugueses conhecem

bem o fantástico polvo em que
se transformou a corrupção em
Portugal. E, por via desta, o próprio enriquecimento ilícito. Precisamente, o que João Cravinho
agora nos veio referir.
Encontrar um fim razoável
neste estado de coisas hiperpantanoso seria, precisamente, seguir o caminho proposto por
João Cravinho, mas num ápice
nos vieram os seus camaradas
de partido dizer que o problema
da inversão do ónus da prova
era o mais inaceitável sacrilégio

CASA ARRAIAL
Modas e Confecções

LAVANDARIA Z AP Z AP
Limpa a seco e impermeabiliza
Lava e engoma toda a sua roupa a preceito
Sempre ao seu dispor há quatro décadas
Zé Artur Pintor
Rua da Misericórdia, 54 B • Tel. 243 675 247 • Coruche

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

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

contra os direitos, liberdades e
garantias!!
O desta recente tomada de
posição de João Cravinho está
na ideia que sobressai das suas
palavras, a cuja luz os portugueses poderão estar revoltados
com este estado hiperpantanoso
do País. Muito pelo contrário: a
esmagadora maioria dos portugueses contemporiza, muito
bem e naturalmente, com a corrupção, e compreende perfeitamente que alguém consiga enriquecer ilicitamente. Dir-se-á que

é esperto e que sabe levar bem a
vida. Ninguém leva a mal.
Temos a nossa entropia cultural própria, e as coisas são
como são e entre nós são como
agora João Cravinho nos veio
referir. Só que uma tal situação é
naturalmente aceite.
E é por isso que, depois das
palavras de há pouco mais de
um ano do Presidente Cavaco
Silva, nada de realmente
palpável foi feito. Tudo se ficou,
como pude atempadamente
salientar, por uma aquiescência

táctica: não se podia dizer que
não...
Voltar a ouvir João Cravinho
pronunciar-se, de modo veemente, sobre este nosso cancro
cultural da corrupção e do enriquecimento ilícito, foi, em todo
o caso, muito interessante, mas
de nada servirá.
Dentro de um ano estas palavras voltarão a ter a mais cabal
justificação. É que as coisas são
como são.
____
* Analista Político

Luísa Mesquita a caminho
da expulsão do PCP
A Direcção da Organização
Regional de Santarém do PCP,
reunida no passado dia 24 de
Outubro, disse em comunicado
que apreciou “as atitudes e
comportamentos partidários de
Luísa Mesquita”,
Esta estrutura regional do
PCP decidiu acompanhar “integralmente quer as apreciações
quer as decisões adoptadas pelo
Secretariado do Comité Central”, que foi a de retirar “a Luí-

sa Mesquita a confiança política para o exercício dos cargos
públicos para os quais foi eleita
em representação do PCP:
deputada na Assembleia da República e vereadora da Câmara
Municipal de Santarém”.
O comunicado diz ainda que
foi aprovada uma resolução
“para proceder ao andamento
de eventuais procedimentos disciplinares que vierem a ser decididos”.
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Tão
bonito
Foi tão bonito…!
Ao meu amigo João Patinhas, … e às suas melhoras

Foto: João Costa Pereira

A festa de toiros, para além
de fenómeno catártico é coisa
de sentimentos, o que me (nos)
leva, não raras vezes a ocorrer
aos eventos, por pura questão
de pormenor.
__
Em Álcacer do Sal o João
Patinhas deu-me uma ordem –
“quero-te ver em Évora no festival da Abraço, que mesmo sem
físico para tanto, vou-me fardar
com o meu Bernardo, que os
forcados são pais e filhos, e
imagina, sou o cabo!”.
Está dito, está dito, e só para
ver, mesmo sem hipótese de se
fazer a um toiro, o João Patinhas
de novo envergando uma farda
de forcado, a proposta era irrecusável, até porque o João, como
em seu temo diziam os apaniguados de “Lagartijo” o grande,
justificava a quem quer que seja
o dinheiro do bilhete, só para o
verem fazer as cortesias.
Forcado de eleição e sobretudo um líder natural (que fez
escola) dos que se impõem pela
presença constante e pela amizade, que não por comportamentos de impensada chefia, o
João Patinhas é um caso de
respeito no meio taurino, que
me leva a dizer que passado o

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

período activo é também um
dos mais sérios dos aficionados
nacionais.
À parte o seu estar nos toiros, na vida (e quão amarga ela
já lhe foi…) o João é todo ele
um senhor, que não é nada pouco neste tecido social tão carente de valores.
Dando razão ao velho ditado
que reza “o Homem põe e Deus
dispõe”, o João que era suposto
sair (naturalmente) a cabo do

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

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

Grupo de “Pais e Filhos” que
pegaria o festival, estava à hora
das cortesias esponjado com
uma cretina trombo-flebite numa cama hospitalar. Tanta ilusão
que havia posto no evento e, as
coisas são o que são…!
No entanto, o seu espírito superior pairou por ali, e o Bernardo, seu filho de oiro, agora sucessor natural a cabo recém nomeado do grupo de forcados
amadores de Évora, não só provou estar à altura, como com
todo o seu comportamento soube honrar o nome de seu pai, até
quando foi solista, e esteve
enorme de valor.
Logo nas cortesias me emocionei, ao ver “pais e filhos” fardados e deixando provado que a
festa está bem viva, dado que
até um neto de forcadito vestido
nos indica que o que vos digo é
verdade. Comoveu…
Depois, num festival a favor
da “Abraço” ficou provado que
a festa é solidária, e gera fundos
que outras actividades de moda
não são capazes de gerar, deixando constância de que inerente à nossa matriz cultural, continua a ter muito que dizer. Todos os intervenientes actuaram

Dr. Domingos da Costa Xavier *

gratuitamente, o que é obra na
sociedade mercantilista em que
vivemos.
Também os solistas souberam assumir o espírito da coisa,
e brindaram à “Guida”, que bem
o merece pelo trabalho feito, e
quão longo é o caminho percorrido por esta mulher que recordamos como a gorducha do
“Frágil”, e que agora, apesar do
artificialismo do emagrecimento, continua a saber agigantar-se
com a grandeza do que faz.
O evento decorreu de maravilha, João Salgueiro esteve
enorme, ao seu nível, genial, desenvolvendo tauromaquia própria, como é seu timbre.
O António Brito Paes, em
fim de temporada deixou provado que é um caso sério e que
têm que contar com ele para o
ano que vem.
O Manuel Ribeiro Telles
Bastos, emendou os últimos
azares que lhe vimos e esteve
cavaleiro, toureiro e para o que
vier, dado que soube estar bem e
honrar os seus apelidos.
Manuel Lupi, rodadíssimo
por essa pele de toiro, esteve
alegre e acertado, também triunfando.

Francisco Palha, continua a
revelar-se um projecto de figura,
consistente e honesto no que faz
(já agora pode tentar baixar um
ou dois decibéis aos gritos dos
cites, dispiciendos ao seu estar)
justificando em pleno o termos
apostado nele este ano como
Prémio Revelação da revista
“Equitação”.
E por fim, João Salgueiro da
Costa, a mostrar-se também mui
digno continuador do historial
da família, triunfando forte.
Por ordem de saída, exemplares com ferro de grave, Guiomar Cortes Moura, Rosa Rodrigues, Samuel Lupi, Canas Vigouroux e Paulo Caetano, generosamente oferecidos, contribuíram,
com maior ou menor qualidade,
para o sucesso da função, dado
que serviram.
E agora os forcados, sem
sombra para dúvidas, um dos
ingredientes de interesse deste
evento, todos eles de Dinastia
(como é óbvio) estiveram bem,
com a particularidade de quase
todos terem sido ajudados por
seus pais (tão bonito).
Solistas foram Ricardo Casanovas, Francisco Borges, João
Pedro Oliveira, Bernardo Patinhas, João Ramalho (com uma
boa ajuda do além, filho que é
do mano Augusto) e João Mesquitella, este com o pai valorosamente situado a dar de terceiras, mas soberbamente ajudado pelo Quico Abreu, na melhor
primeira ajuda da tarde.
Que espectáculo lindo, que
bom saber que os que formaram em Aljubarrota a tal
“Ala dos Namorados” deixaram descendentes.
Que belo exemplo de generosa e elegante solidariedade
se deu em Évora aos que nos
criticam.
Portugal, Sempre…!!!
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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A das dinásticas gerações
Fotos: Joaquim Mesquita

Pega rija de António Macedo com excelente 1.º ajuda de Francisco Duarte

António Telles e o sobrinho João a duo

João Moura e seu filho João,
António Ribeiro Telles e seu
sobrinho João, enfrentaram no
Campo Pequeno um curro de
toiros com ferro de Romão Tenório, sendo que alguns dos
exemplares mostraram evidente
qualidade.
João Moura esteve enorme,
recebendo como se a garupa do
cavalo um capote fosse, dando
passo a uma actuação em que
pôs toureria e verdade, deixando
provado que a espaços os génios

deixam constância de que o são.
Espontâneas ovações sublinharam com a praça em pé os ferros
que colocou.
António Telles, decente e
asseado como sempre, esteve
nesta actuação a solo um pouco
abaixo do que de tal figurão
esperamos.
João Moura (filho) lidando
um toiro de nome “confuso” fez
jus ao nome do toiro alternando
momentos muito bons com momentos menos bons, se bem que

o saldo seja positivo, finalizando até a sua lide sob ovações
fortes.
Mas é bom que não tome o
sucesso por favas contadas,
novo que é e com muito que
andar e aprender.
João Telles Jr. é um caso!
Consegue conciliar a ortodoxia
familiar com uma alegria contagiante, não deixa ninguém indiferente, empolga e meia actuação decorreu com a praça em
pé. Querem que vos diga mais?

De Raices y Toros
Por amável mediação de
Maria José Garcia no convite,
deslocámo-nos à Embaixada do
México (que é sabido se situa
numa das mais bonitas quintas
dessa Lisboa de outrora, que
ainda resiste…) para assistir à
inauguração de uma belíssima e
curiosa exposição.
Como o título indica, tem
por título “De raices y toros” e
pretende comemorar o XX aniversário do grupo de forcados
mazatlecos, grupo mexicano
que já exibe honradamente na
área os seus pergaminhos.
Formado em 1987 por iniciativa de Manolo Laveaga e
Arturo Castro, já actuou com
êxito nas mais importantes praças do México e em vários países do Mundo.
Arturo Castro, para além de
primeiro cabo do grupo é também pintor e como se escreveu
no convite “Há extendido su
pasión por el arte de la tauro-

maquia, al de la expresión gráfica, al plasmar en los lienzos,
las intensidades y emociones
íntimas que solamente quien se
há enfrentado a un toro bravo
puede reflejar”.
Também patente uma mostra
fotográfica de autores diversos
que documentam a história e o
estar do grupo, grupo que usa
barretes e meias feitas em Portugal, para além da técnica que
por cá bebeu.
Exposição interessantíssima,
com obras de arte que devidamente contextualizadas assumiam expressiva beleza, que orgulhou contemplar.
Entre os convidados também
estavam Dionísio Mendes, José
Fernando Potier e Amorim Ribeiro Lopes, prova provada de
que a Maria José jamais se esqueceu das gentes de Coruche.

Nas lides a duo o empate
manteve-se; os Moura, é óbvio
que se entenderam em muito
bom nível, mas temos que convir que nesta matéria os Telles
evidenciaram que a escola de
muitos anos deu e dá sempre
bons frutos, e por assim ser entusiasmaram.
Com tais exemplos de boa
continuidade de saberes familiares, que descanse a afición, (e
que desanimem os detractores…) que a festa em Portugal
tem Presente e futuro.
Os Forcados Amadores de
Vila Franca de Xira e de Coruche deram digna e brilhante
conta de si: Pedro Castela, Ri-

cardo Patusco (Valente…) e
Ricardo Castela por Vila Franca, e António Macedo (na mais
técnica das pegas da noite!).
Alberto Simões e Nuno Feijoca
por Coruche, foram os solistas
de grupos que provaram saber
estar.
Noite assaz profícua para a
festa, em que justamente foi
chamado à praça o ganadero.
Mais uma vez em fim de
festa nos afrontaram com o hino
nacional. Será que para o ano o
transferem dignamente para o
início da corrida?
____
Domingos da Costa Xavier
escriba

Galardões Campo
Pequeno 2007
De entre os artistas nomeados para os Galardões Campo
Pequeno, referentes à temporada de 2007, estão os coruchenses João Ribeiro Telles Jr. (categoria de cavaleiro praticante) e Amorim Ribeiro Lopes (categoria de Forcados).

Restaurante Churrasqueira
Aberto todos os dias
(desde 1950)

Bonjardim
Especialidades:

Frango no Espeto
(1º em Portugal)

Peixe Fresco no Carvão
aceitam-se reservas para grupos

(sala no 1º andar)

Travessa de Stº Antão, nº 8 a 11 (perto do Coliseu de Lisboa)
____
DCX

Telefs. 213 427 424 – 213 427 687

sogescas@iol.pt
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Mas que Toiro! Mas que Toureiro!
Fotos: Joaquim Mesquita

Dia 18 de Outubro, a Praça
de Toiros do Campo Pequeno
abriu as portas para que em
seu seio ocorresse um festival
de luxo, bem montada organização, que Rui Bento obviamente sancionou, devida à
Associação Portuguesa de
Dressage, que o Leiriense Miguel Condeço governa.
Antes do inicio das lides, foi-nos dado ver evoluir cavalheiros de excelente nível (por Exº a
filha de Caetano), mas, e sobretudo, cavaleiros que portadores
de deficiência de grau diverso
nos deram uma inquestionável
lição sobre como ultrapassar as
agruras a que a vida nos condena, propiciando aos presentes a
verificação de grandeza tamanha, que quase envergonha
aqueles que a vida maldizem
sem razão plausível.
Coube a Joaquim Bastinhas
lidar um escorrido pupilo com
ferro da casa Prudêncio, e o de
Elvas, em ano de triunfos esteve
no seu consumado nível, e correcto e dando ao público o que
este dele espera.
Creditou-se depois António
Telles com uma bela actuação,
em que começou recebendo a
tourear com a jaleca de agasalho, para depois receivar ao de
Passanha um primeiro comprido de antologia, a que se seguiu
actuação conforme com o seu
estar habitual.
Surgiu depois em praça um
toiro pequeno, mas que grande
em bravura (e até trapio…) que
mostrou o que valia de todos os
terrenos em que o citaram, sem
querenças nem ressábios, voluntarioso investindo com codicia,
em suma pedindo contas e deixando provado que tamanho não
é qualidade, que os elefantes
não se toureiam, sequer os búfalos que também tem cornos.
Ora, foi João Branco Núncio
que um dia afirmou (creio que
citando Belmonte, o que agora
não vem ao caso) que desgraça-

do o toureiro a quem cabe
enfrentar um toiro bravo. Assim
não foi. Lidou-o João Salgueiro
com o senhorio dos que possuem a centelha do génio, calando a bocarra aos profetas da
desgraça e deixando prova do
que está para lavar e durar;
preparações primorosas mexendo no toiro do nível que este
exibia, reuniões com verdade,

é estar por cima de um toiro
bravo de verdade. Com quatrocentos e trinta quilos de peso
anunciado e três gravado na
espádua, o “embriagado” de
Ferro Veiga, embriagou toda a
praça com a enorme classe que
exibiu.
Lidou depois Ana Baptista,
um pupilo da casa Vinhas, que
surgindo na arena em bom

António Telles recebendo o toiro com a jaqueta

cravagens com rigor e remates
de acordo com os canones do
toureio, tornaram-no credor do
público que lhe viu uma das
melhores actuações da temporada, conseguindo até o difícil que

plano se revelou diminuida a
partir da infelicidade da colocação do primeiro curto, em todo
o alto, mas que lesou por certo
um terminal nervoso, e depois
tudo decorreu no plano asseado

Manuel Telles Bastos num bonito ferro curto

Um testemunho de vida
Na noite da passada QuintaFeira, dia 18 de Outubro pelas 22
horas estava anunciado no Campo Pequeno, um festival taurino
que socialmente uma causa nobre
apoiava, e que a nível tauromáquico conjugava grandes nomes
do toureio veterano, com a juventude e frescura de novos talentos.
A corrida teve a presença de
S.A.R o Duque D. Duarte Pio de
Bragança, e cavaleiros e ganaderos associaram-se graciosamente

que é vulgar na Ana (que
resolveu toda a lide montando
“Jaguar”, o que se assinala!), só
entusiasmando mesmo na
arriscada colocação do “palmo”
com que encerrou.
Do exemplar de Coimbra,
deu lide Manuel Ribeiro Telles
Bastos, exibindo boa monte,
conceito toureiro e não muito
leve, sendo que temos que lhe

a esta iniciativa, em que os lucros
da mesma serviriam para apoiar
jovens portadores de diversas
deficiências físicas, mas que com
o seu amor ao cavalo estão inseridos em várias modalidades terapêuticas em que o mesmo é
“peça chave”.
Estas modalidades estão ligadas à Associação de Dressage
Portuguesa, e momentos antes da
corrida fazia-se uma pequena
demonstração daquilo a que se

pode verdadeiramente chamar de
“chama da vida”, transmitindo-se
a todos os presentes uma lição de
vida, pois mesmo que por vezes
fisicamente possam haver barreiras, as mesmas não existem perante todos aqueles que com a sua
força de vontade e espírito de luta
e procura por uma vida melhor e
igual em tudo, nunca baixem os
braços perante as vicissitudes da
vida.
Rodrigo Taxa

aplaudir um palmo final arriscadíssimo colocado no corredor,
o que nos custa dizer, mas foi
pouco.
Esperemos que na temporada que aí vem o Manuel saiba

remontar a onda de esperança
que a aficion tem depositado na
sua carreira.
A fechar a praça, Marcos
Tenório (Bastinhas), a quem
tocou o exemplar com qualidade enviado por Romão Tenório, e que se revelou matériaprima a pedir contas. Depois da
paragem a que uma lesão obrigou, esperávamos que Marcos
cumprisse calendário de forma
decente, mas jamais imaginámos o plano em que se apresentou!
Bom cavalo, com calma e
senhorio (precioso o seu estar
saindo a passo depois de colocar
o terceiro curto!!!), cravando e
entusiasmando, bem que pode
aspirar ao plano de figura que
tem caracterizado a carreira de
seu pai, quiçá até evitando alguns anticorpos que este granjeou em seus inícios.
Os forcados de Lisboa,
Évora e Aposento da Moita souberam honrar as jaquetas que
envergaram, em noite felizmente sem problemas de maior!
À saída, muito se falava do
“Grande Toiro” de Veiga e da
grande lide que lhe ministrou
Salgueiro, e é muito bom que
em fim de corrida, algo marque,
para que se discuta.
____
Domingos da Costa Xavier

A hipoterapia como elemento de reabilitação

Corrida em Elvas dá
48 mil euros à Cerciportalegre
A realização da Corrida de Toiros de Beneficência, no
passado dia 5 Outubro, no Coliseu Rondão Almeida, em
Elvas, resultou na angariação de uma receita de 48 308,80
euros.
A Cerciportalegre dedica-se à Educação e Reabilitação
de Crianças Inadaptadas. A organização da corrida esteve a
cargo da empresa Terra Brava.
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Feira de Outubro em Vila Franca
Joaquim Mesquita *

com a presença de António R. Telles e João Jr.

* crítico taurino
Fotos: Joaquim Mesquita

Desfile dos forcados pelas ruas da cidade até à praça de toiros

A feira taurina de Outubro
em Vila Franca de Xira incluiu
três festejos, o primeiro na
sexta-feira, dia 5, feriado nacional, com a corrida comemorativa das bodas de diamante do seu
Grupo de Forcados.
A anteceder a corrida realizou-se um cortejo com todos os
intervenientes desde a câmara
municipal até à praça, com todos antigos e actuais, não esquecendo a memória de Ricardo
Silva “Pitó”, com o desfile a parar por breves momentos junto
ao cemitério, na direcção da campa, ouvindo-se uma sentida e
emocionante ovação.
Os cavaleiros em praça, Rui
Salvador, Luís Rouxinol, Vítor
Ribeiro, Manuel Caetano, Manuel Lupi e Francisco Palha
enfrentaram um bem apresentado e cumpridor curro de Pinto
Barreiros. O desempenho dos
cavaleiros foi mais ou menos
conseguido dentro dos seus estilos, com destaque para a actua-

Exibição da escola portuguesa de arte equestre

João Ribeiro Telles Jr.

ção de Vítor Ribeiro a quem
atribuíram o troféu em disputa.
A tarde foi dos forcados da
casa que se exibiram em seis
imponentes pegas quer por antigos ou actuais elementos, bem
ajudadas e emotivas, fazendo

levantar o público das bancadas
em estrondosas ovações. Antecedeu o início da corrida uma
pequena exibição da escola portuguesa de arte equestre.
No domingo, 7 de Outubro,
realizou-se uma corrida mista

com a presença de António Ribeiro Telles como único cavaleiro, rubricando duas boas
actuações dentro do seu estilo,
empolgando mais o público na
primeira lide, embora a segunda
fosse de mais entrega e empenho, mas faltou transmissão ao
oponente.
O jovem novilheiro António
João Ferreira voltou a marcar a
diferença em Vila Franca com
duas faenas de bom nível, já o
mesmo não se pode dizer do
matador espanhol Salvador
Veja. O primeiro que enfrentou
não tinha qualidade, já o segundo era de melhor lâmina e o
diestro espanhol passou-lhe ao
lado sem pena nem glória.
Mais uma tarde importante
para os amadores de Vila Franca
de Xira, pena foi que o público
não correspondesse. Lidou-se
um curro de Vinhas bem apresentado e desigual de comportamento. A tradicional corrida
nocturna de terça-feira encerrou

o certame vilafranquense com
uma corrida concurso de ganadarias para os cavaleiros, João
Salgueiro, lidou toiros do Lupi e
S. Torcato; rejoneador espanhol
Leonardo Hernandez, lidou os
de Vinhas (vencedor dos troféus
apresentação e bravura) e o do
Eng. Luís Rocha; João Ribeiro
Telles jr., viu devolver aos curros o seu primeiro, um excelente
exemplar de Passanha e teve de
se haver com os dois de Lopo de
Carvalho, o destinado a último e
o sobrero. Duas lides com muito
mérito e entrega mas longe do
brilhantismo pretendido perante
dois oponentes escassos de qualidade para o ginete brilhar.
Noite grande para os amadores de Vila Franca com cinco
enormes pegas e uma de cernelha demorada mas de grande
determinação e valor. Mais de
meia casa a presenciar o ultimo
festejo do ciclo ferial de Outubro em Vila Franca de Xira.
____

Paulo Caetano na “A Mexicana”
“Analisar a selecção do cavalo lusitano
nos últimos 30 anos, sem previamente
observar com atenção a evolução do toureio a cavalo, é correr o risco de não compreender o que de verdadeiramente importante se tem passado neste período fundamental para a evolução da raça” –
palavras de Paulo Caetano no decorrer da
sua magnífica Palestra na Tertúlia “A
Mexicana”, no Jantar efectuado no passado
dia 26 de Setembro. Largas dezenas de
pessoas estiveram no Salão de Festas da
Pastelaria Mexicana, em Lisboa, no Jan-

tar/Palestra em que o Cavalo Lusitano na
lide dos toiros foi o tema central. Em ambiente bem taurino, com a presença de inúmeros aficionados de postim, foram oradores a M.ª do Mar Oom, da Faculdade de
Ciências de Lisboa, João Ralão Duarte, da
Associação Puro Sangue Lusitano e o cavaleiro Paulo Caetano.
Maria do Mar Oom debruçou-se sobre a
evolução morfológica do Lusitano e os
aspectos genéticos mais importantes da
raça. João Ralão falou sobre o Livro Genea> continua na página seguinte
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Em defesa da nossa herança
No passado dia 12 de Outubro, em companhia de bons
amigos, rumei a Olivença, com
o intuito (cumprido) de assistir a
um festival com picadores em
que estavam tão só no cartel
João Moura (filho), Francisco
Rivera Ordoñez, António Ferrera, “El Juli” Miguel Angel Perera e o novilheiro da escola taurina de Badajoz Jaime Martinez,
miúdo nascido em Jerez de Los
Caballeros.
Os novilhos-toiros eram de
Luís Terron, Jandilla, Zalduendo, Daniel Ruiz, Fuente Ymbro
e Hrds. de Bernardino Piriz.
Ora, a finalidade deste festival benéfico era tão só a “Fundación Hospital y Santa Casa da
Misericórdia de Olivenza”, instituição que existe desde os tempos do domínio português, portanto uma herança nossa, que
me apraz constatar que venceu
séculos.
Abriu o festejo João Moura
(filho), tendo propiciado ao hastado de Luís Ferron a lide que
agrada a “nuestros hermanos”,
fechando a mesma com um carrocel de pavios que até parece
que em Espanha usa cartucheira
para tourear. Saldo final, uma
orelha.
Rivera Ordoñez toureou o
“Jandilla” com valor e garra,
tendo com o capote desenhado
bonitas navarras e após vara traseira e palitroques monistrados
pela quadrilha, começou por
“doblazos” dando passo a uma
faena com base na mão direita,
de cara ao sol, que rematou com
uma estocada desprendida, e
uma orelha por saldo.
António Ferrera, na sua extremadura, vende cara a pela e
começou a lide do “Zalduendo”
com largas de joelhos e verónicas com som. Depois montou o
seu número das bandarilhas e o
público tributou-lhe ovações de
luxo. Com a muleta executou
uma faena muito templada pela
direita e pela esquerda, ao nível
da excelente qualidade do novilho. Rematou a contenda com
uma estocada inteira mal colocada e apesar do toiro ter demorado a morrer, creditou-se com
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Obrigado
António Tereno
Habituado que estou a demandar Barrancos em fins de
Agosto, é sempre certo e seguro
que muito me divirto, não raro
me emociono, e, que sempre
abalo no regresso com firme
vontade de voltar, pela “fera” ou
fora dela.
Em comum, o que arrasta
multidões é a festa de toiros,
sendo que este ano foram lidados exemplares de Hºs. de Jaime Herculano, o que muito me
agradou pelo que expressam da
vontade dos filhos em seguir
honrando a digníssima memória
de seu pai, sendo que ou estoqueram Luís Vital “Procuna”,
um novilheiro espanhol de dinastia – Oliva, Alberto Sevilla e
“Chamaquito”, principalmente
que ganhou o prémio “À procura de um toureiro no Campo
Pequeno” e que em Barrancos
igualmente acaparou os prémios
em disputa.

Mas, se é certo que o que
ocorre na terra pelas festas é
marcado pelo toiro, com os
pratos fortes dos “encierros” e
das corridas, é também verdade
que o que mais me sensibilizou
este ano foi a surpresa de ver em
Barrancos surgir do nada um
museu, de contido mas riquíssimo espólio, que o querer de António Pica Tereno, o edil da terra, pôs em pé, dando razão ao
chavão de que o homem sonha e
a obra nasce.
Obrigado António pela ideia
e pela concretização. Terra
pequena e carente de meios em
que só a alma se agiganta, pela
vontade da autarquia acaba de
dar mais uma lição ao País, provando o porquê da sua perseverança na manutenção das tradições. Espaço muito bonito, passa a ser local privilegiado para
lavagem do espírito. Às vezes,
sabe bem…!
DCX

Em Alcácer do Sal

duas orelhas e rabo, em clima de
euforia, tendo sido concedida ao
toiro a honra da volta, também
aplaudida. “El Juli” enfrentou o
de Dantes Ruiz e começou bem
com artísticas verónicas, depois
inventou um toiro que sem
forças se caía e sacou uma faena
larga, plena de técnica e revestida de arte, mostrando à evidência a grande altura a que o seu
toureio se situa. Foi um canhão
a matar e cobrou uma justa orelha.
Miguel Angel Perera, mostrou porque já considerado figura, frente a um pupilo de
“Fuente Ymbro”, ganadaria que
entende de maravilha. Colou os
pés ao chão, gritou aqui estou, e,

> continuação da página anterior

lógico e da sua importância na defesa do
Cavalo Lusitano e das potencialidades
deste para as diversas modalidades, entre
as quais a Equitação de Trabalho.
Depois Paulo Caetano prendeu o
auditório, pela forma clara da sua
exposição, “é importante assimilar que
até aos anos 50, o toureio a cavalo era
uma realidade totalmente diferente da

o que fez agradou de forma a
também cortar duas orelhas e
rabo, aliás com justiça.
Fechou praça um novilho
com qualidade de Hrds. de Bernardino Piriz, lidado por Jaime
Martinez, que mostrou maneiras
e com benevolência festivaleira,
também cortou uma orelhita,
pese o ter estado muito pesado
com o “descabello”. Entende-se…
Foi uma bela jornada, em
que com o apoio da empresa
(Cutiño e Dominguez), da Fundação Taurina Internacional “El
Juli” e do Ayuntamiento, se apurou bom dinheiro para que a
misericórdia prossiga o seu
multicentenário caminho.
Domingos da Costa Xavier

Pela Feira Nova (que já é
muito velha) de Alcácer, Domingo dia 7 de Outubro, aconteceu na praça que leva o nome de
João Branco Núncio, uma corrida de toiros em que um troféu
em disputa também levava o
seu nome, troféu justamente
atribuído a Luís Rouxinol, o que
ninguém discutiu.
Actuaram o já citado Luís
Rouxinol, João Salgueiro e Vítor Ribeiro, frente a um curro
com ferro Passanha, que serviu.
Actuaram também, com decoro,
os grupos de forcados Amadores de Montemor e de Évora,
e, é de um forcado de Évora que
vos quero falar.
Na verdade, Bernardo Salgueiro Patinhas, foi do meu modesto ponto de vista, o maior triunfador da tarde! É facto que na
actualidade é um dos forcados
de caras que melhor está à frente
dos toiros, mas nesta tarde alcaçarenha excedeu-se.

Citou com galhardia e aprumo e o toiro, tardo, não arrancou. Sem alardes de escusada
gritaria, com um estar tão calmo
que arrepiava, limitou-se a incomodar o toiro com ligeiríssimos
toques do corpo, a tal ponto que
o cornudo teve como única
opção arrancar.
O Bernardo recebeu-o como
costuma, recuou de maravilha,
fechou-se que nem um herói e
consumou com elegância e raça
uma pega rija e extraordinária,
que fica para a sua história, para
a história do grupo que seu pai
fundou e ele tem sabido honrar,
e para a memória dos aficionados atentos, que convenhamos
tal foi a subtileza dos pormenores que aos menos conhecedores terão passados despercebidos.
Pela excelência, Parabéns
Bernardo.
DCX

Paulo Caetano na “A Mexicana”
actual. As 3 regras básicas do toureio
moderno – parar, mandar e templar –
eram apenas conceitos associados ao
toureio a pé. Até essa época, o toureio a
cavalo baseava-se essencialmente na
variação de velocidade”, afirmou.
Muitos dos presentes, aficionados
convictos da corrida à espanhola, mostraram-se surpreendidos com a exposição

que acabou por lhes fornecer muitos aspectos da lide a cavalo que desconheciam,
sobretudo nas comparações com a forma
de treinamento das montadas e a rápida
evolução da raça, fruto de uma ponderada selecção. A finalizar Caetano disse “o
que se coloca aos criadores de lusitano é
especializar duas linhagens: a tauromáquica e a da dressage”, finalizando “um

conhecimento mais aprofundado forneceria ao público bases para poder avaliar o nível técnico e de execução das
sortes, a pureza do toureio e da equitação, e o respeito por esses animais,
excepcionais: o toiro e o cavalo”. A
encerrar, a Tertúlia por intermédio de
Joaquim Tapada ofereceu aos oradores
uma placa alusiva ao evento.
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Espírito Olímpico?
Antes a
“Verguenza torera!”

Desde que o Barão Pierre de Coubertin inventou
os jogos olímpicos modernos, que o que postulou
cheira a fraude – mais longe, mais rápido,
mais alto, são coisas bonitas de se dizer,
mas quase impossíveis de realizar.
Quando Mark Spitz se credenciou com cinco medalhas
olímpicas em disciplinas de
natação e se permitiu declarar
que não voltava na vida a querer
ver uma piscina, dei comigo a
pensar que algo de errado se
passava.
Depois, e após o consulado
da lindíssima Ludmilla Turicheva,
emergiu uma jovem, Nádia
Comaneschi, que também após
ganhar tudo o que havia para
ganhar em ginástica, não só se
retirou, como acabou por confessar ter sido sujeita a tal tratamento para conseguir o alcançado, que se o que se passou ocorresse com o mundo animal irracional, ainda hoje ouvíamos
para ai os gritos de protesto das
associações (que sabe-se lá porquê) deles se dizem amigos.
À parte estes casos gritantes,
e de muitos outros que dispiciendo será referir, surge agora a
última das “gazeias” Marion
Jones, a confessar que os seus
títulos se devem quer ao treino
quer ao “doping”, pedindo desculpa pelo facto, mostrando-se
preparada para ao abandono da
alta roda, e talvez preparada
também para a devolução do
carradão de medalhas que acumulou. Chega!!!
Há inúmeros escândalos de
taxa de desempenho artificial no
futebol, no ciclismo, no atletismo, eu sei lá em quantas modalidades (até se diz que um dos
orgulhos do atletismo feminino
nacional se “estimulava” com
arseniacais, que o vulgo só imaginava matéria capaz dos enredos policiais da famosa Agatha
Christie) o que deixa provado
que a maioria dos recordes que
se batem são mentira.
O treino científico, a profissionalização, a tecnologia, fize-

ram de facto milagres, mas é
sabido que os impossíveis não
existem. Se assim é, porque
transformam uma actividade
que devia ser bonita numa
fraude? O desporto, modo geral,
merecia mais, isto é, ser tão só o
que é por definição.
Este mundo caminha por
atalhos tão ínvios, que, muito
seriamente, apesar de na curva
decrescente, me preocupa.
A adulteração dos valores é
total e todos os dias nos servem
de bandeja uma desilusão, e o
grave é que os pseudo responsáveis não querem dar por isso.
Valha-nos no que toca à
umbria o comportamento dos
toureiros, desde que Fleming
inventou os antibióticos e a
cirurgia evoluiu, parece que têm
carne de Deuses e que os problemas dos mortais os não
afligem, salvo quando as cornadas mortais lhes conferem a
entrada imediata na história.
Facto que justifica a sua aura, os
dinheiros que ganham, protagonistas que são da catarse alheia.
De facto, quiçá os últimos
indivíduos que pagam com o
corpo as suas asneiras.
Importa que tão grande clima de fraude se anule. Os ídolos
de pés de barro que a actual
sociedade se afadiga a fabricar,
em vez do merecimento que os
situe em plano de ídolos, mais
não fazem que suscitar desconfiança, o que é muito triste.
É uma vergonha; coisas
existem a nível do progresso
humano que são entendiveis,
mas outras, que tão só dão razão
aos que constatam que volvidos
três mil anos, ainda nos dividimos em termos de pensamento
em Socráticos e Aristotélicos.
É curto!
DCX
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Agradável…!
Conta-se como anedota, que
um dia à saída do tribunal de
Estremoz, um filho miúdo perguntava ao pai – mê senhor, os
advogados sabem ler? O pai não
se desmanchou e presto respondeu – Ai filho, são como a
gente, uns sabem e outros não
sabem!
Vem isto a propósito de um
festival ocorrido em Setúbal no
passado dia 21 de Outubro, em
que vi coisas interessantes, mas
em que os organizadores provaram que não sabem, dado que
por escassez de informação,
quase parecia um evento clandestino.
Morando em Setúbal, só por
acaso soube do festival por via
de um programa de mão que me
deram à porta do Campo Pequeno, que de escassos que
eram os cartazes não os havia
visto até aquele momento.
Anunciado que foi a favor
dos Bombeiros de Palmela, bem
que podiam os mesmos no mínimo ter mobilizado os familiares,
dado que com tão fraca afluência de público, nem esses estavam na Praça.
Com novilhos e toiros de
proveniência diversa, decorreu
o festival, com lides a cavalo de
Francisco Núncio e Gilberto
Filipe e pegas dos Amadores de
Setúbal e do Pinhal Novo, sendo
que Núncio forneceu à tarde a
sua esplêndida monte e uma lide
ortodoxa e muito asseada, e o da
Atalaia a explosão de alegria

que caracteriza o seu estar, tudo
isto perante exemplares com
Ferro Mendes que serviram.
Anunciado que estava Espartaco (pai), foi o mesmo impedido de estar presente por colhida ocorrida num outro festival, e daqui lhe desejamos melhoras, para que um dia cá volte,
que já por cá se não deixa ver
desde que actuou de matador
em Lisboa alternando com
Amadeu dos Anjos, perante
bravos Oliveiras, que possibilitaram a este último triunfal
saída em ombros.
Anunciado e presente, Luís
Reina, actual mentor da Escola
de Toureio de Badajoz, que tão
bons produtos tem formado.
Mesmo lidando um “Burriciego”, esteve em maestro e face à
nobreza do oponente a gosto e
triunfou com uma faena muito
inteligente em que pôs tudo o
que devia para o sucesso.
Uma troca nos curros subverteu a antiguidade dos toureiros, e por assim ser coube a
Miguellin Murillo, lidar o que
saiu pela porta dos sustos.
Esteve artista com o capote,
valente em bandarilhas e correcto com a muleta, a espaços até
com “Duende”, o que foi bonito
de se ver.
Coube depois turno a “Gitanilho de América”, toureiro
maduro nascido em Santa Fé de
Bogotá, colombiano portanto
que sem um grama da classe do
Paisano Rincón, trouxe de for-

Breve Nota!
Muito se tem escrito sobre
esta corrida, sendo que até já os
Gato Fedorento se meteram com
João Salgueiro, que felizmente já
deixou provado que uma andorinha não faz a primavera.
Nessa mesma noite, ao lidar o
seu primeiro esteve enorme, e do
resto já este jornal mostrou oportunas e excelentes imagens de
Joaquim Mesquita, a justificarem
que uma boa imagem vale mil
palavras.
Contudo, o resto da corrida
também tem história. Lidaram-se
toiros Castro, de cascos enormes
que lhes dificultavam a locomoção, desiguais de tipo e comportamento, de que felizmente se salvou o sexto e último da corrida,
esse sim a lembrar o porquê dos
pergaminhos da ganadaria.
Tocou a João Moura Caetano,
que estando à sua altura triunfou
forte, sendo que dentro do possível já havia estado bem com o seu
primeiro, dando de barato o exagero da mudança de montadas.
De facto o João Caetano esteve muito bem, alegre e cuidan-

do muito no intuito de que tudo
lhe saísse bem e conseguiu o que
queria, sendo por isso muito
aplaudido, como acontece quando
a verdade vem ao de cima.
Que se lhe assinale esta grande actuação, que decerto o projecta em bom plano para a próxima
temporada.
Rui Salvador, teve azar no
sorteio e no decorrer da corrida,
com dois canastrões por diante,
ainda por cima com um a inutilizar-se, teve assim discreta presença, e, valha-me que já não precisa provar nada a ninguém.

ma limpa a alegria à Carlos Relvas, dado que evidenciou boa
disposição capaz de colmatar a
fragilidade do seu toureio.
A finalizar, o novilheiro
local Diogo santos, que penando anda por Espanha, aluno da
Escola de Badajoz, cumprindo o
sonho de ser toureiro, sonho a
que deu inicio recebendo o que
lhe ensinou António José Martins na agora quase adormecida
Escola de Toureio de Palmela.
Face a um exemplar de Ortigão
que serviu nos dois primeiros
tércios, esteve bem e depois
soube dar a volta ao pouco fundo do hastado e estar em toureiro. Não contente, diligenciou
lidar o Sobrero e enfrentou um
bravo e bonito exemplar de
Crujo, daqueles toiros com que
os toureiros sonham.
Enquanto aficionado fiquei
feliz por ver correr tal toiro, com
nobreza, casta, “fijeza” e bravura capaz de deixar satisfeito
qualquer criador, e o jovem
setubalense pôde exibir quão
está traquejado, calmo e poderoso nos três tércios, muito
asseado no que fez e a deixar no
ar a esperança de que em tal caminho lá chegará e será até
capaz de nos brindar com prestações olorosas, que nos põem a
gritar “olés” e eriçam os pelos.
É grato ver que tem sabido
andar para diante, que bem precisa a nossa festa de toureiros a
pé.
Domingos da Costa Xavier

Campo Pequeno,
27 de Setembro

Os forcados do Aposento da
Moita e do Aposento da Chamusca estiveram em bom plano,
no entanto que se destaquem as
pegas de Nuno Inácio e de Hugo
Mineiro, pela Moita, que com
muita determinação se fecharam à
barbela e à primeira.
O resto, que tem feito correr
tinta, é diz que disse em que não
entramos, dado que mal vai quando à arte da Festa não corresponde a emoção, que é evidente
deve ser bem temperada.
Que fique claro!
DCX
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Toiros, as tradições e as Instituições
Cada região e o seu Povo perdem toda a razão de existir como tal
no momento em que abandonam a sua identidade cultural.
Podem atingir níveis de vida
superiores, sob o ponto de vista
de dinheiro disponível para gastos muito para além da sua
necessidade de subsistência
básica. Podem habitar urbes de
muitos andares, frequentar catedrais consumistas sempre de
“carrinho” cheio, passearem-se
em “bombas” de muitos cavalos
e vestirem “marcas” de top.
Podem considerar que atingiram “tudo” na vida, que a
qualidade está ali, índices e bitolas que estão na moda. A isso os
levam potentes meios de comunicação, sempre condicionadores de vontades próprias neste
mundo em que pensar dá muito
trabalho.
Equilíbrio. Equilíbrio entre
aquilo que o Homem aspira de
bem-estar material sim em contraponto com a sua cultura
ancestral que moldou o povo a
que pertence, que deve ser passada de geração. É exactamente
esse equilíbrio que ameaça
desequilibrar-se.
É o olhar só para um dos
lados da questão da existência
duma comunidade que assusta
quem “perde” um bocadinho a
matutar sobre estas “ninharias”.
Esquecem-se valores e tradições

que estão na base do que deve
ser uma cidadania pujante,
enriquecida, tolerante, exigente,
e sempre na procura de refinar
esses mesmos valores e tradições, adaptando-as à modernidade mas sem esquecer a sua
essência.
Vem tudo isto a propósito da
Festa Brava que tem indubitavelmente um lugar irrefutável
na cultura das gentes Sorraianas. Atacada por todos os lados
na voragem de tempos recentes
onde a procura de mudar tudo
apenas para mudar, se o tudo
tem que ver com raízes profundas da vivência de um Povo,
continua em perigo mas desta
vez por incúria (?) de quem
deveriam ser os seus principais
defensores.
Também aqui sopram os
ventos do mercantilismo puro e
duro. Quanto mais dinheiro for
gerado com o arrendamento
duma praça de toiros melhor
para as Instituições suas proprietárias. Esta é a teoria e mais, a
prática, de há uns tempos a esta
parte neste “mundillo” taurino
tão entregue a homens de cifrões na ponta dos dedos e na
retina. Às Instituições chega dinheiro, muito dinheiro. Óptimo,

pensarão! Então os velhinhos,
as criancinhas e as obras no
Castelo não absorvem verbas
astronómicas? E donde vem o
dinheiro? De muitos poucos sítios e em quantidades muito
reduzidas para as necessidades,
sabe-se.
Pois bem, se isto parece
pacífico então porquê tanta conversa? Não interessa e muito
que o próximo contrato de
arrendamento a fazer muito brevemente, creio, seja ainda melhor no aspecto de valores a receber?
Quanto a mim não. E passo a
explicar o meu ponto de vista: A
Festa tornou-se um espectáculo
caro nos últimos anos. Dificilmente uma família com rendimentos normais consegue ir aos
toiros mais que uma vez por ano
e quando consegue. Os empresários fazem as suas contas para
a meia-casa ou seja, os 2 ou 3
mil espectadores, ou menos,
tem que pagar o espectáculo e o
lucro inerente à actividade do
empresário.
Resultado, bilhetes caríssimos a impedirem a generalidade
dos aficionados aos toiros a
puderem ver o seu espectáculo
de eleição. Consequentemente a

Dadores Benévolos de Sangue de Coruche

ida a uma corrida de toiros já
raramente se transforma num
ritual de toda a família e os
novos aficionados só muito dificilmente aparecem.
Ninguém, aqui como em
qualquer outra coisa, pode gostar do que não conhece. Se as
crianças e os jovens não começam a ir aos toiros não se lhes
despertará certamente o gosto.
Não quero dizer com isto que
todos se tornem aficionados.
Nunca foi assim nem nunca
será. Mas que tem a hipótese de
conhecer para depois fazerem a
sua opção, lá isso tem.
E o que dizer de quem e é
muita gente hoje em dia, que
atingida a reforma dificilmente
conseguirão dispor de uns euros
para pagar bilhetes da ordem do
que se lhe pede. Gente aficionada de toda a vida a que se corta
o direito de poder assistir a uma
Festa a que sempre deram valor
e que para eles tem a força duma
tradição.
Tudo isto em relação ao
público que se afastará inevitavelmente. Porque os resultados do afogamento económicofinanceiro das actividades de
campo que estão associadas à
tauromaquia, já são uma reali-

dade quase sem retorno. E atente-se aos postos de trabalho que
tudo isso envolve e às transacções que a lhe estão inerentes.
Para concluir, por agora; as
Instituições proprietárias da
Praça de Toiros de Coruche não
tem só uma vertente social-caritativa, tem obrigação de zelar
pelo património cultural da comunidade em que se integram.
No caso de duas delas são séculos de história a pesar nos seus
“ombros” de Instituições credíveis, guardiãs de valores e tradições inalienáveis.
A institucionalização de um
caderno de encargos que obrigue os arrendatários a não elevarem o preço dos bilhetes acima de determinados valores
será talvez a forma correcta.
O pão para a boca sim, mas
não podem esquecer o pão do
espírito. Sob risco de nos transformarmos em gente de barriguinha cheia, mas ávidos do que
nos identifica como um Povo
A sesta é sombra da bananeira é para macacos. O
Homem tem outras necessidades.
____
João Costa Pereira

Domingos Xavier, Nuno Corujeira
e Victor Mendes em Sevilha

Angariam dadores de medula Em defesa de Portugal
O Corpo de Dadores Benévolos de
Sangue do Concelho de Coruche realizou no passado dia 21 de Outubro, no
Pavilhão Desportivo Municipal em
Coruche, uma campanha para a recolha
de dadores para o Registo Português de
Dadores de Medula Óssea.
Em declarações ao Jornal de
Coruche, Américo Ferreira, Presidente
do Corpo de Dadores de Sangue e principal responsável pela iniciativa
“Ajudar agora!”, disse que “foi uma iniciativa que ultrapassou todas as expectativas”, referindo-se “à forma abnegada como as pessoas aderem sempre a
estas campanhas de solidariedade”.
Foram obtidas 232 análises para o
registo português de dadores de medula
óssea, tendo mais 14 pessoas sido reprovadas por motivos clínicos.
Ainda ficaram por atender 23 pessoas que vão ser contactadas para ir ao
Centro de Saúde, por falta de tempo
devido à grande afluência de dadores.
Além de Coruche, vieram pessoas de
Santarém, Montijo e de várias localidades vizinhas.

É no dia 8 de Novembro que
o nosso estimado colaborador
Dr. Domingos da Costa Xavier,
D. Nuno Corujeira e o matador
Victor Mendes se deslocam a
Sevilha, numa iniciativa do
Prof. Hernâni Lopes, para defender a manutenção do consulado Português em Sevilha, contra a intenção de encerramento
que o Governo lhe quer dar, fa-

zendo com que Portugal perca
um extraordinário imóvel centenário que ao abrigo do convencionado seria entregue ao Ayuntamiento de Sevilha.
A conferência versará o tema
do “Futuro e o Passado das
Festa de Toiros em Portugal – a
Relação dos portugueses com
Sevilha”.
____

Alfredo Gualdino

2.º Jovem Desportista do Ano
O jovem atleta Alfredo Gualdino, do Grupo de Pesca Desportiva de Coruche, foi candidato ao prémio Jovem Desportista
do Ano, prémio instituído pela
Confederação Portuguesa do
Desporto (CDP), através de
votação online no site da CDP.
A votação decorreu entre o
dia 15 e 25 de Outubro, tendo o

nosso conterrâneo ficado em 2.º
lugar da sua categoria. A jovem
promessa do ano foi João Moutinho, que se impôs na eleição
ao coruchense Alfredo Gualdino (pesca desportiva), Arnaldo
Abrantes (atletismo), Fernando
Pimenta (canoagem) e Leandra
Freitas (judo).
____

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 19 • Novembro de 2007

31

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Poupa nos tostões, terás milhões
Marta Costa Almeida *

No próximo dia 31 de Outubro celebra-se o Dia Mundial da
Poupança, sendo esta uma forma de relembrar e sensibilizar
os consumidores para a importância do aforro.
De facto, escusado será recordar que a poupança é o meio
por excelência que nos permite
enfrentar, de forma mais ou menos tranquila, tempos difíceis,
alguma emergências ou imprevistos e, bem assim, contornar,
em determinados casos, o recurso ao crédito.
Para conseguir aforrar algum
dinheiro é imprescindível que
faça uma boa gestão dos seus
rendimentos, sendo, para tal,
conveniente pôr de parte, logo
no início do mês, o valor necessário para pagar as despesas
fixas. Caso no final do mês reste

algum dinheiro, será conveniente canalizá-lo para uma conta diferente de modo a evitar
gastos necessários.
Um dilema recorrente e comum é a escolha da opção mais
rentável de aplicar o dinheiro
entretanto economizado. Para
pôr termo a tal dilema é conveniente que os consumidores
comparem e analisem os vários
produtos financeiros existentes
no mercado, de modo a poderem fazer a escolha mais acertada e de uma forma esclarecida.
A este propósito informamos
que, recentemente um estudo
comparativo efectuado pelo Boletim Financeiro Poupança
Quinze da DECO PROTESTE
veio denunciar a fraca remuneração de uma aplicação que, até
há pouco tempo, era muito

requisitada pelos consumidores:
as Contas Poupança-Habitação.
Atento o estudo acima referido, os juros pagos pelos Bancos pelas quantias depositadas
em Contas Poupança-Habitação
são inferiores aos pagos pelos
depósitos a prazo.
O estudo em referência salienta que, “actualmente, a melhor remuneração líquida para
um depósito de 5 000 euros a
um ano é de 4,1%, no Banco
Popular, mas nesse mesmo banco, a CPH é remunerada a uma
taxa de apenas 2,6%. Para uma
CPH consegue, na melhor das
hipóteses, 2,9% (no Banco Best)
e na pior obtém apenas 1,2%
(Caixa Galícia e BBVA).”
Todavia, a fraca remuneração deste tipo de aplicações
poderá ser contornada, nomea-

Voltam
à actividade
Iniciou-se no passado mês
de Setembro mais uma época
desportiva no nosso Clube, que
esperamos venha a ser positiva
e bastante participada por aqueles a quem é dirigida, especialmente os mais jovens, muito
embora o interesse seja igual em
relação a todos os escalões
etários.
Teremos em competição
duas equipas de Benjamins
(escalão etário logo a seguir às
escolas) e também os Seniores.
Nos escalões intermédios não
há equipas a competir, uma vez
que não há atletas suficientes

para perfazer o número legal
necessário para a inscrição do
grupo. Assim os Seniores já participaram num torneio, em que
brilhantemente conquistaram o
1.º lugar, tendo arrebatado a
taça.
Na eliminatória da Taça de
Portugal não fomos tão felizes e
fomos derrotados em Azeitão,
fente ao Azeitonense por 3-2.
Posteriormente fizemos um
jogo treino com o Hóquei de
Santiago do Cacém, cujo resultado foi de uma derrota por 4-0.
Seguir-se-á o início do Campeonato. Nacional da 3.ª divi-

são, cujo primeiro foi no dia 20
de Outubro com o Stella Maris
de Peniche.
Os Benjamins começaram o
seu campeonato, com um interessante jogo entre as nossas
equipas A e B, que se realizou
no dia 13 de Outubro, com a
vitória esperada dos mais velhos
sobre os outros seus amigos.
Sem competições marcadas
reiniciaram-se os treinos de
patinagem Artística, Ginástica
de Manutenção e Danças de
Salão. De salientar que a nossa
patinadora Ana Coutinho foi
chamada à selecção distrital.

Devolução de cauções de electricidade e gás
Terminou no passado dia 23
de Setembro o prazo fixado pela
ERSE às entidades prestadoras
destes serviços, para procederem à afixação e divulgação das
listas de consumidores, a quem
foi cobrada caução nos contratos celebrados até 1999.
É fundamental que todos
os consumidores exijam a
devolução dos montantes
pagos, a título de caução. Para
isso, é necessário:

Verificar se o seu nome
consta das listas afixadas na
junta de freguesia em que reside
ou residiu, nos balcões de
atendimento ou no site das empresas prestadoras dos serviços
ou ainda, se foram avisados
individualmente, através das
facturas remetidas;
Exigir a devolução da caução junto do prestador de serviços;
Verificar se o reembolso da

quantia paga a título de caução devidamente actualizada,
é efectuado posteriormente, nomeadamente por compensação
de créditos nas facturas respectivas, por depósito bancário ou
por emissão de cheque.
Mais informações nos sites
dos fornecedores de serviços ou
em www.deco.pt
Os consumidores tem 180
dias para reclamar a devolução da caução.

damente, optando pelos certificados de aforro ou por fundos
de poupança sempre que não
necessitem do dinheiro investido a curto prazo. É, no entanto,
conveniente que os consumidores tenham em atenção as características dos produtos financeiros onde investem para se
certificarem que o produto em
questão tem garantia de reembolso integral do capital investido. Porém, ironicamente, no Dia
Mundial da Poupança são cada
vez menos os consumidores que
conseguem economizar.
Com efeito, ninguém é indiferente ao progressivo aumento
da taxa de desemprego, à deterioração da condições laborais, à
subida do custo de vida e das
taxas de juro, sendo que toda
esta conjuntura económica em

muito tem contribuído para o
incremento do número daqueles
que se debatem para conseguirem adquirir bens e serviços
considerados essenciais.
Concluímos assim que este
Dia Mundial da Poupança é
acompanhado de uma visão
algo pessimista e desconfiada
quanto ao futuro da nossa economia. Por fim, gostaríamos de
relembrar que, conforme temos
vindo a divulgar, a Delegação
Regional de Santarém da DECO
tem vindo a auxiliar gratuitamente os consumidores sobreendividados através do seu Gabinete
de Apoio ao Sobreendividado
sito na Rua Pedro de Santarém,
n.º 59 – 1.º Esq. (contacto telefónico 243 329 950).
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Poupança de 15 mil
euros na Feira do
Barato
A Câmara de Coruche anunciou que a Feira do Barato e das
Oportunidades, que se realizou
entre 7 e 9 de Setembro, tornou
possível uma poupança de 15
mil euros na sua organização,
sendo a própria autarquia a realiza-la ao invés do modelo de
parceria com a Nersant, feita em
anos anteriores, designada por
Feira dos Stocks.
O certame que se realizou
este ano com o apoio da Associação de Comerciantes de Coruche é para Dionísio Mendes
“uma vantagem para a autar-

quia” comparando os custos.
A CDU, através do vereador
Catarino, alertou para o balanço
não contemplar os custos com
alugueres e animação da feira,
sugerindo que a contabilização
de visitantes e volume de negócios devia ser feita.
O presidente da autarquia,
explicou a dificuldade em contar as entradas, dado que o recinto é aberto, bem como em
obter dados da actividade económica dos comerciantes. Disse
ainda que irá apresentar um
plano de contas mais detalhado.

Tentativa de assalto
no Bíscainho
Foi no passado mês de Outubro que a agência do Biscainho
do Crédito Agrícola de Coruche, sofreu nova tentativa de
assalto, desta vez para roubar a
caixa Multibanco que se encontra no seu interior.
A agência, localizada na
estação de serviço Repsol do
Biscainho, foi arrombada por
quatro indivíduos que serraram

a porta lateral e destruíram a parede onde estava a caixa Multibanco.
Felizmente os criminosos
foram descobertos por um
camionista que alertou para o
ocorrido, tendo a GNR sido
chamada ao local, mas entretanto os ladrões já se tinham colocado em fuga sem consumar o
assalto.
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Nova igreja de Fátima atraiu milhares
Ritual cheio de simbolismos marcou celebração que fica para a história do Santuário
benze a água e com ela asperge
o povo, o altar e o ambão.
“Com o presente rito da dedicação, esta Igreja torna-se o
trono da divina graça onde
poderá alcançar misericórdia
quem dele se aproximar confiadamente à procura de um
auxílio oportuno”, disse, na sua
homilia, o Cardeal Bertone.

O Santuário de Fátima viveu
no passado dia 12 de Outubro
um dia especial com a dedicação da igreja da Santíssima
Trindade, uma celebração que
segue uma prática muito antiga
nos ritos litúrgicos, tanto do
Oriente como do Ocidente.
O rito da dedicação começou
com a entrada na igreja, em procissão desde a Capelinha das
Aparições, acompanhada pela
imagem de Nossa Senhora. Foi
o Bispo de Leiria-Fátima quem
abriu a porta principal, apresentada como símbolo de Cristo.

O Bispo local deu especial
destaque à inauguração e dedicação da nova igreja que, “com
a sua denominação e toda a sua
simbólica, dá corpo visível a
esta dimensão da Mensagem e
que perdurará no tempo como
um Hino à Santíssima Trindade
e ao seu Amor compassivo e
misericordioso”.
Após a abertura da porta e a
entrada da imagem de Nossa
Senhora, sublinhada por uma
salva de palmas, o Reitor do
Santuário apresentou algumas
linhas para a leitura do edifício.

Marto acolheu, entre outros,
responsáveis do Santuário, da

O papa João Paulo II
esteve presente
Depois da homilia e das ladainhas, teve lugar propriamente o rito da dedicação da igreja,

No início da peregrinação
internacional da Outubro, que
encerra as comemorações dos
90 anos das aparições de Nossa
Senhora na Cova da Iria, D.
António Marto lembrou que a
Mensagem de Fátima, no seu
núcleo, “é um convite a reconduzir para o centro da vida
cristã e do mundo a adoração
de Deus, do seu primado salvífico, numa das maiores crises da
história mundial”.

Destaque para a imagem totalmente branca de Nossa Senhora
de Fátima, em mármore de
Carrara, que se apresenta com
os braços abertos e foge à iconografia habitual – visível na
imagem da Capelinha.
Dos ritos na entrada na nova
igreja sobressai a sua entrega ao
Bispo local pelos representantes
daqueles que trabalharam para a
construção. Este gesto decorreu
junto do altar, onde D. António

Somague (construtora), o Arquitecto Alexandros Tombazis e os
projectistas, bem como D.
Serafim Ferreira e Silva, Bispo
da Diocese quando a construção
se iniciou.
Coube ao Arquitecto Erich
Corsepuis, director do Serviço
de Ambientes e Construções do
Santuário, entregar as chaves da
igreja a D. António Marto.
Seguiu-se a aspersão da igreja: o presidente da celebração

tendo sido nesta altura colocada
a pedra do túmulo de São Pedro,
oferecida por João Paulo II, junto ao altar, lendo-se a carta que
acompanhou a oferta e a inscrição na pedra.
Após a oração da Dedicação,
pronunciada pelo presidente da
celebração, o Cardeal Tarcisio
Bertone, decorreram os ritos da
unção, da incensação, do revestimento e da iluminação do altar
e das paredes da igreja.

A inauguração da Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima,
foi o ponto alto das comemorações dos 90 anos das aparições
da Cova da Iria. Da autoria do arquitecto grego Alexandros
Tombazis, a nova Igreja, com capacidade para 9.000 pessoas
sentadas, custou cerca de 70 milhões de euros, a que se
somará a contribuição de dez milhões de euros que o santuário
irá fazer para a construção do túnel rodoviário adjacente e que
será tutelado pela Estradas de Portugal.
A Igreja da Santíssima Trindade, a quarta maior do mundo
católico em termos de área útil interior, abriu as suas portas,
com capacidade para acolher cerca de nove mil pessoas numa
arquitectura que traduz modernas preocupações de poupança
de energia.
A igreja revela outras surpresas aos entrarem pelas suas 13
portas – 12 laterais e um pórtico central: não há telhado, mas
antes painéis reguláveis, que dão mais ou menos luz ao espaço
interior do templo; não há uma única coluna a suportar o edifício, nem nenhum degrau no seu interior – sendo em anfiteatro,
a igreja aproveitou o declive do terreno.

A unção foi feita com o chamado óleo do santo crisma, para
significar que a igreja é dedicada totalmente e para sempre ao
culto cristão.
O óleo, no altar, foi espalhado com as mãos pelo Cardeal
Bertone. A incensação da nave
da igreja indica que ela, por
meio da dedicação, se torna casa
de oração. O revestimento do
altar indica que o altar cristão é
a mesa do Senhor.
A iluminação do altar, à qual
se seguiu a iluminação da igreja,
com várias velas espalhadas

pelo recinto, quis recordar que
Cristo é “Luz para se revelar às
nações”.
Preparado o altar, celebrou-se a Eucaristia, que é a parte
principal e a mais antiga de todo
o rito.
Após a distribuição da Comunhão, foi inaugurada a capela
do Santíssimo Sacramento, atrás
do presbitério.
____
Ecclesia

OURIVESARIA E RELOJOARIA
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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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

SANTARÉM

Nersant reúne
com Embaixada
da Roménia

Câmara de Santarém apresenta

A Nersant continua os preparativos para a missão empresarial à Roménia. No passado
dia 4 de Outubro, realizou-se
uma reunião com o Conselheiro
Económico da Embaixada da
Roménia em Portugal.
Nesta reunião foi feita uma
apresentação do país, além de
uma caracterização socio-económica que permitirá identificar
os principais sectores e as oportunidades de negócio existentes,
actualmente, na Roménia.
Esta missão empresarial à
Roménia surge no âmbito do

Projecto de Requalificação
Urbana da Frente Ribeirinha

desenvolvimento de acções de
promoção da internacionalização das empresas da região de
Santarém.
Esta é uma missão empresarial não sectorial estando previstas a realização de reuniões
institucionais e reuniões com
empresas romenas de acordo
com os interesses e objectivos
das empresas participantes,
sendo este o seu principal objectivo.
A missão empresarial à Roménia vai decorrer entre os dias
14 e 18 de Novembro.

Comitivas romenas
visitaram distrito
Duas comitivas da Roménia
visitaram o distrito de Santarém
no passado mês de Outubro, no
âmbito da geminação celebrada
entre o Governo Civil e o Conselho Regional de Dâmbovita
em 2006. Foram assinados mais
dois acordos de cooperação entre municípios dos dois países e
realizou-se um fórum subordinado à realidade económica romena.
Da visita, destacam-se os
protocolos de cooperação entre
a Câmara Municipal de Alpiarça e Doicesti e entre a autarquia
de Coruche e Contesti, para
além de um primeiro contacto
entre os representantes camarários do Sardoal e de Sotanga.
O dia 18 foi marcado pela
realização do Fórum “Oportunidades de Negócios na Roménia”, destinado aos empresários

ribatejanos, bem como pela
inauguração do Festival Nacional de Gastronomia com um
jantar de comida tradicional
daquele país do Leste Europeu.
As relações entre os estabelecimentos universitários não
foram esquecidas e, por isso,
esteve igualmente presente no
distrito de Santarém um representante da Universidade de Valáquia, que reuniu com os Presidentes dos Institutos Politécnicos de Santarém e de Tomar.
Durante os quatro dias, as
comitivas efectuaram ainda
visitas aos concelhos de Benavente, Cartaxo, Ourém e Santarém, tendo havido diversas
actuações do Grupo Folclórico
de Dâmbovita e da cantora romena Alina, que também estiveram em Coruche.
____

A Tasca
Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais •
Peixes Frescos • Doces Regionais •
Mariscos Frescos
Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche
Telef.: 243 618 748
a-tasca@portugalmail.com

O Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, Francisco Moita Flores, apresentou
no passado dia 3 de Outubro, o
projecto da Requalificação Urbana da Frente Ribeirinha de
Santarém, no Waterfront Expo
2007, no Parque das Indústrias
(antiga FIL), em Lisboa.
Os objectivos da transformação urbana e ambiental daquela zona da Cidade, são a
requalificação da frente ribeirinha de Santarém conseguida
através de uma série de operações que envolvem a atribuição
de uma condição urbana à Ribeira de Santarém e a Alfange.
Condição hoje negada pelo risco de inundação a que estão sujeitas.
Com estas propostas pretende-se promover a coesão entre o
centro histórico e estas duas
zonas, aproveitando a oportunidade surgida com as modificações de traçado da linha ferroviária do Norte. Porque um
projecto nunca actua sozinho,

mas antes em sinergia com outras acções do mesmo tipo ou
incidentes sobre valências muito diferentes, a proposta apresentada articula-se com o recém
adjudicado projecto de estabilização das encostas no sentido
de se transformar em acção
complementar que corrobore a
prossecução dos grandes objectivos da proposta numa cumplicidade que se evidencia sobretudo na concretização do segundo
objectivo estratégico enunciado.

Da mesma forma a proposta
absorve iniciativas que lhe são
exteriores retirando delas energias úteis aos seus objectivos. É
desta atitude exemplo a relação
com a anunciada alteração do
traçado da linha-férrea, podendo
este estruturar uma verdadeira
“waterfront” que se transformará a breve trecho num poderoso atractivo na cidade de
Santarém.
____
GI-CMS

Câmara de Santarém quer

Fortalecer colaboração com
Cabo Verde
O Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, Francisco Moita Flores, acompanhado por alguns técnicos da
autarquia visitou, de 8 a 12 de
Outubro, a ilha de Brava, em
Cabo Verde.
Com esta visita, Francisco
Moita Flores teve como objectivo participar na semana cultural
a convite da do Centro Cultural
Português – Instituto Camões,
em Cabo Verde, aproveitando
para contactar com aquela ilha
geminada com Santarém e perceber quais as áreas em que
Santarém poderia, com mais
celeridade, cooperar.
Da visita ficou mais sedimentada a ideia que tinha em
apoiar na construção de alguns
parques infantis, bem como de
concertar algumas hipóteses de
cooperação nas áreas do ensino
e do desporto, nomeadamente
na possível atribuição de bolsas
de estudo a jovens que queiram
estudar no Instituto Politécnico

de Santarém e na realização de
algumas intervenções em campos de jogos, em Brava.
Segundo Francisco Moita
Flores, Santarém não tem possibilidade de manter activas todas
as geminações já celebradas, no
entanto, quer manter activas
duas geminações com municípios “que precisem da solidariedade dos munícipes de Santarém”, como é o caso de Brava,

deixando muitas outras “adormecidas”.
Em reunião do executivo da
Câmara de Santarém, o presidente da autarquia escalabitana
realçou que, para além de Brava
e de outras cidades portuguesas
que têm acordos de longa data
com Santarém, apenas Targoviste se manterá activa, no
âmbito de uma colaboração que
envolve o Governo Civil.
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ECOS E MEMÓRIAS

O colonial Ultramar de Joaquim Furtado
Mais uma pífia manifestação de mau
gosto nuns Prós e Contras destinados a promover o trabalho encomendado a Joaquim
Furtado. Foi pena ninguém ter posto em
causa a isenção jornalística do indivíduo.
Comunista, militante de sempre do antifascismo e do anti-colonialismo, como
esperar que da sua lavra possa sair algo de
credível? Por acaso ou não, o debate centrou-se na questão ideológica, datada, e não
na vertente objectiva da realidade actual.
Com abrilistas em ambos os lados, a
tendência para o justificativismo era óbvia
e o Estado Novo teria de ser o boneco de
feira.
Apenas o temerário Brandão Ferreira,
incarnando virtudes castrenses há muito
desaparecidas, tentou contestar e contrar-

restar a orquestrada sessão que, pasme-se,
acabou por colocar do mesmo lado Otelos
e Galvões de Melo (um verdadeiro artista
de circo, apesar da idade), em nome do

politicamente correcto. Alguém se lembrou
de perguntar àquelas azêmolas (entre as
quais pontificavam criminosos de vulto) se
as populações dos territórios sob
administração portuguesa até 74 são hoje
mais livres, mais felizes e mais evoluídas?
Estão mais satisfeitas com os cleptocratas que os governam? Porque é aí que
está a questão e não num rançoso debate,
tornado obsoleto pelo evoluir da própria
realidade.
Será que aqueles que descolonizaram a
tempo se podem gabar de ter deixado uma
herança de liberdade, democracia e felicidade nas suas antigas colónias?
Porque é que ninguém quer falar sobre
a essência da questão que radica numa posição de racismo subliminar (por uma total

pusilanimidade e sobranceria, camufladas
numa hipócrita e complexada consideração) que levou as potências a alijar a carga dos outros (os não brancos) sabendo as
grandes empresas e monopólios quão fácil
seria controlar a emergente nomenclatura
deslumbrada e sedenta de consideração?
Afinal a tão proclamada tarefa civilizacional da colonização saia cara; os mesmos
resultados económicos e até políticos podiam ser obtidos com um investimento muito
menor.
O “people” que se lixasse. No fundo,
no fundo, não era a isso que eles estavam
habituados antes da intromissão dos ocidentais? Terão pensado os capatazes dos
Senhores do Mundo.
In: www.masoreivainu.blogspot.com

Joaquim Furtado tentou por em causa o modo de viver
livre e em liberdade de Macau
Em pleno espaço temporal
pós-25/4, ou melhor se não me
falha a memória em 1976, já num
Portugal “Democrático”, Joaquim Furtado foi com uma equipa
de reportagem a Macau para
realizar mais um desses seus
documentários carregadíssimos
de carga político-ideológica, para
precipitar Macau não rumo à
Independência mas sim à entrega
do enclave português à China
Comunista. (Chamo à atenção
para o alcance desta manobra de
Joaquim Furtado para atirar
Macau e as suas Lusas gentes
para o Bloco de Leste, ou o outro
lado da “Cortina de Ferro”, recordando o enquadramento da
Guerra Fria.)
À República Popular da
China, como é sabido, não interessava a integração de Macau no
Continente chinês, uma vez que

Macau, na altura servia e muito
bem de janela ou de plataforma
de ligação entre Pequim e o Bloco
Ocidental, já era através de Macau – sob o regime de Salazar –
que os bens de consumo do Bloco
Ocidental entravam na China
comunista. Joaquim Furtado e a
sua equipa de reportagem chegam
a Macau, são recebidos pelas
autoridades governamentais portuguesas de Macau, de antemão o
Serviço de Informação já tinha
conhecimento do vil intuito de
Joaquim Furtado e sus muchachos de modo que nunca foram
perdidos de olho.
Joaquim Furtado, em vez de
realizar um documentário isento,
a sua carga político-ideolígica foi
mais forte, de modo que optou
por realizar um momento de propaganda político-ideológica ao
entrevistar uma série de chineses

da República Popular, activistas
revolucionários culturais em
detrimento dos Filhos da Terra –
Os Macaenses.
Este documentário altamente
manipulado e nada isento, teve
como objectivo principal propagandear em Portugal que a
Presença Portuguesa em Macau
era má (o que não correspondia à
verdade, aos olhos da China, das
populações DE MACAU e de
Portugal), servindo assim de
instrumento de pressão política
para que a República Portuguesa
abandonasse de imediato Macau.
(Esta manobra serviria os interesses egoístas da comunagem portuguesa que tinham como prioridade delapidar todo o antigo
Império, o Ultramar, rapidamente e
em força.)
Joaquim Furtado andou uns
dias em Macau, a recolher entre-

vistas altamente duvidosas e manipuladas, nunca se preocupou em
perceber Macau, muito menos
interessado em cuidar do bem estar
da população macaense, levou
adiante o seu projecto.
No dia em que o jornalista
activista de extrema-esquerda
chegou a Portugal, com o seu
caixote selado (pelo próprio)
cheio de películas do seu propagandístico documentário, acabou
por descobrir que todo esse seu
trabalho foi em vão porque as
fitas estavam todas desmagnetizadas.
O Serviço de Informação tratou bem da questão, tão bem que
o próprio Joaquim Furtado ainda
anda a pensar como é que perdeu
todo o trabalho, sem ter bem a
consciência, digo eu, que as
autoridades estavam a par das
suas andanças e foi mesmo alvo

A ETA e Portugal
Por mera coincidência, passei
por Logroño em 10 e 11 de Setembro passado. Cidade “Riojana”, cerca de 90 kms a sul de
Bilbao, que apresenta, aliás, um
desenvolvimento significativo.
Pude então saber, pela imprensa, que a ETA tinha colocado
um Ford Fiesta, furtado em
França, com 61 kilos de amonal,
junto à Delegação do Ministério
da Defesa em Logroño, em pleno
centro da cidade.
Pelas 23 horas de domingo, 9
de Setembro, através de uma
chamada telefónica para o periódico “Gara”, a ETA deu conhecimento da situação, informação
que chegou à Polícia e Guarda
Civil. A partir desse momento
desencadeou-se uma corrida contra-relógio para desactivar a
bomba. Trabalhos que só terminaram às 7h30 do dia 10. Não
ouve rebentamento devido a uma
falha do cordão detonante, caso

contrário teria provocado estragos
avultados face à grande quantidade de explosivos. Desta vez os
especialistas do Corpo de Polícia
conseguiram desarmar a bomba
sem causar danos no veículo, o
que facilitará a investigação.
O mês de Setembro passado,
além desta acção, foi significativo
relativamente a outras acções terroristas pelo que sou levado a
tecer alguns comentários. Como
se sabe, a ETA decretara uma
trégua em Março de 2006 convencendo muitas pessoas que terminara com a estratégia de violência terrorista. Assim não aconteceu. A rotura deu-se em 5 de
Junho passado, apesar de alguns
especialistas considerarem que a
ETA vivia um período de dificuldades. Lançou também um comunicado cuja posição se poderá
resumir assim: explica aos cidadãos que necessita continuar a
“golpear” as estruturas do Estado

Espanhol em todas as frentes,
para atingir “umas condições
democráticas” no País Basco e
conquistar por essa forma a independência.
Segundo Florêncio Dominguez a ameaça da ETA é real, não
está derrotada, não se pode depreciar e ignorar, é necessário estudar bem o que representam as
negociações e esperar do poder
político um discurso que admita
que o terrorismo tem de ser combatido com todas as armas do
Estado de Direito. Para José
Maria Ruiz Soroa “uma coisa é
actuar politicamente como se a
ETA não existisse, e outra muito
distinta é actuar como se a ETA
nunca tivesse existido”. A discussão na sociedade espanhola
continua em cima da mesa.
Interessa a Portugal saber se
há alguma relação ou ligação com
quaisquer actividades da ETA.
Existem alguns indícios do ante-

cedente, de actividades de grupos
terroristas em Portugal: nos anos
90, sabe-se que o Exército Guerrilheiro Galego arrendou casas na
praia do Meco e em São Martinho
do Porto; que em 2002 foram
preparados dois atentados à bomba em Portugal, que vieram a
ocorrer em Málaga, que, mais
recentemente, a imprensa noticiou a apreensão de uma viatura
em Ayamonte com 100 kilos de
explosivos, alugada em Portugal,
e outra viatura que em Agosto
passado explodiu em Bilbao, tendo-se verificado que fora alugada
em Quarteira; sabe-se ainda que
já foram detectadas em Portugal
situações ligadas ao financiamento de actividades terroristas.
Podemos concluir que Portugal não está excluído das redes de
apoio da actividade terrorista,
como sejam: o tráfico de armas e
explosivos, aluguer de viaturas,
apartamentos e armazéns, docu-

de uma acção contra-subversiva,
pois a concretização do objectivo
do jornalista português não seria
para fazer um retrato fiel do
ambiente macaense mas sim para
pôr em perigo toda a estabilidade
de Macau, iria destabilizar a paz
social e o modo Livre de como se
vive em Macau, iria causar a
separação de milhares de famílias
portuguesas e chinesas, iria
destruir o tecido económico de
Macau, enfim destruiria Macau e
muitos que não teriam para onde
fugir, viveriam integrados num
Estado onde imperava uma
ditadura comunista, a tirania da
maioria.
Este jornalista de extrema-esquerda, Joaquim Furtado, nunca deixou a ideologia, anda camuflado, e levou agora, adiante mais
um dos seus hilariantes documentários.

Por: Rodolfo Begonha
General do Exército Português

mentos de identificação e estabelecimento de contactos preparatórios de acções violentas. Mas
do exposto que, naturalmente,
deve merecer toda a nossa atenção, não se pode concluir que
Portugal seja um alvo da ETA.
Um estudo mais aprofundado do
assunto conduzirá a conclusões
que contrariam essa hipótese.
O verdadeiro perigo, reside
sim, na Al-Qaeda e organizações
que subscrevem a sua ideologia,
distorção grave do Islão, concluindo que a legitimidade para
impor com violência os seus
objectivos reside em Deus!
Recentemente puderam ser evitados uma série de atentados, mas a
Al-Qaeda já ameaçou atacar a
Alemanha e a Áustria, e a CIA
declarou que a Al-Qaeda prepara
ataques de grande envergadura. É
esta ameaça global que tem que
ser enfrentada com inTeligência,
acção e muita persistência.
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Couço inaugura
novo relvado sintético
Investimento de 300 mil euros,
uma velha ambição da população do Couço
agora concretizada pela Câmara de Coruche

O pr esidente da CMC Dionísio Mendes aper tando
a mão a Mário Afonso, pr esidente do Águas do
Sorraia, no momento da inauguração.

Destaques no próximo número
• Entrevista com o jornalista desportivo
António Tadeia
• Espaço “Receitas de Carne Brava”
• “Miguel Torga e Olivença” de Carlos Consiglieri

Envie por e-mail
(geral@ojornaldecoruche.pt)
ou via CTT,
as imagens ou situações que
deseje ver publicadas.

Eco-selvajaria
Com tanta publicidade colada nos ecopontos como vai
a jovem menina perceber onde colocar o lixo!?

No passado dia 27 de Outubro, foi inaugurado oficialmente o novo relvado sintético do campo de futebol do
Grupo Desportivo Águias do
Sorraia do Couço. A festa começou pela manhã, com um
jogo no escalão de escolas entre
a equipa da casa e o Grupo
Desportivo “O Coruchense”.
Durante a tarde teve lugar
a inauguração oficial do relvado e um jogo de futebol entre
as velhas glórias do Sporting e
do Benfica.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal,
Dionísio Mendes, referiu que,
“esta era uma ambição, um
desejo e uma vontade forte de
dar mais qualidade ao campo
de jogos do Águias do Sorraia
que era pelado. Queríamos
acrescentar qualidade no sentido de atrair para a modalidade os mais jovens e fazer
deste sintético o principal
local de prática desportiva na
vila do Couço. Este relvado
sintético e esta parceria com a
direcção do clube, subentende
o contrato programa que

obriga o Águias do Sorraia a
ter uma prática desportiva
regular na prática do futebol,
nomeadamente a ter uma
equipa sénior a disputar os
campeonatos distritais e a ter
depois duas equipas nos escalões de formação.
Para o edil, “o campo servirá toda a população organizada do Couço e outras equipas que existam na freguesia
que queiram praticar desporto neste piso sintético. As
escolas da freguesia têm pri-

oridade e podem utilizar o relvado sintético desde que combinem com a direcção do clube.
A própria câmara municipal se antecipadamente o
comunicar poderá dispor deste espaço, assim como a junta
de freguesia para a actividade
da prática desportiva. Estas
são razões mais do que suficientes, para justificar-mos
este investimento, que ronda
os 300 mil euros, tendo em
> continua na página seguinte
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MOMENTOS

Eu continuava a vê-lo
Eu continuava a vê-lo. Todas
as noites após descansar a cabeça no leito que agora me acolhia. Era só nesse mundo estacionado por entre uma dimensão e outra que era feliz. Momentaneamente.
Eram fugazes essas doações
do Superior, mas aproveitava-as
como se fossem as oferendas
dos Magos a um Menino que se
haveria de fazer grande. Era
nessas pequenas sequelas temporais que voltava a renascer,
que se completava a minha alma
por já pressentir a proximidade
da dele.
Pareça tal estranho ao caro
leitor, mas faça um pequeno
acto de reminiscência. Quantas
vezes na nossa vida só a sentimos absolutamente preenchida
com a presença desse outro
alguém, que não se precisa que
seja do nosso sangue, mas que
se precisa apenas que seja, que
exista e que permaneça em nós.
O acordar revelava-se sempre como um acto despido de
qualquer conteúdo; o vazio permite até a repetição por eco da
alma. Era assim que me sentia
após acordar. Abria os olhos e
estava só. Nem o quente do
corpo, nem o cheiro particular e
adocicado. Levantava-me, lavava o rosto ainda meio atordoado

pela confusa dimensão de realidades. Sentava-me na cadeira de
verga que dá para o mar com o
cheiro do café a imigrar para
cada divisão da pequena casa.
Sempre apreciara o aroma forte
do café que a minha avó me
havia ensinado a fazer.
Falava com Deus. O meu
Deus, que apesar de ser de to-

dos, este, fui eu que o criei, que
o moldei de acordo com o que
fui necessitando e vivendo ao
longo dos meus anos. Questionava-o. Não em relação à sua
presença neste nosso mundo,
não em relação ao que criou e
após contemplar o resultado da
sua criação descansou por ser o
sétimo dia. Antes lhe pergunta-

va o porquê de tanta coisa. O
porquê do sentimento que faz
andar este mundo, não, não o
ódio, que com as suas raízes
longas e maldosas se enterra
quantas e quantas vezes no
objecto da criação de Deus, e o
faz lutar por mais um punhado
de riqueza e de terra. Falo do
outro que tantas vezes passa à
nossa porta, entra sem pedir
licença e se instala confortavelmente nos meandros mais
recônditos daquele órgão que
incansavelmente associamos ao
afecto, à amizade, ao amor.
Exactamente, falo do arquiinimigo do ódio; falo do amor.
Pergunto a Deus repetidas vezes: porquê? Pergunta fácil, de
uma só palavra, com poucas
letras mas correspondente de
uma resposta tão difícil que
tarda em chegar e que penso que
já nem vem. Acho que já nem a
espero porque já a sei. Porque
amo. Ainda. As mazelas que
ficam de um amor que foi vivido no seu máximo esplendor
guardamo-las, carregamo-las
para o resto na nossa vivência
terrena.
O dito sentimento é assim
dotado uma consistência que se
julga aparentemente mole, suave, que a qualquer momento
pode desvanecer, contudo, se

nos apercebermos após um julgamento mais firme e acertado
verificamos que, se não é uma
reles imitação, o amor tem uma
componente interior rochosa,
repleta de todas as substâncias
possíveis para impedir que se
demova do lugarejo onde se
instalou. Assim sucedeu comigo, instalou-se serenamente,
embora eu saiba que desta vez
fui eu que lhe abri as portas.
Deus não me responde. Não
é preciso. Sonho constantemente porque é a minha única maneira de queimar, à maneira dos
antigos que assim procuravam
erradicar as pestilências, as saudades que são tantas vezes agonizantes e que me afogam se eu
não o for contemplando numa
outra dimensão por aí perdida.
Afogar-me-iam porque são
latifúndios de recordações, grandes e de fundos escuros e profundos como este mar que agora
contemplo.
Um mar com um fundo tão
escuro porque o céu que antes
nele se reflectia estava pálido,
mas agora troveja e chuvisca
escurecendo tudo à sua volta.
É triste, melancólico, mas
gosto assim. Recosto-me e bebo
um gole de café.
____
Ana Palma

> continuação da página anterior

REFLEXÕES

Couço inaugura novo relvado sintético

Convite
Quando se endereça um convite a alguém é certamente
porque respeitamos essa pessoa
e quereremos estar e privar com
ela. Isto é o que as pessoas civilizadas e de bom senso fazem,
na base de uma convivência
urbana, que a bem de uma civilização, gostamos de preservar.
Mas o escrito de hoje não vai
incidir sobre as ideias acima
afloradas, mas outro sim sobre
as figuras públicas que as estações de televisão normalmente
convidam, para esclarecer ou
não determinados assuntos.
Foi exactamente o que se
passou há alguns dias com um
canal por cabo, que convidou
para falar sobre as eleições num
partido, um seu ex-presidente e
ex outras coisas, tal como presidente de um clube desportivo,

presidente de uma Câmara e
Primeiro-ministro.
Ia a conversa no seu melhor,
eis senão quando a dita é interrompida e as câmaras passam a
ser apontadas para o Aeroporto
da Portela, onde estava a chegar
um treinador de futebol, de
momento em alta cotação nos
média e a nível mundial.
Uma atitude destas, tomada
por um órgão da comunicação
social, desculpem-me a expressão, mas não lembra nem ao
diabo! Ter um modo de proceder de uma tão grande falta de
consideração e respeito é algo
que ultrapassa todas as regras de
civismo e de boa educação, se
assim quisermos considerar, para além de dar uma imagem péssima dos seus dirigentes.
Não está aqui em causa a

José Manuel Caeiro

classe e a categoria do treinador
de futebol, que com o seu carisma e competência tem ajudado
e bastante, a projectar positivamente o País e o nosso futebol,
por onde tem actuado e não só.
Está em causa sim um atropelo
total quer ao respeito devido ao
convidado, quer inclusivamente
aos próprios espectadores que
eventualmente poderiam estar
interessados no assunto versado
na entrevista.
O populismo e as audiências
não podem coexistir com a dignidade e com a informação cuidada que a pessoa humana exige. A atitude do convidado em
posteriormente se ter negado a
continuar a entrevista foi correcta e contrasta com a ideia infeliz
de se cortar uma entrevista em
conversa de estúdio.

conta não só aquilo que se fez
no piso sintético, mas também a
envolvente junto ao piso sintético”.
Em relação a obra feita, disse: “temos agora um campo de
futebol, que não desmerece, está
ao nível daquilo que temos no
concelho e que a população do
Couço necessariamente desejava e é merecedora. Este é o terceiro relvado sintético, que
inauguramos em Coruche, temos o estádio municipal José
Peseiro, outro em Santana do
Mato, este no Couço e em construção o quarto nas Fazendas
das Figueiras.
O futuro vai ainda mais justificar este investimento, porque
tenho a certeza que o relvado
sintético do Couço será um
incentivo à prática desportiva e
será uma forma de atrair mais
jovens. Temos confiança absoluta, nos homens que estão à
frente dos destinos do Águias do
Sorraia, e esperamos que este
campo seja no futuro o centro
da prática desportiva”, salien-

tou o autarca na hora da festa de
inauguração do piso sintético.
O presidente do Àguias do
Sorraia, Mário Afonso, agradeceu a diversas entidades a concretização da obra do campo de
jogos, um sonho que só agora se
concretizou, em particular à
Câmara Municipal de Coruche
que teve um papel importante, à
Junta de Freguesia do Couço,
sócios do clube e população em
geral.
Na cerimónia marcaram presença, o gestor do programa
Valtejo, António Marques, o representante do Governador Civil de Santarém, o delegado distrital do Inatel, o representante
da Associação de Futebol de
Santarém, o presidente da Junta
de Freguesia do Couço, a presidente da Assembleia de Freguesia
do Couço e elementos do executivo da Câmara de Coruche,
além da população local que
ocorreu em bom número.
____
João Louro
Fotos: CMC e JCL
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ECONOMIA

A Globalização e a Fuga de Cérebros II

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

“A complexidade do processo de globalização manifesta-se não apenas na sua génese e consequências,
como também no sucesso de que no seu seio coabitam duas forças de sentido contrário”
No número anterior vimos
que a migração dos dias de hoje
é relativamente diferente daquela que se verificou nos anos 60 e
70. Hoje, cerca de metade dos
migrantes são mulheres e há
também um grande predomínio
de gente jovem. Já não são os
mais pobres que emigram, mas
sim aqueles que detêm as melhores condições para uma mais
rápida integração na comunidade de acolhimento.

CAUSAS DAS MIGRAÇÕES
Existe um enorme rol de
causas sobre as quais incidem o
fenómeno migratório: As que
actuam como elementos de expulsão e as que se comportam
como factores de atracção. Na
decisão de emigrar, que é acima
de tudo uma decisão individual,
intervêm variáveis de diversas
naturezas.
É um facto inegável que as
condições estruturais dos países
de destino intervêm neste processo, como as possibilidades
de obter um emprego condigno
com a formação que cada pessoa possui, os salários e as
condições de vida associadas ao
mesmo. Porém, as diferenças de
riqueza entre os estados podem
não justificar por si só as migrações, assim como estas podem
ter a sua origem numa história
de contactos e nas assimetrias
de poder da sociedade emissora
e receptora de mão-de-obra, na
ausência de concorrentes nacionais com quem competir pelo
trabalho desejado, na legislação
mais ou menos permissiva que
vigore. Ou seja, os movimentos
são assimétricos porque nem
sempre os países têm as mesmas
barreiras legais à entrada e à

saída de pessoas, na proximidade geográfica e ou cultural
com o lugar de origem, na existência de amplos sistemas de
bem-estar social nos lugares de
destinos, entre outras.
Se as condições estruturais
intervêm neste processo, as circunstâncias socioeconómicas
dos países de procedência, vítimas de fortes pressões demográficas, da sobre-exportação de
recursos e piores expectativas,
com uma estrutura produtiva
apenas assente na agricultura,
com um suporte social manifestamente insuficiente para fazer
frente à pobreza e aos desastres
naturais, e com um ambiente
político-social em que a paz não
abunda, os regimes políticos
autoritários, corruptos e fortemente violadores dos direitos
humanos, são também factores
que impulsionam a emigração.
Em suma, se a este contraste
que origina a escolha entre permanecer no país de origem ou
mudar-se para um outro que
apresenta melhores horizontes
de bem-estar, onde se podem
satisfazer as necessidades de
uma população submetida a
grandes privações e frustrações
e sem possibilidade para realizar
as suas expectativas de progresso e enriquecimento não só pessoal como também familiar, se
se aliar também a existência de
uma rede de acolhimento e um
grau razoável de aceitabilidade
no país de destino, nomeadamente que facilite o reagrupamento familiar e reconheça o
acesso a certos serviços sociais
básicos como a educação, a
habitação e saúde, temos praticamente todos os ingredientes
para afirmar que as bases para
que se produzam os movimentos populacionais estão alicer-

ARRAGEST

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

çadas. Os movimentos migratórios são coadjuvados pela
globalização que propicia a
generalização de meios de transporte mais rápidos e baratos,
bem assim, redes de comunicações que facilitam a transmissão de informação, agilizando e
tornando mais económicos os
contactos com o lugar e as pessoas do país de origem.

A GLOBALIZAÇÃO
COMO UM PROCESSO
FACILITADOR DA
MIGRAÇÃO
É notório que os movimentos populacionais sofreram não
apenas um importante impulso,
como também, profundas transformações como consequência
da crescente globalização das
economias. Este fenómeno recorrente na nossa vida é um
processo complexo e cujo estádio actual tem uma importância
estratégica ao nível do desenvolvimento das comunicações e
dos recentes descobrimentos
tecnológicos. Estes últimos, são
precisamente aqueles que estimulam e favorecem os movimentos da população.
A globalização e os movimentos populacionais são duas
das consequências lógicas dos
novos fluxos de comunicação e
informação, que permitem realizar transacções quase em

simultâneo e quase sem custos
mesmo entre lugares muito distantes geograficamente e possibilitam o conhecimento em
tempo real do que se passa a
milhares de quilómetros. A globalização e os movimentos populacionais parecem alimentar-se
reciprocamente. A globalização
favorece os fluxos populacionais e estes contribuem para que
a globalização avance de forma
imparável.
Tal como as migrações, a
globalização é um fenómeno
complexo. A sua complexidade
manifesta-se não apenas nos
factores que a propiciam, como
também nas suas manifestações
tendo em conta que se fala de
uma cultura global, de crises
globais, do pensamento único,
conflitos globais, um mercado
global, a deterioração global do
meio ambiente.
Quando se procura uma
aproximação ao estudo da globalização, o que sobressai de
imediato é que se trata de um
processo e como tal ele é histórico e dinâmico. A maioria dos
autores que estudam a temática
da globalização preferem focar
o seu interesse no processo relativamente recente onde se evidencia uma interdependência
crescente entre o conjunto dos
países do mundo e que surge
como consequência do aumento
do volume e da variedade das
transacções fronteiriças de bens
e serviços, assim como de fluxos internacionais de capitais e
pessoas e pela difusão acelerada
e generalizada da tecnologia.
A globalização apresenta-se
como o resultado natural de outros acontecimentos prévios: a
internacionalização e a transnacionalização, e no seu desenvolvimento três etapas bastante

diferenciadas: A primeira decorre no período compreendido
entre o final da II Guerra Mundial e o início dos anos 70 quando à crise do sistema de Bretton
Woods se junta o impacto negativo do primeiro choque petrolífero, coincidindo com uma
etapa de grande mobilidade de
capitais e com o fim dos anos de
ouro do crescimento dos países
industrializados.
A segunda caracteriza-se
pelo grande esforço para desenvolver instituições internacionais de cooperação financeira e
comercial, assim como pelo
auge do comércio de manufacturas e a coexistência de vários
modelos de organização económica.
A terceira e última etapa,
com uma considerável presença
de empresas transnacionais e
uma ampla mobilidade dos capitais, pretendeu homogeneizar
os modelos de desenvolvimento, outorgando um protagonismo quase absoluto ao mercado,
sobre tudo depois da derrocada
dos últimos redutos dos regimes
de economia planificada.
A complexidade do processo
de globalização manifesta-se
não apenas na sua génese e consequências, como também no
sucesso de que no seu seio coabitam duas forças de sentido
contrário: por um lado, tem-se a
homogeneização, por outro,
permite-se e fomenta-se a diferenciação e reordenam-se as
desigualdades sem se chegar a
suprimi-las.
____
NO PRÓXIMO NÚMERO
Factores Explicativos da Globalização e Consequências da Globalização.

____
Pu

de António Victória Martins

b.
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Santo Estêvão Golfe e Câmaras
de Benavente e Almeirim
assinam Protocolo Desportivo

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

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

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.

No passado dia 26 de Outubro, o Santo Estêvão Golfe assinou os dois primeiros protocolos desportivos com Câmaras
Municipais da área de influência do campo de golfe.
Na cerimónia estiveram presentes, em representação do
Santo Estêvão Golfe, o seu director, Luís Catarino, em representação da Câmara de Benavente, o Presidente, António
José Ganhão e em representação da Câmara de Almeirim o
Vice-presidente, Pedro Miguel
Ribeiro.
O protocolo tem como principal objectivo promover a prática desportiva junto dos jovens

em idade escolar (dos 8 aos 18
anos), residentes no concelho de
Benavente e de Almeirim.
De salientar que este campo
possui uma área de influência
maior, que integra bem perto o
concelho de Coruche.
Através do protocolo, o Santo Estêvão Golfe comprometese a disponibilizar as suas infraestruturas e equipamento de
treino de golfe para serem utilizados pelos jovens do concelho.
Pelo seu lado a Câmara Municipal de Benavente compromete-se a divulgar este desporto e
as instalações de treino do Santo
Estêvão Golfe, divulgar a iniciativa junto dos jovens, encarrega-

dos de educação, professores e
dirigentes desportivos, organizar e acompanhar os grupos de
jovens interessados em iniciarse na modalidade, providenciar
o transporte dos jovens de e para o Santo Estêvão Golfe, de
acordo com os horários e as disponibilidades indicadas pelo
Santo Estêvão Golfe, apoiar os
jovens que pretendam desenvolver a apetência pela modalidade a nível competitivo.
O protocolo entrou em vigor
logo após a sua assinatura e os
responsáveis esperam que o
mesmo possibilite o contacto de
centenas de jovens com esta
modalidade desportiva.

Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS
Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche

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

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Crónicas da Nação lançado em Lisboa
É no dia 15 de Novembro pelas 19 horas, em
Lisboa, que o Palácio da Independência, da SHIP –
Sociedade Histórica da Independência de Portugal, vai
ser palco da apresentação do livro “Crónicas da
Nação”, editado pelo Jornal de Coruche e escrito por
33 personalidades da vida Nacional e Regional de
Portugal.
O livro que recolhe os melhores artigos do primeiro
ano de existência do Jornal de Coruche, está à venda
nas principais livrarias do país e pode ser adquirido
por encomenda para o nosso Jornal.
A apresentação será feita pelo presidente da SHIP,
Dr. Jorge Rangel no salão nobre daquela instituição
centenária, sendo a entrada livre.
www.ojornaldecoruche.com • Tlm: 91 300 86 58 • E-mail: pub@ojornaldecoruche.com
Rua de Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche • Fax: 243 675 693 Av. 5 de Outubro, 357 - 3.º B. 1600-036 Lisboa

Anuncie e faça a sua Assinatura anual: Nacional 20 euros • Resto do Mundo 30 euros

Opel Astra Carav.1.3 CDTI 5p (Diesel)
Audi A-3 Sport Back 1.9 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Sport 1.6 HDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Fiat Grande Punto 1.2 5p
VW Polo 1.2 12v 5p
Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 5p
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)

2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005

Retomas
Peugeot 307 XS Prem. 1.4 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 XS Prem. 1.4 5p
VW Golf 1.9 TDI 5p (Diesel)
Renault Megane 1.5 DCI 5p (Diesel)
BMW 320D 20 Anos Baviera 4p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v 5p
Opel Corsa Enjoy 1.2 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
Ford Focus 1.8 TDDI 5p (Diesel)
Skoda Fabia Elegance 1.4 16v 5p
VW Golf 1.4 16v 5p

2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2001
2001
2000

Comerciais
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Citroen Berlingo 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4X4

2006
2005
2005
2004
2003
2001

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

Anuncie no Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com
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“Um Olhar por Coruche”

Passado, Presente e Futuro
Por: Rita V. Cruz

O pecúlio de Coruche é incontestável… Pela sua maneira de olhar, pela
forma de como o apreciam… É sem dúvida um património que abrange uma
multiplicidade de sinónimos revestidos
de emoção e de contrastes.
As margens da sua denotação invocam o verdadeiro sentido da palavra,
isto é, reagem ao calor humano, à sensibilidade, à arte (com todo o seu esplendor), à vibrante energia, à constante preocupação de satisfação e de renovação,
de complementaridades, de correcção e
de tantas outras mais.
Coruche é…
Presenteada por viver, ver, sentir e
crescer
Honrada por, absolutamente,
património ter.
Inquestionavelmente, Coruche foi
de modo afável prezado, no decorrer do
tempo, por povos distintos e de terras
longínquas. Foi palco da construção do
aqueduto medieval com base na engenharia romana; das Antas, ou dólmenes,
com influência na cultura megalítica no
período neolítico e calcolítico, integrando-se no conjunto dos monumentos
funerários, um pouco por toda a Europa
Ocidental.
A desejada Ponte da Coroa, datada do
século XIX é outro dos marcos históricos coruchenses apelando à sapiência
dos antigos pelos meios que lhes eram
oferecidos nas construções da época.
Coruche de velhas opulências
Acarretando todas as boas vivências.
No entanto, há símbolos que não
perdem a sua imponência como o Pelourinho. Coruche sofreu com tamanhas
mortes em praça pública diante dos

olhos dos curiosos, dos sofredores… e
dos ameaçadores.
Desengana a tua a alma, modesta
não deves ser
Reconhecido, esquecido ou pronto à
acção
Teu Património é um convite a
todos receber.
Hoje, o Património defende afincadamente Coruche, avaliando pelas duras, ressequidas, nostálgicas e não menos copiosas mãos que se destacam nas
maravilhosas peças de artesanato,
mesmo que sejam réplicas, elas são únicas…
É conhecida pelo suculento arroz,
pelos verdejantes campos, pelo ar trabalhador, Coruche é destemido! (Verdade
sem tirar nem pôr!) O sol não a abandona, mas as nuvens também não.
Coruche é terra de afectos, de amor
do Coração… A vida animal não despreza, e aquando a sofreguidão assoma,
em tempos de tenros dias de Maio, o
toiro bravo entra no prato. Gastronomia!
Que deleite, ter o prazer de degustar
a composta mesa servida nesta terra (e
os doces não são excepção!). Sim, mas
há que ter atenção! Até porque aqui na
região, existem bons produtores de vinhos. E quando o manjar entusiasma…
Porque o sol sorri para ti,
Se esconde e regressa,
Volta e revolta,
Parece que… Desaparece;
Curioso e Saudador,
Gosta de ti, que fazer
Ó Coruche sonhador.
A Natureza em ti nasce,
Vive, Floresce, Contagia
A todos com vibrante alegria.

Em plantações és especialista
Ó campeão da Lavoura.
Tu, sim tu, Coruche realista
Da eternidade duradoura!
E porque não só de pão vive o Homem, Coruche vive também de letras…
Acontece por esta terra a anual, expansiva, informativa e “sem-fronteiras literárias” a Feira do Livro, reconhecida pelo
mérito que lhe é atribuída, justamente.
Tudo isto é património, pois quem
diverge do facto de que tudo o que é
feito de bom ânimo, de coração, com o
intuito de defender a nossa Terra não é
válido?
Ora, Coruche é FUTURO! É esperança, é atitude, é objectividade, é dinamização, é energia, é potência, é força, é
garra, é desejo, é expectativa, é confiança, é fé.
Coruche aposta no verdadeiro Património, aquele que é herdado de geração
para geração, que reflecte os ideais, a
vontade de crescer, de ser alguém, de viver, de respeitar, sobretudo… O Património começa pela construção de bons
alicerces, esses sim, são a base.
Coruche, simplesmente feliz, possui
um Museu, o qual é destinado à intervenção de todos, para que se possam
desenvolver intelectualmente, conseguir alcançar o mundo por meio da
Internet, é palco de exposições que
retratam o que fez, em tempos, parte do
Património coruchense.
É possível debater temas em auditórios apropriados, muitas vezes subordinado ao património de Coruche, é
palco de serões dedicados à leitura,
entre outros.
Por fim, e não menos relevante, enumero a Associação para o Estudo e Defesa do Património Cultural e Natural do
Concelho de Coruche que, com tenaci-

dade, envolve-se na protecção do Património, e no seu estudo. E pessoalmente, é com bastante prazer que faço
parte desta mesma associação.
Um futuro virá, mas
Não terás lamento!
Das tecnologias serás palco
Incitando ao desenvolvimento.
Com profundo respeito,
Coruche decerto irá ser
Uma grande vila para todos
Aqueles que a querem ver!
Ambientalista, prudente
Preocupado, não desistente
Fará parte do Património
Toda a sensação envolvente.
Sempre com vontade
Coruche será perpetuamente assim.
Nunca pára, sempre aumenta, como
Uma ponte que não tem fim!
Agora, posso dizer, que sei.
Sei que o foste
Lutaste para construir, para viver, a
tua própria história.
Uma vila de um povo cuja atitude foi
peremptória.
Sei que o és
Teu largo património, inferiormente
não varia
Sem dúvida é um elemento de alta
categoria!
Sei que o serás
Sinto que sim. O denuncias, o evocas…
É certeza de que não será esquecido
Este teu aliado e querido amigo.
Bem-Haja o Património!
____
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Esperar um filho, principalmente quando se trata do primeiro, é um dos acontecimentos
mais importantes da vida de um
casal. A gravidez constitui o
período de cerca de quarenta
semanas entre o momento da
concepção e o parto, e caracteriza-se essencialmente por modificações físicas acompanhadas
de múltiplas vivências psicológicas.
Para Colman & Colman
(1994), a gravidez é considerada
um estádio de desenvolvimento
que inicia um estádio mais
longo: a maternidade e/ou a
paternidade. Pode ainda ser visto como um período de transição e adaptação, no qual as pessoas se preparam para as tarefas
da maternidade, consideradas
tão complexas e estimulantes.
Alterações relativas à percepção
do mundo, às relações interpessoais, à auto-imagem, ao próprio corpo e aos objectivos de
vida acompanham a vivência da
gravidez quer no homem quer
na mulher.
A experiência individual
única que cada pai e mãe têm
deste acontecimento varia segundo uma série de condições,
nomeadamente: a forma de adaptação, a personalidade, o contexto de vida, a história pessoal, a
organização familiar ou a rede
de suporte social.
A Experiência Psicológica
da Mulher
A gravidez é um momento
evolutivo fundamental no desenvolvimento da identidade
feminina. Apresenta-se geralmente como uma crise evolutiva
e provoca grande vulnerabilidade quer física quer emocional.
Para a mulher, a gravidez consiste numa época de reflexão do
seu passado e de relançamento
do seu futuro, que será necessariamente diferente.
Durante a gravidez surgem
medos, angústias, dúvidas,
ansiedades, queixas e toda uma
quantidade variável de outros
sintomas aos quais a mulher se
deve adaptar.
A adaptação psicológica da
grávida ao longo dos nove meses não é igual. Colman &
Colman (1994) propuseram
uma sequência de três fases para
caracterizar a experiência psicológica da gravidez ao longo dos
noves meses (três trimestres):

A Experiência da Gravidez
rais como acontece com a mulher, mas a transformação pessoal não deixa de ser enorme,
exigindo uma re-organização
total do significado da vida.
As experiências paternas
durante a gravidez apresentamse sob dois domínios, claramente associados: um reactivo
ao estado/estatuto físico e psicológico da companheira e vulnerável aos diferentes estádios
da gravidez, e outro, respeitante
à experiência real da futura
paternidade e das suas implicações para o próprio.
O homem é confrontado
com o aumento da subjectividade, da passividade e da dependência da sua mulher em
relação a ele. Uma possível, e
também comum, consequência
desse acontecimento é a diminuição da prioridade para a
realização dos seus desejos e
necessidades.
Além disso, com receio de
que possa ser considerado afeminado e a sua masculinidade
posta em causa, o homem pode
apresentar dificuldade em expressar sinceramente os seus
sentimentos e as suas fantasias
em relação à gravidez.
1.º Trimestre – Fase de Integração: a futura mãe lida com a
tarefa de aceitar a sua gravidez e
de integrá-la na sua vida.
Inerente a tal facto, deve mudar
de hábitos e preparar-se a si e à
sua família para a chegada do
novo membro. Sobre este período da gravidez, Mascoli (1990)
referiu que a mulher tende a
diminuir o investimento no seu
meio envolvente e a centrar-se
sobre si mesma e a unidade
mãe-feto.
2.º Trimestre – Fase de Diferenciação: nesta fase, à medida que diminuem as incidências
físicas inerentes à gravidez, o
corpo manifesta cada vez mais
sinais visíveis da mudança a
decorrer. A grávida apercebe-se
da autonomia do feto, o qual
tem regras e ritmos próprios que
ela não pode controlar. Esta constatação, bem como as evidentes
mudanças corporais, geram
ansiedade associada ao receio
de malformações ou morte do
feto, ou à angústia do próprio
corpo disforme. Enquanto no
primeiro trimestre a grávida
tende a competir com a própria
mãe em termos de qualidades

maternas, no segundo trimestre
surgem situações de competição
com o marido e uma maior
necessidade de protecção por
parte do mesmo. A tarefa psicológica essencial desta fase
consiste na passagem da dependência da mãe para o marido.
3.º Trimestre – Fase de Separação: no último trimestre, a
grávida começa a antecipar o
momento do parto, processo
esse que significa o final da sua
ligação ao feto. Vive a ansiedade
própria da eminência do parto
mas, simultaneamente, prepara
e arranja o “ninho” do bebé.
Além disso, cria laços mais fortes com outras mães. A mulher
vive um período peculiar, no
qual coexistem sentimentos de
orgulho e de realização em
simultâneo com as ansiedades
relativas à obrigatoriedade do
confronto com o desconhecido e
com o receio da dor física ou da
morte.
A Experiência Psicológica
do Homem
A vivência paterna da
gravidez não é provocada por
alterações hormonais ou corpo-

Durante a gravidez:
Pode estar preocupada com
as mudanças no seu corpo, com
a saúde do seu bebé ou com o
parto.
Talvez esteja insegura sobre
a sua capacidade de ser mãe.
Pode sentir-se mais frágil e sensível.
A relação conjugal também
pode ressentir-se com as alterações a decorrerem.
Tudo isto é normal e partilhado por muitas grávidas! Faz
parte do processo de gravidez.
Sugestões:
É bastante importante que o
casal mantenha um diálogo sincero e compreensivo. Falem
sobre todos os receios, medos,
ansiedades e preocupações que
têm.
A grávida deve guardar
algum tempo para si: dê um passeio, relaxe no sofá ou pratique
a sua actividade favorita.
Evite assumir novas responsabilidades que possam constituir-se focos de ansiedade.
Aceite as mudanças que
acontecem dentro de si e desista
de querer controlar tudo.

Não perca
na próxima edição
UM OLHAR SOBRE
A DEFICIÊNCIA

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)
Gonçalo Arromba
(Técnico de Psicologia Clínica)
Noémia Campos
(Assistente Social)
Sílvia Caraça
(Assistente Social)
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EDUCAR AGORA

O domínio dos Afectos

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Educadora de Infância *

Segundo Bloom, o domínio afectivo, isto é, o afecto
com que devemos procurar
educar e ensinar, é o melhor
auxílio para se melhorarem
as atitudes e os valores das
crianças, bem como os progressos que queremos que
façam na busca do conhecimento e a sua capacidade de
adaptação ao meio ambiente.
–––
Pois queridos pais nunca é
demais debruçarmo-.nos sobre
o domínio afectivo na vida das
nossas crianças.
Sempre soubemos e ouvimos afirmar a importância primordial da formação do carácter, da aprendizagem da virtude,
da personalidade própria de um
bom cristão, e é concerteza
através destes objectivos que a
escola hoje em dia é também
um lugar de expansão da personalidade e de socialização.
E Bloom, diz ainda que os
comportamentos cognitivos e
os comportamentos afectivos se
desenvolvem tanto mais quanto

são propostas aos alunos aprendizagens adequadas.
Ora, em grande parte dos
casos, às crianças só são dados
programas de aprendizagens
cognitivas ( por exemplo: saber
aplicar a a regra de 3 simples ),
mas deixando que os objectivos
afectivos se mantenham relegados para segundo plano ( muitas
poucas vezes se acrescenta:
com interesse, com prazer, com
discernimento ).
E recordo-me de um exemplo espantoso que pude notar
numa aula de aprendizagem
escolar, uma aula de Ténis.
O Professor tentava motivar a criança que pelos vistos
não estava muito interessada
em cooperar, e então disse-lhe:
Quando tentares acertar na bola
vais pensando nas pessoas da
tua família de quem gostas:
Uma vez pelo teu pai, outra
pela tua mãe, pelos teus avós,
pelos teus irmãos…
E a irmã da criança que
estava a aprender dizia-me: este
professor é muito bonzinho,

nunca castiga ninguém. E o
irmão esforçando-se então mais
para cumprir os objectivos que
o professor lhe indicava diziame: Eu só consigo acertar na
bola quando penso na tia Charlas, que é uma tia de quem ele
muito gosta e vive na Madeira.
Pudemos, pois, com este
caso, ver como a parte afectiva
constitui uma ajuda preciosa
para alcançar os objectivos programados.
Estes incentivos afectivos
estabelecidos por este professor
não revelam só que é uma boa
pessoa que não pretende construir nada à base de castigos,
revela que é um grande pedagogo e sabe encontrar a melhor
forma de fazer os seus alunos
atingirem os objectivos que ele
lhes estabelece.
Não esqueçam, portanto,
queridos pais, que os nossos
objectivos são sempre melhor
alcançados, e com mais sucesso, quando fazemos acompanhar a educação com a componente afectiva.

Santa Justa vence Taça
do Concelho de Coruche

Terminou no passado dia 29
de Setembro a primeira edição
da Taça do Concelho de Coruche em futebol de 11.
A competição destina-se aos
clubes do concelho participantes no campeonato do INATEL do distrito de Santarém.
Na final que teve lugar no
Estádio municipal Prof. José Peseiro marcaram presença o

União Desportiva do Sorraia
(Santa Justa), o Sporting Clube
Carapuçanense e o Fajardense.
A fase final decorreu num
torneio triangular onde as equipas finalistas jogaram entre si.
A vitória acabou por sorrir à
equipa de Santa Justa que venceu todos os jogos do triangular
final.
No segundo lugar ficou a

equipa dos Carapuções e em terceiro a formação da Fajarda.
A equipa mais disciplinada
do torneio foi a Volta do Vale
que acabou por conquistar a taça da disciplina.
Para o vereador do desporto
da Câmara de Coruche, Nelson
Galvão, “a iniciativa foi um
sucesso tendo merecido excelente acolhimento entre todas as
equipas do concelho que participam no campeonato do INATEL do distrito de Santarém”.
Participaram no torneio 14
equipas, com destaque para a
Malhada Alta que este ano retomou a sua actividade.
Para o vereador “o torneio é
para continuar e ainda com
mais qualidade uma vez que a
experiência desta primeira
edição servirá para melhorarmos no futuro”.
O vereador desejou, ainda, a
maior sorte às equipas para o
campeonato do INATEL que
agora se inicia.
____

Queridos meninos ...
Lembrei-me desta vez de
vos ensinar a fazer uma
Barraca de Fantoches. E também uma ou duas personagens para vocês poderem
fazer um “Teatro” a sério.
Vão achar muito fácil!
Pegam em 3 ripas de madeira e pedem ao pai ou à
mãe para pregarem umas às
outras de maneira a que fiquem
como uma porta. Assim:

Depois põem um cartão
em baixo que venha mais ou
menos até meia altura da
porta e colam-no na parte de
trás das ripas.

Depois pedem à vossa
mãe um bocadinho dum
pano para fazer umas cortinas que pregam com umas
taxinhas na parte de cima
para ficar como se fosse uma
janelinha.

A seguir arranjam umas
meias velhas de cor, enchemnas de algodão, e atam-nas
com um cordel de maneira a
formar um pescoço e uma
cara. Desenham em papel as
bocas, narizes, e olhos e
colam-nos na s meias para
completar as caras.

Arranjam depois uns pedaços de lã e fazem o cabelo,
pondo-lhe por cima um chapéu ou uma coroa. Com mais
uns trapitos arranjam-lhe uns
fatos ou vestidos.

Vão ver que com a vossa
imaginação ficarão uns bonecos muito bonitos. Depois
é só pô-los à janela e inventarem uma historinha para os
fazer falar e mexer.
Então, mãos à obra e até
para o mês que vem.

CARTOON
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Irmã Cândida

Gratidão a uma ilustre Coruchense
Se duvidas houvesse sobre
se somos de onde nascemos, ou
de onde vivemos, a vida desta
mulher tirar-nos-ia com certeza
essas dúvidas.
São cada vez mais raras as
pessoas que com a sua atitude
de entrega permanente e intransigente deixam marca por onde
passam. A vertigem do imediato
e do efémero em que todos vivemos hoje em dia não nos
deixa sequer tempo, paciência,
disponibilidade mental para
repararmos nas atitudes desinteressadas e altruístas dessa grande minoria de disponíveis em
que esta senhora se enquadrava.
Tenho a certeza absoluta que
a vida da irmã Cândida não teve
nada de fácil, mas os testemunhos de admiração, respeito,
gratidão, amor, que quase todas
as gerações vivas de Coruchenses têm para com ela são prova
da sua grandeza.

A incrível persistência e dedicação que devotou às comu-

Informações da Paróquia de
Setembro de 2007

nidades que tentou acompanhar
deram-lhe aquela posição muito
difícil de alcançar que é
a de não haCoruche
ver portas fechadas onde
quer que pre-

• BAPTISMOS •

IGREJA DA ERRA

IGREJA DO CASTELO

Dia 8 - José António Nunes Martins com
Maria José Caetano

Dia 1 - Afonso Miguel Folgado Correia
Dia 8 - Nicole Sofia Coelho António,
Mariana Coelho Martins
Dia 15 - Manuel Grilo da Silva Honrado
Lucas, Leonor Isabel Lúcio Coelho,
Teresa Maria Ribeiro Teles Sepúlveda,
Micael Fernando Maia Santos
IGREJA MATRIZ
Dia 30 - Sofia Cristina Evangelista
Duarte
IGREJA DA MISERICÓRDIA
Dia 22 - Ana Maria Lacerda e Megre de
Abreu Novais
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 1 - Alexandre Miguel Fontinha
Correia com Marta Cristina Maria
Folgado
Dia 8 - Rui Filipe Correia de Oliveira
com Telma Alexandra Teixeira da
Silva Costa Laureano
Dia 22 - António Pedro Lobo de Oliveira
com Ana Luísa Serafim Matos
Gonçalves
Dia 29 - Pedro Miguel da Veiga Pereira
Baptista com Maria Madalena Maia
Cabecinhas Elias Mendes
IGREJA MATRIZ
Dia 1 - Walter António Pereira Barroca
com Liliana Maria Lopes Claro
Dia 8 - Luís Miguel Marques Teixeira
com Vanessa Sofia Pires
Dia 15 - Décio António Mendes Ribeiro
com Dora Isabel Vilelas da Silva
Dia 22 - Carlos Miguel Clemente
Oliveira com Ângela Maria Nunes

IGREJA DA LAMAROSA

cisemos de as abrir, e granjeou-lhe a consideração de todos.
Crentes ou não, praticantes
ou não, as gerações de jovens
que tiveram o privilégio de com
ela privar têm com certeza dentro deles, pelo menos um bocadinho da semente de bem que

Deus a abençoe!
Obrigado por tudo.
____
António Cabecinhas Mendes

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

Dia 22 - Alberto Miguel Lopes Nunes
com Sónia Maria de Oliveira
Fernandes

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

• FALECIMENTOS •
Dia 2 - Manuel Domingos Santos
Borrego, 75 anos
Dia 3 - Joaquim Vicente Guilha, 84,
Marília Maria Marques Bento dos
Santos, 50 anos
Dia 4 - José Mendes, 85 anos
Dia 5 - Fernando Duarte Cruz, 71 anos
Dia 6 - David João, 88 anos, Ricardo
Nunes Chocalheiro, 74 anos,
Joaquina da Silva Esgueira, 90 anos
Dia 7 - Manuel de Oliveira Figueiredo, 81
Dia 9 - João Oliveira Carvalho, 68 anos
Dia 11 - Manuel Bento Machado, 76 anos
Dia 12 - Maria do Rosário Carvalho, 85
Dia 13 - Diamantina dos Santos, 88 anos,
António José da Veiga Teixeira, 81,
Maria José da Conceição Palma, 76
Dia 14 - Maria da Soledade Paula, 81
anos, Manuel Gonçalves Banha, 64
Dia 15 - Cecília dos Santos, 94 anos
Dia 17 - Sofia Azevedo, 95 anos
Dia 18 - Manuel Nunes, 87 anos
Dia 19 - José Joaquim da Silva Rato, 77
Dia 20 - José Simões Balcão Feliciano, 60
Dia 22 - Manuel José Ribeiro, 62 anos
Dia 24 - Maria Guilhermina Fernandes,
76; Maria da Conceição Batista, 78
Dia 25 - Etelvina Maria Rosa, 72 anos,
Joaquim Dias Saboeiro, 95 anos
Dia 26 - José Francisco de Sousa, 72
Dia 27 - Ana Felícia, 78 anos; Vitória
Domingas, 82 anos
Dia 28 - José Custódio, 79 anos

ela tentou espalhar por onde
andou, e de que todos tanto precisamos. Perguntem-lhes quem
ela foi, a resposta será rápida e
firme: – foi nossa amiga.
As comunidades modernas
têm cada vez menos o dom da
gratidão, no entanto penso que
os vários poderes da nossa terra
têm aqui a oportunidade de homenagear de forma firme alguém fora do comum que nos
brindou com a sua companhia.
A irmã Cândida deu à nossa
terra uma dedicação da idade de
Cristo, e segundo foi revelado
pelo Sr. Padre Elias no final da
pequena cerimónia religiosa feita em sua homenagem, as suas
ultimas palavras para com a
madre superiora da sua congregação foram: “Estou cansada de
sofrer, valha-me Nossa Senhora
do Castelo”.
Só uma Coruchense até ao
tutano faria um apelo destes no
seu leito de morte.

• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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10.º Aniversário
No passado dia 3 de Outubro
de 2007, a BÚZIOS completou
10 anos de existência.
Esta é uma pessoa colectiva
de Utilidade Pública, sem fins
lucrativos, detentora do diploma
de honra da Assistência Médica
Internacional, creditada para
formação pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) desde
2003 e agente de protecção civil
desde 2001. Saltou dos 9 sócios
fundadores em 1997, para 106

sócios em 2007, tendo em conta
que apenas nadadores salvadores podem ser sócios efectivos desta associação. Em 1997
vigiava os 2 açudes de Coruche
e neste momento vigia além
destes dois espaços ainda a Piscina de Coruche, Piscina de
Almeirim, Complexo Aquático
de Santarém e as Piscinas Municipais de Coruche. Nunca registou um acidente mortal dentro
de uma zona de banho vigiada

por si, já tendo salvo mais de
300 banhistas ao longo destes
10 anos e ajudado mais de 3000
pessoas.
Formou durante estes 10
anos mais de 200 nadadores salvadores por todo o distrito de
Santarém. Utiliza a metodologia
PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO
E DESEMPENHO, do ISN,
sendo uma referência nas áreas
do salvamento em piscinas e
coordenação de nadadores sal-

vadores em Portugal. É também
uma referência distrital em termos humanitários com os apoios
aos peregrinos de Fátima e as
campanhas de recolha de roupa.
Além disto realiza seguranças a
actividades aquáticas, já tendo
sido a responsável pela segurança do sector de natação da
Taça do Mundo de Triatlo –
Lisboa 2006.
Dispõe de recursos materiais
acima da média, em termos

nacionais de salvamento aquático, destacando-se duas viaturas
de intervenção rápidas e uma
embarcação.
Em termos futuros tem por
objectivos continuar a implementar a prevenção do afogamento em termos distritais em
todas as praias fluviais e piscinas, desenvolver o sector do salvamento em cheia e desenvolver
a desfibrilhação automática externa.

Edição do Livro “Jogos de Natação de Salvamento”
Prof. Fernando Pereira, actual
autor do manual português de
nadador salvador.
Os jogos presentes nesta
publicação são já há 3 anos testados na formação interna da
BÚZIOS com enorme sucesso,
o que antevê uma forte implementação no terreno.
Esta publicação será gratuita, indo a BÚZIOS doar um
livro a cada um dos instrutores
do ISN, em termos nacionais.

de alguns jogos inventados pelo
seu autor.
Tem como público alvo os
formadores do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), técnicos
de natação de classes de natação
de salvamento, instrutores de
nadadores salvadores juniores,
técnicos de natação no geral e
nadadores salvadores.
A publicação contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Coruche (CMC) e do ISN. Tem
a introdução criada pelo actual
director do ISN e o prefácio do

Durante o 10.º aniversário da
BÚZIOS, foi lançado pela Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, o livro “Jogos
de Natação de Salvamento”, da
autoria do seu presidente Alexandre Tadeia.
Este livro é um recurso didáctico de jogos para a área do
salvamento aquático, com o
objectivo de se tornarem as aulas menos monótonas e mais
divertidas. Estes jogos foram
produto de uma colectânea
mundial de jogos deste sector e

____

Novos projectos para colaboração com a Protecção Civil
Durante a comemoração do
seu 10.º aniversário a BÚZIOS
apresentou a sua nova viatura
de intervenção rápida, que
vem reforçar a sua operacionalidade e principalmente desenvolver a possibilidade de colaboração com a Protecção Civil.
Esta viatura tem capacidade
para o transporte de 9 elementos, possibilidade de reboque de
um atrelado, transporte de material no tejadilho e de transporte de material de salvamento
aquático, socorrismo e trauma
no interior.
Foi também apresentada a
Equipa de Salvamento Aquático, que é uma equipa para
colaboração com a Protecção
Civil. Esta é uma equipa formada e treinada para o salvamento
aquático e para dar resposta
rápida a questões de afogamento, complementando a actuação
das equipas de emergência.
Esta equipa nasce após a
análise ao afogamento dos pescadores da “Luz do Sameiro” na
Nazaré, onde morreram 6 pescadores, onde se concluiu que

em termos locais não existe uma
forma adequada de dar resposta
a casos de afogamento, de uma
forma rápida, durante todo o
ano e a qualquer hora. Assim,
cada elemento desta equipa tem
material individual consigo, formação e treino regular todo o

ano e simulacros regulares. A
intenção é acordar com a protecção civil a activação desta
equipa, em conjunto com os
outros meios de socorro, em
casos de afogamento. Desta
forma, em caso de activação, os
elementos desta equipa, todos

nadadores salvadores, deslocarse-ão para o local da ocorrência
em viatura própria para se
diminuir o tempo de resposta,
com o seu equipamento individual, de forma a complementar e
ajudar a actuação dos meios de
socorros no local, possibilitando

assim a presença de técnicos de
salvamento aquático no local.
Apresentou-se também a
Equipa de Mergulho BÚZIOS,
mais uma equipa para colaboração com a Protecção Civil.
Esta equipa é formada por nadadores salvadores, com formação
RESCUE de mergulho e com
equipamento específico para busca e salvamento sub aquático.
Esta equipa tem treino mensal e simulacros regulares, além
de exames médicos regulares e
a mais valia de além de mergulhadores, também serem nadadores salvadores.
A intenção é disponibilizar à
protecção civil esta equipa, para
ajudar as equipas de mergulho
já existentes dos bombeiros, e
assim dotar os cenários de busca
e salvamento sub aquático, de
mais técnicos habilitados.
Esta equipa desloca-se numa
das viaturas de intervenção rápida da BÚZIOS, sendo activada
como complemento aos sistemas actuais de busca e salvamento sub aquático.
____
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Plano Verde, de Ribeiro Telles,
aprovado para Lisboa
crescimento até aqui verificado
do espaço urbano, que “não tem
olhado para os elementos estruturantes da paisagem”.
O “Plano Verde” está agora
no processo de revisão em curso
do Plano Director Municipal
(PDM), e segundo um comunicado do Bloco de Esquerda, “representa uma viragem histórica
na política de ordenamento do
território, de ambiente e espaços verdes da cidade”.

O “Plano Verde” do nosso
conterrâneo, o Arq. Gonçalo Ribeiro Telles, foi aprovado por
unanimidade na Assembleia
Municipal da Câmara de Lisboa, para ser implementado
depois de dois meses de discussão pública.
A proposta do plano, vinda
do Bloco de Esquerda, consiste
numa definição da estrutura
ecológica da cidade, e expressa
uma vontade de contrariar o

Mau tempo rebenta açude
do Sorraia no Couço
O mau tempo que se fez sentir no início de Outubro fez com
que as águas fizessem uma rotura no açude do Sorraia no
Couço. Para o vice presidente
da Câmara de Coruche, “o
buraco de dois metros, é também responsabilidade da Junta

de Freguesia do Couço, por se
ter aberto o pontão de terra em
Santa Justa, devido ao elevado
nível das águas, e o canal
ladrão das águas se encontrar
tapado fazendo com que a água
viesse com mais força”, referiu
Joaquim Serrão.

Luís Ferreira, presidente da
Junta, rejeita as acusações, afirmando que avisou que ia abrir o
pontão de Santa Justa e que o
ladrão abre automaticamente e a
água já galgava e levava areia
que escavava sob o pontão.
____

Águas do Ribatejo avançam
com apoio de sete municípios
Depois de Santarém e Cartaxo abandonarem o projecto de
constituição da Águas do Ribatejo (EIA), os municípios de Almeirim, Alpiarça, Golegã, Chamusca, Coruche, Benavente e

Salvaterra de Magos, aprovaram
nas suas assembleias municipais
a adesão e viabilização da nova
sociedade intermunicipal, que
inicia a sua actividade em
Janeiro do próximo ano.

À frente da empresa deverá
estar um administrador delegado, nomeado por um conselho
de administração representativo
dos sete municípios.

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
O Sétimo Selo de José Rodrigues dos Santos
Um novo romance, um novo enigma. A quinta obra do jornalista, cuja
informação científica e técnica é verídica, coloca-nos perante uma possibilidade que ninguém espera ou deseja – O
apocalipse.
Neste livro, depois da morte de um
cientista, Tomás Noronha é incumbido
de decifrar um dos mistérios mais antigos da história, o número da besta 666.
Uma sugestão para os que gostam
de se envolver numa história empolgante da primeira à última página.

CINEMA
Elisabeth – A Idade de Ouro de Shekhar Kapur
Cate Blanchett está de regresso
aos cinemas portugueses na pele de
Elisabeth, rainha e guerreira.
Este drama de Shekhar Kapur
conta ainda com Clive Owen,
Geoffrey Rush, Rhys Ifans e
Samantha Morton.
Nos cinemas a partir do dia 1 de
Novembro.

CD

____

Adriano, Aqui e Agora: O tributo – Vários artistas

SUGESTÕES DE LEITURA • SUGESTÕES DE LEITURA
Por: José Luís Themudo Barata
Apesar de se chamar DICIONÁRIO MÉDICO PARA TODOS, não é bem um dicionário:
É antes um livro de desmistificação que visa tornar esta linguagem acessível e entendível a todos,
sobretudo aos que estudam temas de saúde e ciências afins, mediante o estudo linguístico de prefixos e sufixos. Estes, que compõem a maioria das palavras médicas têm um significado que pertence à cultura geral.
Embora possa interessar a muitas pessoas, escrevi-o
sobretudo a pensar nos alunos que tenho tido, não só de
Medicina mas de cursos afins, como Medicina Dentária,
Fisioterapia, Desporto, Nutrição, etc. A minha experiência lectiva tem-me mostrado que muitas vezes os alunos
sobrecarregam desnecessariamente a memória decorando
palavras aparentemente difíceis, esforço esse que é desnecessário se perceberem o seu significado etimológico.
O livro tem 4 partes: Uma 1.ª parte de estudo dos prefixos e sufixos com muitos exemplos de termos médicos
e de seguida é que tem um pequeno dicionário quer de
termos técnicos quer de prefixos e sufixos. A última parte
é de exercícios de auto-avaliação.
O livro foi revisto pelo meu amigo Dr Manuel
Almeida Ruas, Director jubilado do Serviço de
Endocrinologia dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, que além de médico distinto é um estudioso e
profundo conhecedor da linguística.

O tributo, tardio (mas lá diz o ditado, mais vale tarde que nunca),
a Adriano Correia de Oliveira. 25 anos após a sua morte, dezena de
artistas reuniram-se para cantar e lembrar a obra e o homem.
Neste CD, podemos ouvir Trova do
Vento que passa cantado por Ana Deus
& Dead Combo, Tim (Xutos & Pontapés) em Tejo que levas as águas, e
muito, muito mais.
Como extra, há um DVD com dois
documentários, um sobre o makin of do
CD e outro sobre Adriano, o Homem.

DVD
Diz que é uma espécie de Magazine de Gato Fedorento
Eles nem precisam de qualquer
promoção, o sucesso é garantido. Eles
têm piada, muita piada, e Diz que é
uma espécie de Magazine em DVD
contém mais de 5 horas de puro
entretenimento e humor a que já nos
habituaram.
Os melhores sketches da primeira
série do programa, exibido na RTP, e
ainda alguns tesourinhos deprimentes,
os convidados… tudo neste DVD.
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Comissão de Festas
de Coruche
com saldo positivo
de 15.753 euros
No passado dia 26 de Outubro em assembleia-geral a Comissão de Festas de Coruche,
apresentou as contas referentes
às Festas Nossa Senhora Castelo 2007. Participaram cerca de
dezassete associados que aprovaram por unanimidade as contas e alteração dos estatutos.
Os associados aprovaram
ainda por unanimidade, um voto
de louvor à Direcção, na pessoa
do seu tesoureiro, pelo excelente trabalho de gestão financeira levado a cabo, do qual resultou o saldo apresentado no
relatório e contas aprovado.
A Comissão de Festas apresentou cerca de 156.061 euros
de despesas e 171.814 euros de
receitas com um saldo positivo
de 15.753 euros.
O actual presidente da Comissão, adiantou que, “a alteração dos estatutos no que concerne ao período de trabalho da
Direcção, antes 1 ano e agora 2
anos, é fundamental para as

Entrevista a António Dias
Tesoureiro da Comissão de Festas

próximas direcções realizarem
sem sobressalto as Festas do
Castelo”, salientou Filipe Justino.
Outra das alterações aos estatutos, é o facto de agora a nova Comissão de Festas poder
promover eventos culturais, desportivos e taurinos para angariação de fundos para a realização das Festas.
Sobre uma eventual recandidatura à presidência da Comissão de Festas, Filipe Justino,
referiu que, “tinha assumido um
compromisso, se a alteração
dos estatutos e a feitura de um
regimento interno fossem aprovados na assembleia-geral eu
seria candidato. Agora que tudo
foi aprovado, provavelmente,
até Janeiro de 2008 e sabendo
que os elementos da actual direcção querem continuar, serei
candidato”, salientou Filipe Justino.
____
João Louro

Associação de
Solidariedade Social
da Fajarda lança livro
No passado dia 28 de Outubro, nas instalações da Associação Recreativa Cultural e Desportiva Fajardense, realizou-se
o lançamento do livro “Poetas
Populares na Freguesia da
Fajarda”. Este é o terceiro de
uma série de trabalhos que a
Associação de Solidariedade
Social da Fajarda tem vindo a
editar desde 2005, todos da
autoria de naturais ou residentes
na Freguesia.
Desta vez são treze os autores que participam na edição do
livro. Com estas edições dão os
autores um contributo para a

construção do Centro de Dia,
através do produto das vendas, e
presta a Associação de Solidariedade Social também um serviço para a memória da cultura
local. Já publicados foram em
2005 “1969, Um filho em Agosto e outro na Marinha”, de
Francisco Coutinho e em 2006
“Poemas de Gente Jovem e de
outros mais Velhos”, colectânea
em que participaram quatro
autores. A Câmara Municipal de
Coruche e a Junta de Freguesia
da Fajarda têm também dado
apoio a estas edições.
JCL

Câmara cobra menos
pelas creches
A Câmara Municipal de Coruche decidiu deixar de cobrar
as mensalidades das creches a
partir de Setembro, mas somente quando se efectivar a

entrada da criança no estabelecimento educativo. Com esta
decisão, que os pais consideram
justa, poderão poupar mais
algum dinheiro.

António Dias foi o responsável pela gestão e contas
da edição das Festas de Coruche 2007,
tendo sido considerado por todos como exemplar
na sua tarefa. Em altura de apresentação de contas,
o Jornal de Coruche foi ouvi-lo.

JC – Como foi a experiência de ter a seu cargo as contas
das Festas?
AD – Foi uma experiência
boa, ter a tesouraria da Festa da
Senhora do Castelo foi uma
honra. Na tesouraria vê-se a festa de outro prisma, porque se
mexe com todas as actividades,
e dá para se viver a festa por
dentro. Depois, foi um desafio
novo para mim e bastante positivo.
JC – Que dificuldades encontrou? Que verbas transitaram da comissão anterior?
AD – A maior dificuldade
foi o tempo... sempre o tempo.
Esta comissão começou muito
tarde, tomamos posse no início
de Julho, tivemos que fazer um
orçamento sem saber as receitas
que iríamos conseguir. A verba
que transitou foram cerca de 38
euros, portanto começamos
praticamente do zero, só tínhamos garantido o subsídio da câmara e isso dificultou as coisas.
Mas com a contribuição de
muitas entidades e pessoas conseguimos obter uma receita na
ordem dos 170 mil euros, só
temos de agradecer a todos
quanto nos ajudaram e acreditaram e nós.
JC – O que diz da receita
positiva de 15 mil euros que
fica para quem vier a seguir?
Dava para pagar o fogo de
artifício!?

A receita da Festa foi essa,
mas agora vamos adquirir meios
informáticos e temos as despesas correntes, pelo que será algo
menos. Esta verba vai servir
para a próxima comissão ter já
algum fundo de maneio disponível para começar a fazer os primeiros contactos para as Festas
de 2008.
Em relação ao fogo de artificio é uma matéria que a próxima comissão deliberará, consultando naturalmente a Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo e a
Câmara de Coruche.
JC – E a sua relação com a
equipa? Foi difícil a gestão
financeira?
AD – Foi muito boa, acho
que todos os elementos foram
muito solidários uns com os
outros e muito competentes. A
gestão financeira não foi difícil,
teve foi de existir muito rigor
nas verbas orçamentadas. Depois conseguimos receitas das
empresas de maior dimensão,
mas também, e penso que pela
primeira vez, da restauração e
do comércio. Ficamos muito
felizes com esse facto e se não
fosse o tempo escasso, teríamos
conseguido mais donativos da
parte do comércio, empresas e
ate de particulares. É bom ver os
coruchenses cada vez mais com
a Festa da Sr.ª do Castelo. Todos
juntos faremos as maiores e
melhores festas do Ribatejo.

JC – É a primeira vez que
a comissão apresenta publicamente as contas desta forma.
Porquê?
AD – Bem, não sei se é a
primeira vez, mas esta comissão
sempre se regeu pelo rigor e
competência. As verbas foram
todas escrituradas, não houve
entradas de dinheiro nem saídas
sem documentos, pagamos na
hora todas as despesas e contratos, sendo assim no dia 14 de
Setembro tínhamos as contas da
festas fechadas e prontas paro o
Conselho Fiscal fiscalizar.
Apresentamos agora as contas publicamente, fizemos um
livro com elas e também os agradecimentos necessários. Acho
que as festas têm de ter organização desde o início até a apresentação das contas. Agora se
foi a primeira vez, não sei, a Comissão de 2007 apresentou as
suas. Sobre as contas das comissões anteriores, não me pronuncio, como e compreensível.
JC – E para o ano, é para
continuar? Que projectos e
desafios?
AD – Não sei. Apresentamos
agora as contas, fizemos alterações aos estatutos, para os melhorar e aprovamos um regulamento interno.
Acho que tudo vai melhorar
com isso. Projectos? Há muitos,
todos temos ideias novas para
melhorar as Festas, e acho que
muitas pessoas fora da comissão
também as têm.
Agora é necessário reunirmo-nos todos e fazer coisas diferentes, mas sem nunca esquecer a tradição.
Acho que temos condições
para fazer umas festas maiores,
assim haja vontade e disponibilidade de todos sem excepção.
JC – Quer agradecer a
alguém em particular?
AD – Quero somente agradecer às gentes de Coruche,
quer estejam no Concelho, no
País ou além fronteiras… Sem
eles não haveriam Festas em
Honra de Nossa Senhora do
Castelo.
____
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Salvaterra de Magos
no Campeonato do Mundo
de Trampolins

Tiago Pirralho
de novo em grande
Representa Portugal no Campeonato do Mundo
de Acordeão na Rússia

Fotocine

Quatro jovens da Associação Desportiva de Salvaterra de Magos vão representar Portugal no Campeonato do
Mundo de Trampolins, a ter lugar no
Quebeq – Canadá, no mês de Novembro.
A Associação Desportiva de Salvaterra de Magos vem sendo conhecida
como uma das mais importantes escolas
de formação nos Trampolins e vem

somando várias vitórias em competições
europeias e mundiais, pelo que é de esperar que a participação da comitiva ribatejana volte a ser um sucesso em 2007.
Amadeu Neves, representará Portugal em seniores, no Escalão 15/16 anos –
Ana e Andreia Robalo (residentes na
Fajarda), e Rafael Holzheimer no Escalão 11/12 anos.

É já nos dias 5 e 9 de Novembro que
se realiza na cidade de Samara, na
Rússia, o Trófeu Mundial de Acordeão,
onde estarão os melhores músicos do
mundo, indo o nosso conterrâneo Tiago
Pirralho, representar Portugal na modalidade de Sénior Varieté.
Tiago Pirralho adiantou ao nosso
Jornal que “a preparação para este campeonato requer treino que nos últimos
tempos foi de 12 a 14 horas por dia”.

Normalmente treina todos os dias
cerca de 4 horas e o seu objectivo principal é conseguir qualificar-se entre os
primeiros. Para o Futuro, Tiago Pirralho
quer afirmar-se como o melhor português.
De referir que Tiago tem apenas 19
anos, tendo começado a tocar aos nove,
mas interrompendo por dois anos devido
a ter partido ambos os braços, “pelo que
a sério comecei aos 12 anos”, referiu.

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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Casa do Benfica de Coruche organizou 3.º Convívio Piscatório

A Casa do Benfica em Coruche organizou nos dias 29 e
30 de Setembro o 3.º Convívio
Piscatório no rio Sorraia, desta
vez junto à Vila de Coruche.
No dia 29 teve lugar a 1.ª
Prova Juvenil. Uma prova de
incentivo dirigida fundamentalmente aos mais novos, divididos
por quatro escalões, consoante o
nível etário.
No dia 30 a prova foi aberta
a todos, tendo comparecido 45
pescadores, oriundos não só de
Coruche, mas também de Mora,
Benavente, Lisboa, Salvaterra
de Magos, Samora Correia, Almeirim.
Na zona A, o vencedor foi
Luís Abalada (Casa do Benfica
Coruche) e na Zona B o melhor
classificado foi António Marques (Casa do Benfica Coruche).
Na classificação por equipas,
o primeiro prémio coube à Casa
do Benfica em Coruche; o 2.º
Prémio ao Sport Lisboa e Benfica e o 3.º Prémio ao Grupo
Desportivo de Benavente.
No final da prova a Casa do
Benfica ofereceu, na sua sede
social, um almoço a todos os
participantes, com febras na

brasa, sardinha assada, pão e vinho da região. Seguiu-se, por
fim, a entrega de prémios (sistema de prémios à escolha).
Em declarações ao nosso
jornal, João Marçal, coordenador-geral do evento, frisou o
“excelente ambiente” que esta
iniciativa da Casa do Benfica
tem suscitado junto dos pescadores, quer de Coruche, quer de
outros concelhos.

Festival Colmar

Apesar do mau tempo que se
abateu sobre a madrugada e
manhã do dia 30, os pescadores
compareceram, disse J. Marçal,
“em número surpreendente,
dadas as condições climatéricas
adversas.
Esse foi mais um sinal encorajador que prova que esta iniciativa da Casa do Benfica já
começa a ganhar raízes entre os
amantes da pesca”.
Esta notícia é cortesia do “Jornal Folclore”, ao qual agradecemos

O traje e o folclore de Coruche
exaltam-se com dignidade em Colmar, França
O Rancho Folclórico “O Ribatejo”, de Colmar (França),
representativo do folclore e dos
trajes da região de Coruche,
recebeu muitos e merecidos
aplausos na actuação que nos
ofereceu durante um Festival de
Folclore que decorreu no dia 13
de Outubro em Colmar (França). Estivemos ali em trabalho
de reportagem, ao serviço do
Jornal Folclore.
O programa incluía a nossa
presença no Festival de Colmar,
que contou ainda com a actuação de outros grupos, representativos de outras regiões de
Portugal. Encontrámos muitos
conterrâneos, para nossa natural
satisfação.

A actuação dos representantes ribatejanos de Coruche encheu-nos de orgulho pelo cuidado com que envergam os trajes
típicos da nossa região. Elas
vestindo a característica indumentária da campina dos campos do Sorraia, nas versões de
traje de trabalho e domingueiro
ou de ir à vila; eles, os campinos
guardadores de toiros e com
traje de gala. Também de abegão e arrozeiros.
Gostámos do postal ilustrado
da cultura popular tradicional de
Coruche que vimos em terras
longínquas, bem no norte de
França, onde vive e labuta uma
enorme comunidade de naturais
de Coruche.

O rancho é constituído por
rapazes e raparigas quase todos
nascidos em França. Alguns são
naturais de outras regiões que
não Coruche. Contudo, o cuidado com que todos envergam os
trajes e o brio com que dançam
o Fadinho Batido, O Ladrão, o
Verde-Gaio, a Moda a Dois Passos e tantas outras modas do folclore de Coruche, constitui um
modelo de desvelado bairrismo,
merecedor de mais vivo aplauso
de quantos vivem e amam os
valores tradicionais da região
coruchense, nomeadamente as
respectivas entidades autárquicas.
Manuel João Barbosa
Director do Jornal Folclore
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