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EDITORIAL

Mais uma vez o Natal…
...e com ele a Família, os Amigos, os Bons Sentimentos e os desejos de Paz,
Amor, Concórdia e Prosperidade para todos!

tudo isto que desejo a
todos, sem excepção,
pois só assim poderei
também ter tudo aquilo que
agora vos desejo. Isto porque o
nosso bem-estar deve passar
essencialmente pelo bem-estar
dos outros. Como seria o nosso
mundo se assim pensássemos e
agíssemos!? Foi talvez esta a
mensagem que Cristo nos trouxe
e deveria ser por isto que celebramos o Natal, e não tanto pela
parte material e consumista que
nos ilude mas que não nos preenche de facto. Fica a reflexão.

É

Agora vejamos como vai o
nosso burgo:
Parece que continuamos a
não estar de acordo com as linhas de governação que nos devem orientar, temos dificuldade
em olhar para planos definidos
para legislaturas que foram sufragadas pelos nossos conterrâ-

neos e perdemo-nos em lutas
sobre procedimentos administrativos ou burocráticos que só
servem para atrasar em vez de
se analisar se as obras ou decisões subjacentes a esses quid
pro quo são ou não importantes.
Todos sabem que não perfilho das ideologias socialistas,
pois considero que todos somos
diferentes e devemos ser entendidos e compreendidos nessas
diferenças, no entanto a verdade
é que depois do marasmo de desenvolvimento que a nossa terra
sofreu após o 25/4, o actual executivo municipal composto por
gente de Coruche delineou um
plano e tem feito obra, quer se
goste ou não. E há coisas que eu
não gosto, como o muro do Sorraia.
No entanto, a legislatura termina em 2009 e nessa altura
veremos as opções do povo de
Coruche. Até lá penso que devemos apoiar o desenvolvimento
da nossa terra e colaborar naquilo em que acreditamos, sem ter

vergonha de manifestar a nossa
opinião quando discordamos,
mas com argumentos válidos,
inteligentes e coerentes, e não
com a atitude tão portuguesa e
primária do “bota abaixo”, do
estar contra só porque se é do
contra.
Em minha opinião as “oposições” devem ser construtivas e
não “demolidoras”, sob pena de
elas próprias ficarem “soterradas” e deixarem de ter importância.
Atente-se por exemplo na
resposta ao desejo da reposição
do busto do Major Luís Alberto
de Oliveira por parte de mais de
mil coruchenses e da atitude do
PCP, único contra a reposição.
Não lhes interessou os factos e
os documentos da história,
somente os olhos “pequenos” e
medíocres da política. Como era
do tempo da “outra senhora” é
fascista e somos contra. Enfim,
com argumentos destes… a propósito ler a reacção de Luísa
Mesquita à sua expulsão do

PCP, ficaremos a perceber melhor o fenómeno.
No Plano Nacional: temos
mais um estudo sobre o novo
aeroporto de Lisboa, da Associação Comercial do Porto
(ACP), que revela definitivamente que a localização da Ota
deve ser posta de lado. A opção
deste estudo, que contempla a
manutenção da Portela mais a
base aérea do Montijo, revela-se
também muito mais barata e
melhor do que a opção Ota e fica a par de Alcochete como as
únicas opções plausíveis. Vejamos qual a atitude do governo
de Sócrates e até quando Mário
Lino se mantém como ministro,
agora que está totalmente desacreditado. Qualquer uma delas
será melhor para o pais e para a
nossa terra, do que a opção Ota.
Referir ainda a teimosia do
governo em insistir no fecho do
nosso consulado em Sevilha,
que vai implicar perder, e repito,
perder um dos mais bonitos

edifícios de Sevilha, oferecido a
Portugal em 1928 aquando da
exposição ibero-americana.
Este governo tornou-se perito em fechar, encerrar, e, neste
caso, dar de mão beijada.
E agora convido-vos ao balanço do ano que está a terminar
e planear o que ai vem, sem
nunca nos esquecermos do que
verdadeiramente interessa nas
nossas vidas, a paz, a nossa
família, a nossa terra, a solidariedade e a compreensão do outro, sempre num espírito de
entre-ajuda.
Quero agradecer a todos, leitores, anunciantes e colaboradores, a ajuda e o apoio que têm
dado para que a nossa terra
possa ter um jornal como este,
que nos honra pelo país e pelo
mundo fora onde já chega.
Os votos sinceros de Um
Bom Natal a todos, com muitas
felicidades!
____
Abel Matos Santos
Director do Jornal de Coruche
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Destaque para o próximo número
“Que futuro para a Educação?”
Grande Entrevista, em exclusivo,
com a ex-Secretária de Estado da Educação
Dr.ª Ana Benavente
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ENTREVISTA

António Tadeia

Fomos ao encontro do coruchense António Tadeia, que se tornou uma figura incontornável
do jornalismo desportivo nacional
JC – Como começou a dar
os primeiros passos no jornalismo?
AT – A brincar, em casa.
Fazia crónicas de jogos de futebol para mim e para os meus
colegas de liceu. Depois, na Rádio Voz do Sorraia, fui mais animador de programas do que jornalista, embora tenha feito
alguns noticiários. Até que,
quando vim estudar para Lisboa, entrei com o Ricardo Costa
(actual director da SIC Notícias)
e o Reinaldo Serrano (coordenador do mesmo canal) para a
equipa de informação da Rádio
Universidade do Tejo, uma rádio universitária que funcionava
no Instituto Superior Técnico.
A entrada nos jornais foi
posterior: um colega de faculdade que era colaborador de ténis
de “A Capital”, o Hugo Ribeiro,
apresentou-me ao chefe de redacção, o João Vaz, e passei a
escrever sobre futebol internacional. Na altura sabia tudo
sobre futebol internacional.
JC – Como surgiu o gosto
por esta área profissional?
AT – Acho que é pelo gosto
de comunicar, de contar histórias. Quando era criança, eu e
alguns amigos (o Zé Cardoso, o
Rui Claro e o Luís Claro) fazía-mos relatos dos jogos de bola
que inventávamos com os cromos de futebol.
JC – Foi jornalista na SIC,
e actualmente trabalha na
estação pública, a RTP. Falenos um pouco desta transição?
AT – Nunca fui jornalista da
SIC: fui comentador de futebol,
na abertura da estação, ao mesmo tempo que era jornalista do

Expresso. A tempo inteiro, só
estive em jornais: Expresso,
Público, Record e Correio da
Manhã. Depois, houve alturas
em que acumulava essa actividade com a de comentador de
futebol: assim foi na SIC, na
Antena 1, na RTP, na TVI, na
Sport TV, de novo na SIC, na
TSF e agora de novo na RTP.
Mas não consigo comparar locais ou formas de trabalhar, pois
a minha actividade televisiva foi
sempre externa, casuística.
JC – E a experiência nos
jornais?
AT – Depois de começar, em
“A Capital”, comecei por ser
colaborador do Expresso, numa
altura em que o jornal lançou
um caderno de desporto. Sai em
1994, para o “Público”, onde
tive o meu primeiro
cargo de chefia: fui
editor de desporto de
1996 a 1999, altura
Dir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista
em que sai para o
“Record”. No “Record”, estive na che-

Farmácia S. José

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

Tel. 243 724 062 • Fax: 243 724 297

fia de redacção e lancei a “Record Dez”, uma revista que saia
aos sábados com o jornal mas
que depois de eu sair para o
“Correio da Manhã” foi fechada
pela direcção. No “Correio da
Manhã” fui chefe de redacção,
mas acabei por sentir a falta do
futebol e sai ao fim de um ano.
Neste momento sou “freelancer”. Trabalho em casa e escrevo regularmente para o “Diário
de Notícias” e “O Jogo”.
JC – Porquê a área desportiva?
AT – Nunca tive grande talento de repórter, até por causa
de alguma timidez no contacto
com desconhecidos. Escrevo
limpinho, mas também não seria por causa da qualidade literária que ia impôr-me.
A única forma de fazer alguma coisa com qualidade era por
via da especialização: trabalhar
nalguma coisa de que percebesse profundamente. E sempre
vi muito futebol – era a área de
mais fácil especialização. Quan-

do era miúdo achava que sabia
muito de música alternativa,
mas entretanto segui outro caminho.
JC – Conte-nos um acontecimento(s) (com graça ou
dramático) que o tenha marcado na sua vida profissional?
AT – Os acontecimentos
raramente valem por si. A minha
carreira foi sobretudo marcada
pela sorte de trabalhar com o
João Manha e o João Marcelino,
com os quais aprendi a ser o jornalista que sou hoje. No Expresso, noutros tempos, foi-me facultada a possibilidade de estar
nos grandes palcos de decisão
do futebol europeu, de conviver
com os grandes nomes da modalidade. No Público aprendi a
tomar decisões, a construir edições com princípio, meio e fim.
No Record e no Correio da Manhã ensinaram-me a pensar
mais nos leitores do que nos jornalistas. Nas televisões e nas rádios percebi que o importante
era chegar às pessoas, elucidá-

-las, em vez de procurar o brilho
fácil. E na Dez tive a minha primeira equipa estanque, um
grupo de gente a que gosto de
chamar irmãos.
JC – Nasceu em Coruche.
Mantém ligações à terra que o
viu nascer? Como vê a evolução dos meios de comunicação
social na vila ribatejana?
AT – Nasci em Coruche mas
vim para Lisboa aos 17 anos.
Desde então, vou aí uma vez por
mês, geralmente almoçar ou
jantar a casa dos meus pais. Nada mais. Pelo que não conheço
nada a não ser a RVS e o “Sorraia” do meu tempo (até 1987).
JC – O que gostaria de fazer no futuro?
AT – Gostava de provar que
o público português não é mais
parvo do que o francês ou o italiano e que é possível haver um
jornal desportivo de grande qualidade em Portugal.
JC – O seu sucesso que
actualmente faz de si uma figura nacional, só foi possível
saindo de Coruche em busca
de novas oportunidades. Como foi esse percurso?
AT – Não sou uma figura
nacional, nem pouco mais ou
menos. Ando tranquilamente
pela rua, de bermudas e de barba por fazer, que ninguém diz:
‘Olha, vai ali um gajo da televisão’.
JC – Que conselhos dá aos
que agora começam?
AT – O mesmo que me
deram a mim: leiam muito, inquietem-se sempre. Ler jornais
é fundamental para quem quer
ser jornalista. A inquietação é a
qualidade fundamental de um
jornalista: será que isto é mesmo
assim? O resto é vocação: ou se
tem vontade de sofrer pelo jornalismo ou não vale a pena
andar à procura.
____
Entrevista de
Carlota Alarcão
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PCP expulsa Luísa Mesquita
– e chama-lhe mentirosa e caluniadora
A direcção do Partido
Comunista de Santarém,
emitiu um comunicado à
imprensa onde informa da
decisão de expulsar a deputada Luísa Mesquita
daquele partido. As razões
apontadas são “o ostensivo
incumprimento de princípios estatutários, de
compromissos políticos e
éticos assumidos e de
afrontamento ao Partido,
com recurso a calúnias e
à mentira”.

A Freguesia de Coruche deseja a todos
Votos de Feliz Natal
e Próspero Ano Novo
Rua 25 de Abril
2100-126 CORUCHE
Telefone 243 675 622 • Fax: 243 660 623
E-mail: junta.f.coruche@mail.telepac.pt

Pastelaria

Declarações de Luísa Mesquita
ao Jornal de Coruche
Em declarações ao Jornal de
Coruche, a deputada Luísa Mesquita que também é vereadora
na Câmara Municipal de Santarém, reagiu ao conteúdo do
documento, afirmando “que não
traz mais nenhuma razão além
daquelas que foram anunciadas
na praça pública desde 2006
até agora. O que pergunto é
porque não decidiram isto logo
em Novembro de 2006?”.
Não o fizeram, porque não
há nenhumas razões. Quanto ao
discurso do comunicado, ele é
insultuoso, caluniador, e de baixo nível, revelando bem ao que
a Direcção do PCP chegou.
Quem ler percebe ao baixo nível
a que o PCP desceu!”.
Luísa Mesquita, visivelmente indignada, disse que “quem
não tem argumentos, recorre ao
insulto em acto de desespero,
para ver se alguém acredita.
São totalmente falsas e caluniosas do principio ao fim, as
declarações do comunicado do
PCP”.
Quanto às acusações do PCP
sobre a visita à Estação Zootécnica, que o partido usou contra
a deputada, Luísa Mesquita afirma que “O PCP sabia da visita
há meses, ela estava marcada
desde essa altura e usaram isso
para na véspera dizer que não
autorizavam a minha visita.
Demonstra indignidade e baixa
politica”. Em relação à sua vida
profissional e às afirmações sobre a sua reforma, Luísa Mes-

JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE

quita diz que “não admito ao
PCP nem a ninguem que se pronuncie sobre a minha carreira
profissional, porque ao contrário de muitos dirigentes do PCP
que têm a vida profissional na
politica, são empregados do
partido, eu não sou profissional
da politica. Tenho uma profissão há mais de 30 anos, sou
professora.
Não preciso do PCP para
subir na minha carreira, porque
já cheguei ao topo e só quem
tem moral para falar da minha
carreira é o meu patrão, o
Ministério da Educação, os
meus colegas e os meus alunos”.
“O PCP esqueceu-se de
dizer a única verdade que podia
dizer, é que entre Junho e Novembro de 2006, o PCP com indignidade, colocou como negócio propostas para eu sair. Disse que me dava um lugar nas
estruturas do PCP se eu saísse,
mas a minha dignidade não
estava à venda.
O PCP estava disponível para violar os seus estatutos para
eu sair, chegando a oferecer-me
a pensão vitalícia. Para que eu
saísse tudo era possível”.
Quanto à renovação da bancada parlamentar, Mesquita
estranha “pois só a 5.ª pessoa
estava disponível para me substituir, e que é uma professora da
minha idade, pelo que onde está
a renovação?”, questiona a deputada agora expulsa.

Acusou ainda a Direcção do
PCP de “ausência de democracia, de arrogância e prepotência, iniciada pelo PCP, com tentativas de assassinato politico e
pessoal”. Afimou ainda que
“com o PCP ficará a calunia e a
mentira e comigo a verdade e a
dignidade. Mais uma vez o PCP
não cumpriu a sua palavra”.
Questionada sobre se se
identifica com a Dr.ª Zita Seabra, respondeu que “ao contrário da Dr.ª Zita Seabra, a razão
para a minha expulsão nunca
me foi dita”, afirmando que
“continuarei até ao fim a desempenhar os mandatos para os
quais fui eleita, e já informei o
PCP disto há um ano, sem ir
para a praça pública, como o
PCP fez e faz, chegando à indignidade de não me informar da
minha expulsão que soube pelos
jornalistas”.
Luísa Mesquita vai continuar a “tentar com empenhamento trabalhar na Câmara de
Santarém na Assembleia da
República”.
Questionada se em 2009 se
recandidata por outro partido ou
lista independente, disse que
“agora isso não está nos seus
horizontes, mas somente trabalhar o dia a dia o melhor que
souber e puder”.
A deputada eleita pelo PCP,
deve agora passar a deputada
independente não inscrita.
____
AMS

Aberto todos os dias

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

Votos de Boas Festas

E-mail: pereirarouxinol@sapo.pt

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

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

5

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 20 • Dezembro de 2007

Locais •

Notícias Locais

• Notícias Locais •

Couço

Escola primária
vai ser associação
de caçadores
A antiga escola Primária de
Águas Belinhas, na vila do Couço, vai ser desafectada pela
Câmara Municipal de Coruche
para passar a permitir que a Associação de Caçadores do Paço
do Dragão ocupe as instalações

da antiga escola.
Em breve vai ser celebrado
um contrato de comodato entre
a escola e a associação para
definir em que condições será
feita a cedência.

Lamarosa

Centro de Dia
comemora 9 anos
A Associação de Solidariedade Social
de São José da Lamarosa, festejou no dia
1 de Dezembro os seus 9 anos de existência ao serviço dos mais velhos naquela
freguesia.
As comemorações contaram com uma
missa em homenagem aos utentes e sócios
falecidos, seguido de almoço e convívio
musical.

Santana do Mato

Nova ETAR leva a
expropriação
A nova estação de tratamento de águas residuais (ETAR) a
construir na freguesia de Santana do Mato, vai ser construída
num terreno com cerca de 3.000
m2, considerado como a melhor
localização para o fim a que se
destina.

No entanto, por recusa do
proprietário do terreno em negociar com a autarquia a cedência do terreno, a Câmara de Coruche vai instaurar um processo
de expropriação por interesse
público, referiu Dionísio Mendes, edil de Coruche.

Notícias Locais

• Notícias Locais •

Joaquim Banha continua
líder do PS de Coruche
“O adversário político do PS no concelho de Coruche
é o PCP/CDU e não o PSD”
No dia 30 de Novembro os
militantes do Partido Socialista
de Coruche elegeram a nova
Comissão Política Concelhia
para os próximos dois anos. A
lista única, liderada por Joaquim
Banha, foi eleita por uma larga
participação de militantes.
O projecto da nova Comissão Política Concelhia do PS, é
segundo Joaquim Banha, “continuar a apoiar o executivo da
Câmara Municipal, liderado
por Dionísio Mendes, no trabalho desenvolvido em prol da população do concelho”.
Para o re-eleito líder do PS
local, um dos objectivos “é em
relação às eleições autárquicas
de 2009, aumentar a votação da
Câmara Municipal para o PS,

colocando mais vereadores, e,
principalmente aumentar a votação na Assembleia Municipal,
onde queremos obter a maioria
absoluta”.
Isto porque “têm acontecido
alguns problemas visto que a
Câmara quer desenvolver projectos e executá-los, mas a As-

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

sembleia Municipal liderada
pela CDU coloca entraves ao
trabalho da Autarquia”.
Joaquim Banha referiu ainda
que “o adversário político do
PS no concelho de Coruche é o
PCP/CDU e não o PSD. O nosso objectivo é que o PCP/CDU
nas próximas autárquicas de
2009 baixe a sua votação e o
eleitorado vote no PS para bem
das populações”.
Para isso, “é importante o
eleitorado aperceber-se das
dificuldades que o PCP/CDU
está actualmente a colocar ao
executivo do PS na Câmara de
Coruche”, salientou o Presidente da concelhia do PS.
____
João Louro

Travessias do Vale do Sorraia em Coruche

Adiadas para Maio de 2008
obras nas seis pontes
O vice-presidente da Câmara
de Coruche, Joaquim Serrão,
adiantou na última reunião do
executivo da Autarquia, que “a
intervenção para reforço estrutural das seis pontes da travessia do Vale do Sorraia, prevista
inicialmente pela Estradas de
Portugal para Novembro deste
ano, só deverá acontecer em
Maio de 2008”. Segundo o vice
da Câmara, “deverá haver uma
suspensão e adiamento da intervenção até ao final da próxima
Primavera. Entretanto, vai avaliar-se a possibilidade de montagem de uma ponte militar
cerca de um quilómetro a montante da ponte Teófilo da Trindade, que dará acesso à vila de

Coruche sobre o rio Sorraia. Os
militares estão a estudar tecnicamente a colocação da ponte e
a forma de a implantar com
capacidade para veículos até 17
toneladas”, adiantou o autarca,

perante a pergunta colocada
pelo vereador da CDU, António
Soares, que quis saber o ponto
da situação.
____
João Louro

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Notícias Locais • Notícias

Especialista CITROËN
Vendas e Assistência Técnica
Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche

junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

Contacto
960 235 864
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PSD lança críticas ao PS
– sobre acusação de aliança com o PCP/CDU
A Comissão Política Concelhia do PSD de Coruche emitiu
um comunicado a 28 de Novembro, sobre o facto do PSD
não votar favoravelmente algumas das propostas que o PS
apresenta na Assembleia Municipal.
O comunicado afirma que o
PS «até “sonha e inventa” que
o PSD decidiu “coligar-se” nas
reuniões da Assembleia com o
PCP/CDU». Para o PSD “é
mais do que tempo do Partido

Socialista perceber, duma vez
por todas que, no quadro
autárquico actual, não temos
necessidade política de nos
aliarmos a ninguém para votarmos como entendermos. É algo
que nos diferencia de forma
muito significativa. Nem com o
PS, nem com o PCP/CDU. E
deve o Partido Socialista meditar sobre o que diz, para ser
levado a sério”.
O PSD acusa ainda o PS de
“com esta constante e falsa

questão de inventadas e pseudo
alianças – as velhas inventonas
– só está a tentar distrair e
enganar as pessoas quanto
àquilo que é importante. A nós e
aos nossos autarcas, desenganem-se. De uma vez por todas.
Acabaram as tretas, ponham-se
é a trabalhar bem, que é coisa
que não têm feito. E menos propaganda, decerto. E preocupar-se com o seu (des) governo
local e nacional, que tão mal
vão”, refere o comunicado.

PSD critica fortemente
o OE para 2008
Os deputados eleitos por
Santarém na Assembleia da
República pelo PSD, Mário
Albuquerque, Miguel Relvas e
Vasco Cunha, criticaram fortemente o Orçamento de Estado
(OE) para 2008, no que concerne ao Distrito de Santarém,
em conferência de imprensa
realizada no passado dia 19 de
Novembro na sede distrital do
PSD.
“É histórico. Nunca foi assim! Um distrito cada vez pior.
Um Governo que nos abandonou. Um Partido Socialista fora-de-jogo!”. Foi desta forma que
classificaram o OE para 2008,
referindo que “somos contemplados com o pior PIDDAC das
últimas décadas quando analisada a sua evolução por montantes! Não há memória de pior
proposta e de pior dotação”.
Para os deputados em “2008

A toda a população do Concelho
e em particular aos fregueses da Erra
desejamos Bom Natal
e Próspero Ano Novo
Travessa da Escola
2100-623 Vila Nova da Erra
Telefone e Fax: 243 679 462
E-mail: juntaerra@oninet.pt

Casa Pandaio
Decorações, Lda.
Tel. e Fax 243 675 312 / 712
Rua de Santarém, 69 - 110 • 2100-226 CORUCHE

José Manuel Ferreira
recebemos menos 102 milhões
de euros do que em 2006, o que
corresponde à perda de mais de
2/3 da dotação anual, pelo que
tomando como referência o
PIDDAC do ano de 2005 (onde
recebíamos com o actual governo PS mais de 233 milhões de
euros) perdemos em 2006, 2007
e 2008, cerca de 300 milhões de

euros de investimento (acumulados)”.
Nesta conferência de imprensa, foi referido que há cinco
Concelhos que não têm previsto
qualquer investimento nacional
(Almeirim, Constância, Coruche,
Mação e Sardoal), sendo que
Almeirim e Coruche estão nesta
situação há 3 anos.

PCP também contra
o OE para 2008
O PCP classifica o Orçamento de Estado (OE) para 2008
como profundamente negativo,
classificando a politica governativa do PS como “desastrosa”,
referindo que o “PS/Sócrates impôs um orçamento que não resolve, antes agrava, os principais problemas económicos e
sociais do país e do distrito”. Diz
ainda que “a política de direita
do governo PS/Sócrates manifesta-se claramente neste OE”.
O comunicado diz ainda que

JUNTA DE FREGUESIA
DA ERRA

“ao diminuir as verbas do PIDDAC para o distrito, passando
de 207 milhões em 2001 para
48 milhões de euros em 2008, o
governo PS/Sócrates adia a resolução de importantes problemas do distrito, que entretanto
se agravam”.
Para o PCP o orçamento devia ser outro para que se pudessem fazer obras como “é o
caso de importantes vias de comunicação, como o IC10 ou o
IC13, ou as novas pontes do

Tramagal e de Constância, a
unidade hospitalar para o sul
do distrito, a despoluição e requalificação das frentes ribeirinhas do Alviela, Almonda e o
Sorraia, investimentos em vários centros de saúde, escolas,
quartéis de forças de segurança, de bombeiros, lares e centros de dia para idosos, recuperação e conservação de património, e infra-estruturas em áreas
como a justiça, o desporto e a
cultura”, refere o comunicado.

Serviços de Carpintaria e Marcenaria
Montagem Profissional

Temos os melhores princípios
para o final da sua casa

Tel. 243 678 812

• Tlm. 935 815 590

Rua do Minderico, 33
2100-509 Fajarda • Coruche

ISO 2000
De: António Maria G. Rosado
TECTOS FALSOS EM PLADUR
(gesso cartonado) para pintar c/ isolamento
TECTOS FALSOS DECORATIVOS
c/ isolamento
FORROS DE PAREDES
EXTERIOR E DIVISÓRIAS EM PLADUR
c/ isolamento

Telef. 243 659 097 • Tlm. 966 343 856
Lagoiços Novos – 2100-375 Couço
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Observatório do Sobreiro e da Cortiça
Lar da
– Futuros parceiros reunidos em Coruche
Misericórdia é
exemplo a seguir
O Município de Coruche
promoveu no dia 6 de Novembro uma reunião de trabalho sobre as perspectivas
futuras para o Observatório
do Sobreiro e da Cortiça.

No passado dia 2 de Dezembro, a Santa Casa da Misericórdia de Coruche, realizou a
sua Assembleia Geral de fim de
ano, para aprovação do orçamento e plano de actividades para o
ano de 2008, que foi aprovado
por unanimidade, contemplando um investimento financeiro
significativo em recursos humanos e em obras nas instalações
que a Santa Casa possui.
Finda a Assembleia Geral, foi
feita uma visita guiada às novas
e remodeladas instalações, que
configuram extrema funcionalidade e adequação às mais exigentes normas e regras para este

tipo de espaços, respeitando às
mais avançadas normas de higiene e qualidade na confecção
alimentar e nos espaços ao disôr
dos idosos, nomeadamente casas
de banho e acessibilidades, passando pelo conforto dos quartos
e privacidade.
De referir que todo este investimento que ronda cerca de
um milhão de euros, foi suportado em 75% pela Santa Casa e
em 25% pela Câmara Municipal
de Coruche.
São de facto umas instalações
modelares que devem servir de
exemplo a outras instituições e
que o Estado deve apoiar.

Convocação de Assembleia Geral
Nos termos da lei e dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Coruche, a reunir em sessão ordinária na
sua Sede Social, sita na Rua da Misericordia, nº 36
em Coruche, pelas 15 horas do dia 04 de Dezembro,
com a seguinte:

Ordem de Trabalhos
1– Discussão e votação do Plano de Actividades,
proposto pela Direcção para o exercício de 2008, e
Parecer do Conselho Fiscal;
2 – Qualquer outro assunto de interesse para a
CCAM.

A obra física está em marcha
e é tempo de preparar o conteúdo que servirá de suporte à actividade do Observatório e Centro
tecnológico, por isso mesmo a
autarquia de Coruche desenvolve
estes encontros com os diversos
actores do sector da cortiça.
Dionísio Mendes, presidente
da câmara municipal, garante
“este é um projecto que está localizado em Coruche, mas que
não pretende ser Municipal.
Queremos que seja entendido
como um importante equipamento de âmbito nacional e reconhecido internacionalmente
pela sua qualidade e capacidade de agregar as diversas estruturas do sector”.
Na reunião estiveram presentes representantes de universidades, produtores florestais,
industriais, entidades governamentais como o Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade, a Estação Florestal
Nacional, o Instituto Nacional
de Recursos Biológicos, Instituto de Emprego e Formação Profissional, a União da Floresta
Mediterrânica (UNAC), investigadores e representantes de
escolas profissionais.
Depois de realizada a breve
apresentação técnica do projecto teve lugar uma importante
troca de ideias sobre o papel que

Autarquia atribui subsídios
O executivo municipal decidiu apoiar monetariamente o
Clube Associativo Desportivo
de Coruche – CAD com 29.748
euros, o Grupo Desportivo
Águias do Sorraia do Couço
com 19.673 euros para a época

2007-2008, a Búzios – Associação de Nadadores Salvadores
de Coruche na comparticipação
de 25% (5.927 euros) para aquisição de uma viatura de nove
lugares pela associação no valor
de 23.710 euros e o Coruche

Outdoor Adventure Club em
516 euros, para despesas de
escritura e registos como pessoa
colectiva.
____
João Louro

Boas Festas

Não havendo número legal de associados para a
Assembleia funcionar regularmente, fica desde já
feita segunda convocação para uma hora depois,
funcionando então com qualquer número de associados.
Coruche, 02 de Novembro de 2007
O Presidente da Assembleia Geral

o observatório pode desempenhar futuramente. Um dos objectivos gerais do projecto aclamado por todos como sendo uma
mais-valia foi o centro de documentação dedicado exclusivamente a tratar e difundir, através
de uma plataforma criada para o
efeito, toda a informação de
interesse para a fileira.
O investigador da estação
florestal nacional, Rui Silva,
felicitou Dionísio Mendes pela
forma como o projecto está consolidado. Para este investigador
“Coruche é o local mais indicado para a localização do Observatório”, reconhecendo o papel
que o mesmo detém na produção e transformação de cortiça.
Rui Silva conclui ainda “…o
Observatório pode ter um papel
muito importante para fazer
pressão junto das entidades oficiais, na defesa do sobreiro e da
cortiça”.
António Gonçalves Ferreira

da Associação de Produtores
Florestais de Coruche (APFC)
felicitou também Dionísio Mendes por ter desenvolvido o projecto que considera bastante
importante para o sector. Para
este director da APFC, há pelo
menos quatro questões que na
sua opinião serão vitais para o
sucesso de observatório: criar o
centro de documentação; desenvolver trabalhos de investigação
relacionados com o genoma do
sobreiro; procurar sedear a FILCORK em Coruche, no observatório, e, a criação de uma rede
de campos de demonstração da
mais-valia de projectos de
investigação.
No final do encontro Dionísio Mendes mostrou-se satisfeito pela contribuição que todos
os participantes e pela disponibilidade que demonstraram em
afirmarem-se como parceiros do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça.
“É importante que os parceiros se revejam neste projecto
que a Câmara Municipal de
Coruche está a empreender. Nós
temos um importante papel a
desempenhar no sector enquanto entidade de gestão territorial
que possui uma riqueza natural
singular. Mas não queremos que
o Observatório seja um simples
equipamento municipal. A visão
que temos para este equipamento é de uma gestão participada
onde não haja aproveitamentos
individuais deste ou daquele
agente do sector mas sim, de
toda a fileira de uma forma geral”, conclui o autarca.

2100-169 Coruche
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PS derrota oposição CDU e PSD na votação do IMI
Dionísio Mendes diz que CDU “engole sapos do tamanho de elefantes”
A proposta para o IMI em
Coruche, de 0,7% e 0,4%, foi
aprovada pelos vogais do PS e
por todos os presidentes de
junta da CDU (Couço, Fajarda, Biscainho e Branca).
A bancada comunista dividiu-se na votação e o PSD
votou contra as taxas do IMI.
Foi bastante movimentada e
quente a última assembleia
municipal de Coruche, chegando
mesmo as três bancadas a lançar
“farpas” e alguns ataques de cariz
pessoal. O vogal do PS, Joaquim Banha, chegou mesmo a
interpelar a mesa liderada pela
CDU, sobre a condução dos trabalhos e acusou a presidente
Fernanda Pinto de parcialidade.
Sobre esta matéria, o vogal do
PSD, Francisco Gaspar, adiantou existir “uma tentativa de
destabilização por parte da
bancada do PS em relação à
mesa. Veja-se o exemplo da últi-

ma assembleia, em que os vogais do PS não se comportaram
à altura dos assuntos em discussão e são estes comportamentos que o PSD irá combater”.
Para Armando Rodrigues,
vogal da CDU, “a actual mesa
da assembleia não tem comparação possível com as anteriores, ou seja, com as do PS nos
anteriores mandatos. Esta mesa
não se limita a discutir os assuntos e traz para conhecimento
público assuntos importantes,
como por exemplo, as obras que
estão paradas e que o executivo
PS tenta esconder”.
Para José Coelho, vogal do
PS, “a mesa foi sempre parcial
em relação a um dos assuntos
ou seja ao ponto da situação da
obra do Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Retardou
quase sempre as intervenções e
explicações do Presidente da
Câmara e utiliza a Assembleia
para criar factos políticos”.

Dionísio Mendes, edil de Coruche

Criada comissão de
inquérito
Por proposta da bancada da
CDU foi criada uma Comissão
de Inquérito para apurar os factos ocorridos sobre a suspensão
de obras de empreitada em
curso. A Comissão de Inquérito
será composta por representantes a indicar pelas forças po-

JUNTA DE FREGUESIA
DE BISCAINHO

O executivo da Junta de Freguesia de Biscainho
deseja a todos os Portugueses, e em especial à população de Biscainho, que vivam um Natal com paz e
alegria, é o desejo que formulamos nesta época.
Fazendo igualmente votos para que o Ano Novo
reforce os valores de um Portugal
mais Solidário.
O Presidente
Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino
Estrada Municipal 515, n.º 60
2100-651 Biscainho – Coruche
Telefone e Fax: 243 689 115
E-mail: junta.biscainho@mail.pt

líticas com representação Municipal: dois elementos do PS,
dois elementos da CDU e um
elemento do PSD que entre si
designarão o Presidente e o Relator.
No prazo de 45 dias deverá
elaborar um relatório para apresentar na Assembleia, que depois de analisado e discutido
deverá ser enviado à Câmara
Municipal e ao Presidente da
Câmara bem como a outras entidades que a Assembleia entenda
por conveniente.
Para o vogal do PSD, Francisco Gaspar, “esta Comissão
vai permitir conhecer a verdadeira conjuntura do processo”.
Armando Rodrigues, vogal da
CDU, adiantou que, “há qualquer coisa de estranho a passar-se na Câmara face às obras
que estão paradas. Esta Comissão vai procurar analisar os projectos e dialogar com as partes
envolvidas nos processos”.

Para o vogal do PS, José
Coelho, “o assunto agendado
na Assembleia Municipal pela
CDU, sobre o edifício do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, não faz sentido. A CDU
está a transformar uma questão
técnica num facto político para
esconder a derrota na Assembleia sobre as taxas do IMI”.
Para Dionísio Mendes, presidente da Câmara, acha “estranho a constituição da Comissão
e não tem qualquer resultado
prático. Existe uma intenção
política para exploração de um
facto e lançar poeira sobre a
principal decisão da Assembleia, que foi a aprovação das
taxas do IMI onde quatro vogais
da CDU votaram a favor”.

Proposta do PS sobre
o IMI aprovada na
Assembleia Municipal

RESTAURANTE

PONTE DA COROA
Votos de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt
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Assembleia Municipal

Os quatro presidentes de
junta da CDU (Fajarda, Couço,
Biscainho e Branca) que integram a Assembleia Municipal
de Coruche, votaram favoravelmente a proposta de Imposto
Municipal sobre Imóveis dando
“luz verde” à maioria PS na Câmara, mudando o sentido de
voto relativamente à sessão de
14 de Setembro, quando votaram contra as taxas de 0,7% e
0,4%, agora aprovadas.
O documento foi aprovado
com 17 votos a favor, com quatro autarcas da CDU e os 13
eleitos do PS, e 12 votos contra
da restante bancada da CDU e
dos três vogais do PSD.
Armando Rodrigues, vogal
da CDU, leu um texto em plena
Assembleia, em que referiu que
“os presidentes de junta declaram que votam a favor do IMI
para não dar pretextos à autarquia de justificar a ausência de
investimentos por não ter o imposto aprovado.
A campanha que se fez nas
freguesias CDU, para fazer
passar a ideia de que os autarcas da CDU votam sistematicamente contra as propostas da
câmara, que impedem que se
arrecadem receitas para fazer
obras nessas freguesias, foi vergonhosa. As obras no cemitério
da Arriça, a construção do
Centro Social do Biscainho, da
rua da Felicidade Páscoa na
Fajarda ou do parque dos
Lagoíços, no Couço, não foram
concertadas pelo facto de os
presidentes de junta terem votado contra as propostas da câmara?”, questionou Armando
Rodrigues, para concluir que

• Política Local

para o ano se verá se são concretizadas com a proposta de
IMI viabilizada.
A CDU propunha que a taxa
de IMI para 2008 fosse fixada
em 0,6% para prédios ainda não
avaliados pelas novas regras e
de 0,3% para prédios já avaliados, ou seja uma décima abaixo
dos valores propostos pelo PS e
aprovados.
O vogal do PSD, Francisco
Gaspar, adiantou que, “esta é a
má gestão do Orçamento do
Município, pois este executivo
socialista, quer continuar a aumentar receitas, pelo pagamento de impostos, isto é, à custa
dos coruchenses, ao mesmo tempo gasta essas mesmas receitas,
em obras fundamentais, que
estão paradas, com custos elevados para o Município”, adiantou
o vogal social democrata.
Dionísio Mendes, presidente
da Câmara, referiu que, “esta
votação é uma derrota política
para a oposição PSD/CDU, que
em Setembro se tinham “coligado”. O que se passou foi que a
CDU apresentou primeiro um
texto contra a proposta e, depois de um intervalo, veio com
as posições a favor dos presidentes de junta. Trata-se de uma
derrota política com o PSD a
reboque e a ficar isolado.
Os presidentes de junta pensaram e votaram em consciência e sem o espartilho partidário”, adiantou Dionísio Mendes, que acusou o líder da bancada da CDU de fazer um
“golpe de rins e de engolir sapos do tamanho de elefantes”.

O Presidente da República
Cavaco Silva, recebeu o Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta, na primeira visita
oficial que realizou a Portugal,
entre 15 e 16 de Novembro, no
contexto do aprofundamento dos
laços com os países lusófonos.
Após depositar uma coroa de
flores no túmulo de Luíz Vaz de
Camões, no Mosteiro dos Jerónimos, o Presidente Ramos Horta teve honras militares ao chegar
ao Palácio de Belém, ao que se
seguiu o encontro com o Presidente Aníbal Cavaco Silva.
No final do encontro, os dois
Presidentes falaram aos jornalistas, após o que o Presidente
Cavaco Silva ofereceu ao seu
homólogo um almoço no Palácio Nacional de Queluz, o que
constituiu um momento de
grande significado para o estreitamento das relações bilaterais
entre Portugal e Timor-Leste,
um país cuja independência sempre foi apoiada por Aníbal Cavaco Silva ao longo de toda a
sua vida pública.

Comandante Supremo das
Forças Armadas
No dia 17 de Outubro, o
Presidente Cavaco Silva deslocou-se à Base Aérea n.º 5, em
Monte Real, onde actualmente
se encontram localizadas as
Esquadras 201 “Falcões” e 301
“Jaguares”, ambas equipadas
com aeronaves F-16 “Fighting
Falcon”.

____
João Louro

Comércio de Máquinas e Alfaias Agrícolas
Exposição: Rua da Glória do Ribatejo
Rua do Caminho de Ferro • 2100-511 Fajarda • Coruche
Telef. 243 678 286 • Tlm. 965 518 015

Cavaco Silva
recebe Presidente
de Timor-L
Leste

A visita revestiu-se de especial significado uma vez que,
desde 1 de Novembro e até 15
de Dezembro de 2007, estas Esquadras executam a missão de

policiamento aéreo na região do
Báltico, nomeadamente nos céus
da Estónia, Letónia e Lituânia.
Esta missão de segurança cooperativa internacional no âmbito
da Aliança Atlântica conta com
a participação de quatro aeronaves F-16 e cerca de 170 elementos da Força Aérea Portuguesa,
repartidos por dois períodos.

Ao deslocar-se a Monte Real,
o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças
Armadas, quis manifestar o seu
apreço pela instituição militar e
pelo contributo que esta instituição dá, tal como sucede no caso
vertente, para o prestígio de
Portugal no Mundo.
____
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VIVER COM SAÚDE
(parte IV)

Na idade média eram condenados pela inquisição, na contemporaneidade enclausurados
em alas psiquiátricas e rejeitados pela sociedade, resultado da complexa e pavorosa
Dr. Abel Matos Santos *

ESQUIZOFRENIA – Abordagens Fisiológicas
PRIMEIROS
TRATAMENTOS
TERAPIA CONVULSIVA
Este tipo de terapia foi
amplamente utilizada para tratar
a esquizofrenia durante largos
anos, tendo início nos anos 30,
após um médico ter observado
que pacientes com epilepsia e
esquizofrenia apresentavam diminuição dos seus sintomas a
seguir a uma convulsão epiléptica.
Os electrochoques eram os
mais utilizados para induzir as
convulsões, contudo hoje sabe-se que esta forma de intervenção não é útil e é muito menos
eficaz que a farmacoterapia.
PSICOCIRURGIA
A psicocirurgia envolve o
corte de conexões entre partes
do cérebro. Usualmente, separavam-se os lóbulos frontais do
resto do cérebro, com o intuito
de reduzir os sintomas da esquizofrenia.
Este tipo de intervenção foi
iniciada no século XIX, mas o
procedimento tal como o conhecemos hoje teve origem em
1935, quando uma operação
denominada de lobotomia pré-frontal foi introduzida. A ideia
para a cirurgia veio de um relato de que uma chimpanzé excitável e violenta se tornara dócil
após a destruição do seu córtex
pré-frontal.
O uso desta técnica diminuiu drasticamente em meados
dos anos 50, em grande parte
devido à introdução do uso de
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
DEZEMBRO 2007
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fármacos mais eficazes e que
produziam me-nos efeitos colaterais negativos. Hoje em dia
raramente se usam técnicas
psicocirúrgicas.
Como curiosidade, o médico português Egas Moniz, foi
um percursor das técnicas psicocirúrgicas, tendo vindo a receber o prémio Nobel da Medicina.
FARMACOTERAPIA
A introdução das drogas
antipsicóticas transformou radicalmente as instituições onde se
tratava a esquizofrenia. As alas
psiquiátricas onde os pacientes
viviam presos em camisas de
forças, transformaram-se em
locais de relativa ordem e
calma.
Uma das causas fisiológicas
da esquizofrenia é a excessiva
actividade neurológica nas
áreas do cérebro onde a dopamina é o principal neurotransmissor.
Assim, o objectivo principal
da moderna farmacoterapia é a
redução deste nível de actividade neurológica, através do bloqueio da dopamina. Isto é
conseguido com um conjunto
de fármacos a que se deu o nome de neurolépticos. O termo
deriva de neuro (cérebro) e do
grego leptic que significa aprisionar, deter e suspender. Os
neuro-lépticos diminuem a sintomatologia da esquizofrenia
reduzindo a actividade cerbral.
Existem quatro tipos de neurolépticos que são os mais utilizados. São as fenotiazinas, as

butirofenonas, dibenzodiazepinas e tioxantenes, dos quais o
nome comercial Melaril, Haldol
e Clozaril sejam os mais conhecidos.

Efeitos Secundários – Considera-se existirem dois níveis
de efeitos secundários, para os
doentes que fazem uso da farmacoterapia. No nível mais superficial, podem surgir sintomas como, boca seca ou salivação excessiva, visão turva,
desorientação, hiper-sensibilidade à luz, diminuição do interesse sexual, aumento de peso e
lentificação motora. Estes efeitos são desagradáveis e às vezes
problemáticos, mas não são fisicamente perigosos, contudo
podem ser psicologicamente
muito disruptivos e assustadores se não se avisam os pacientes.
O nível mais sério de efeitos
secundários, envolve sintomas
que podem apresentar graves
riscos a longo prazo. Pensa-se
que o mais grave destes sintomas será a discinésia tardia.
Caracteriza-se por movimentos

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
Posto da Branca
Tel. 243 606 444

– 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

musculares involuntários, frequentemente associados à boca,
lábios e língua, como sucção,
mastigação e movimentos laterais do maxilar, estalidos e franzir dos lábios, torcer e estirar a
língua, tiques dos olhos e sobrancelhas. Podem surgir ainda,
movimentos involuntários dos
braços e tronco, como a torção
do corpo e encolhimento dos
ombros.
Limitações e Uso Adequado da Farmacoterapia – Os
neurolépticos podem ser de
facto uma ajuda eficaz na terapêutica da esquizofrenia, mas
apresentam limitações importantes. Primeiro, oferecem um
tratamento e não uma cura,
depois são eficazes apenas para
tratar alguns dos sintomas ou
reduzir sem eliminar, sintomas
como as alucinações. Esta redução parcial dos sintomas pode ser suficiente para capacitar
o sujeito a fucionar em sociedade, mas não é suficiente para
ele conseguir enfrentar os sintomas remanescentes. Por último, nem todos os pacientes
melhoram com fármacos.
Um uso adequado dos medicamentos é um meio de maximizar os benefícios e minimizar
os efeitos colaterais da farmacoterapia. É isto que se pretende
com a terapia de limite mais
baixo ou não contínua. Na
maioria dos casos, assim que os
sintomas vão diminuindo de
forma satisfatória com um determinado nível de medicação,
este é mantido indefinidamente.
Para alguns pacientes, o nível

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

de medicação pode ser pouco a
pouco re-duzido ou mesmo
descontinuado, parando a medicação por períodos de tempo.
Este tipo de abordagem envolve uma avaliação contínua
dos sintomas, podendo ser feita
por aqueles que acompanham o
caso, além do psiquiatra ou
psicólogo, como a assistente social ou os familiares, resultando
frequentemente em níveis reduzidos de medicação e na diminuição dos efeitos secundários.
A abordagem mais eficaz e
completa no tratamento da
esquizofrenia reside na combinação de medicamentos que
ajudam nos problemas fisiológicos e psicoeducação para ajudar nos problemas do meio
ambiente e interpessoais onde o
indivíduo se insere.
Não podemos esquecer, dos
relatos de pessoas com esquizofrenia, que ter uma pessoa a
quem o paciente possa recorrer
para buscar ajuda e apoio durante as desconcertantes e pavorosas experiências da doença,
é uma mais valia inestimável
quer do ponto de vista humano,
quer do ponto de vista terapêutico.
Terminamos assim esta resenha em quatro partes de uma
das psicopatologias mais graves
e desconcertantes, esperando
termos contribuindo para um
maior esclarecimento e entendimento desta doença incompreendida.
* Psicólogo Clínico e Sexologista
Hospital de Santa Maria, Lisboa

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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Produzimos Vinho para apreciadores

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

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

A primeira concelhia
que Menezes visitou
foi a de Coruche
A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

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

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

•

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

Assine o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com

O novo Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Luís
Filipe Menezes, no passado dia
6 de Novembro pelas 10,45 horas, começou a sua visita na
Sede da Concelhia do PSD em
Coruche, prosseguindo posteriormente com uma reunião na
sede da Associação Agricultores
de Coruche e finalizando com
uma visita às instalações fabris
das Arrozeiras Mundiarroz (Arroz Cigala), junto à Rotunda do
Monte da Barca na Estrada Coruche–Alcochete–Ponte Vasco
Gama –Lisboa.
O líder do PSD, anunciou
em Coruche que o seu partido
vai dedicar o primeiro trimestre
de 2008 a um roteiro temático
sobre o interior e a agricultura,
denunciando a crise nas zonas
mais deprimidas.
Em Coruche, ladeado por
deputados eleitos por Santarém
e pelo seu vice-presidente Mendes Bota, Menezes comentou o
fim da produção de beterraba,
que está a colocar em causa o
funcionamento da fábrica de
açúcar de Coruche, considerando que esta crise poderia ter sido
“prevenida com uma postura
mais beligerante na defesa dos
interesses nacionais junto de
Bruxelas”.
António Francisco da Veiga
Teixeira, presidente da Associação de Agricultores de Coruche,
recordou que a região é “das
mais avançadas do país em produção agrícola”, graças ao sis-

tema de regadio de 15 mil hectares do Vale do Sorraia, construído nos anos 60, e que permite grandes áreas de tomate,
milho, arroz e beterraba. No entanto, a falta de acção política
do Governo tem levado ao agudizar dos problemas estruturais
do sector, como sucede no tomate, em que os produtores nacionais têm melhores preços

junto da indústria espanhola,
salientou.
Em resposta a estes lamentos, Luís Filipe Menezes prometeu que o PSD vai questionar a
tutela sobre estes problemas,
nomeadamente em relação à
concentração das candidaturas a
fundos.
____
João Louro

12

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 20 • Dezembro de 2007

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Bifes na Frigideira
(novilha brava: acém ou lombo)

Com esta receita, Bifes na Frigideira, inicia-se uma nova secção no Jornal de Coruche vocacionada para a carne brava e
para um conjunto de receitas, oriundas da tradição, umas, e outras recolhidas no âmbito das receitas de família.
Esperamos que haja agrado neste nosso trabalho e gostariamos de receber as vossas críticas e novas receitas a fim de
enriquecer este universo, com experiências diversas que não deixarão de alargar o horizonte cultural que desejamos seja
o mais amplo e rigoroso.

Preparação
• Colocam-se os bifes na frigideira, sobre uma camada de banha, o bife polvilhado
com sal e pimenta (ao gosto) e alho picado.
• Os bifes colocam-se uns em cima dos outros, pondo-se entre eles banha, tapados
com uma tampa.
• Quando começam a ferver, tira-se a tampa e mexem-se os bifes que fregem no
molho, servindo-se de imediato.
• Acompanha-se com batata frita.

XXI Festival Nacional de Folclore

LISBOA

CORUCHE

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

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

Este mês pode experimentar este prato
no Restaurante Sal & Brasas
em Coruche ou em Lisboa

cortesia

“Os Camponeses” de Santana do Mato
confirmam a qualidade do seu Festival
Acertadas representações da
etnografia e do folclore das
respectivas regiões estiveram no
XXI Festival Nacional de Folclore organizado pelo Rancho
Folclórico “Os Camponeses” de
Santana do Mato (Coruche).
Uma boa escolha dos grupos
participantes permitiu uma vez
mais oferecer um agradável
serão de representação folclórica, tal a qualidade dos grupos
convidados, provindos do Douro Litoral, Beira Alta, Beira
Litoral e Estremadura.
Naturalmente, o Ribatejo
também se evidenciou pelo adequado trabalho que é desenvolvido pelo grupo anfitrião.

Feliz Natal

Os contrastes etnográficos
sucederam-se após cada representação por forma a cativar e
deixar muito agradada a assistência, que enchia o pavilhão da
associação local. Para isso contribuíram os momentos agradáveis deixados pelo Rancho
“Os Camponeses” de Santana
do Mato, que retratou com a
fidelidade possível marcas culturais das tradições da charneca
de Coruche, particularmente da
região onde se insere, entre o
Ribatejo e o Alentejo.
Também o Grupo Folclórico
das Terras da Feira, de Argoncilhe (Santa Maria da Feira),
cativou a assistência com as bo-

nitas melodias e distintivas danças do folclore das terras da
Feira (Douro Litoral).

Ainda o Rancho Folclórico
de Passos de Silgueiros (Viseu),
digno promotor dos aspectos

etno-folclóricos da sua região
(Beira Alta) que preserva com
especial rigor de pormenores,
como o Grupo Etnográfico da
Região de Coimbra, um fiel embaixador dos costumes populares da cidade de Coimbra e dos
seus arrabaldes.
Por fim, o Grupo Folclórico
“As Lavadeiras do Sabugo”
(Sintra), retrato vivo das singulares tradições saloias do concelho de Sintra.
Entretanto os grupos foram
recebidos numa simples cerimónia de boas vindas, tendo recebido lembranças evocativas do
Festival.
Manuel João Barbosa

Todo o dia… todos os dias consigo

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

Telef. 243 617 429

www.radiosorraia.com

Rua São Pedro, n.º 1 • 2100-164 Coruche
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JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTANA DO MATO

“O Coruchense”
tem nova comissão
administrativa
Por: João Louro

Desejamos um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2008
aos fregueses de Santana do Mato
e aos restantes munícipes do Concelho
e a quem nos visitar.
Rua das Escolas
2100-675 Santana do Mato
Telefone: 243 677 204 • Fax: 243 677 204
E-mail: fsantana@tugamail.com

NOTARIADO

Jorge Florindo “Folha” é o rosto da
nova Comissão Administrativa do Grupo
Desportivo “O Coruchense” até Maio de
2008. Na Assembleia Geral Extraordinária que decorreu no dia 30 de Novembro, na Biblioteca Municipal, os
sócios do clube elegeram a lista B, liderada pelo jovem treinador dos juvenis do
Grupo Desportivo “O Coruchense”.

dação de quotas aos associados. A dívida
ao Fisco por parte do clube, será motivo
para um encontro entre a nova Comissão
e o chefe da repartição de Finanças de
Coruche.
A nova Comissão Administrativa pretende ainda, estabelecer um contacto
com a Câmara Municipal para apoios
futuros. Entretanto, Edite Formigo, advo-

A lista A liderada por Joaquim Capricho saiu derrotada deste acto eleitoral.
Os próximos objectivos da nova
Comissão Administrativa são a angariação de novos sócios, realização de diversas iniciativas em prol do clube e liqui-

gada e sócia do clube, informou que
estão a decorrer dois processos referentes
à escritura de doação do terreno do
Montinho do Brito à Câmara Municipal e
na Direcção Distrital de Finanças de
Santarém sobre a divida ao Fisco.

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no dia vinte de Novembro de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas uma verso a folhas três do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e cinquenta e três –
D, FRANCISCO COELHO, cont. 125 279 035 e mulher CLEMENTINA ROSA, cont.
125 581 726, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e
concelho de Coruche, residentes no referido Monte do Biscainho, DECLARARAM que,
são donos, com exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia e concelho de
Coruche:
– PRÉDIO URBANO, sito na Rua da Escola, Rebocho, composto por casa de
habitação de rés-do-chão e sótão, com a superfície coberta de setenta e cinco vírgula
quinze metros quadrados, a confrontar de Norte, Sul, Nascente e Poente com Manuel
Gabriel Malta, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 16167, com o valor patrimonial
de € 23.520,00, ao qual atribuem para este acto valor igual ao seu valor patrimonial.
– Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do
concelho de Coruche e está inscrito na matriz em nome do justificante marido e dele não
têm qualquer título formal que permita o respectivo registo.
– Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
– O prédio ora justificado veio à sua posse por compra a Manuel Gabriel e mulher
Emília Maria, residentes que foram no referido lugar de Rebocho, no ano de mil novecentos e sessenta e cinco, em dia e mês que não podem precisar, sem, no entanto, terem
celebrado a competente escritura pública.
– Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel, que exerceram em nome
próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem
quer que fosse, fazendo obras de conservação e suportando todos os encargos a ele respeitantes, designadamente os de natureza fiscal e actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade.
– Tal posse em nome próprio, pública, pacífica e contínua conduziu à aquisição do
imóve1 por usucapião, que ora invocam.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, vinte de Novembro de dois mil e sete.
A Ajudante,
(Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes)

O Jornal de Coruche deseja a todos

Boas Festas
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Abertura do ano escutista

No passado dia 20 de Outubro, iniciou-se em Coruche o ano
escutista, com cerimónias na
igreja matriz presididas pelo Sr.
Padre Miguel Gonçalves Ferreira.
Esteve presente toda a família
escutista, com a promessa da
dirigente Maria Vitória e a admissão de 19 novos lobitos para a
Alcateia do Agrupamento 119 de
Coruche.
A Actividade regional dos
escuteiros contou ainda com o
Encontro Regional de Pioneiros
que se realizou em São Sebastião
da Giesteira, no Alentejo, nos
dias 16 a 18 de Novembro.

António Moreira

VITOR F. MESQUITA
Fotos:
• Encontro Regional de Pioneiros em São Sebastião da Giesteira

• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante

• Promessa da dirigente Maria Vitória no dia de abertura do ano
escutista.
• Foram admitidos 19 novos lobitos para a Alcateia do
Agrupamento de Coruche

FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

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

a ribatejana deseja a todos os amigos e clientes
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

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
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ENTREVISTA

Um Dia Pela Vida

Em entrevista a Rita Teles Branco, Coordenadora Regional Sul do movimento “Um Dia Pela Vida”,
fomos conhecer como se faz a luta contra o cancro na comunidade.
O Projecto Um Dia Pela
Vida (UDPV) nasceu de uma
parceria entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a
American Câncer Society,
assinada em 2004.
Nos EUA existem há mais
de 20 anos e acontecem em
simultâneo em 4.400 comunidades americanas, com o
nome de Relay for Life,
tendo-se tornado a principal
fonte de financiamento da
ACS. No mundo, já se fazem
nos 6 continentes, em 23
nações.
___
JC – Quando ocorreu o
primeiro UDPV em Portugal?
RTB – O primeiro UDPV
feito em Portugal aconteceu em
Coruche entre 16 Outubro de
2004 e o dia 5 de Março de
2005, dia da grande festa de encerramento. Constituíram-se 61
equipas, quase 1.000 pessoas se
inscreveram no projecto, e cada
uma arranjou, imaginou e executou actividades de angariação
de fundos e de educação para a
prevenção, durante os meses
que durou o projecto.
Houve, jantares, caminhadas,
Peddypapers, concertos, vendas
diversas, sessões de cinema e
poesia, colóquios e acções de
sensibilização sobre o Cancro,
que percorreram a Vila de Coruche e as suas freguesias. Angariaram-se 202 mil euros.
Depois de Coruche, fomos
para Mértola, Azeitão, Lamego,
Ponte de Lima, Redondo, Elvas,
Caldas da Rainha e Trofa. Actualmente lançamos o Projecto em
Almeirim, no dia 28 de Outubro
e festejaremos o encerramento
no dia 15 de Março de 2008.
JC – Quem foram os responsáveis pela criação deste
movimento entre nós?
RTB – A LPCC, na pessoa
da Sra D Manuela Rilvas, na
altura Presidente da LPCC, que
felizmente percebeu que este era
sem dúvida alguma uma mais

valia neste combate ao cancro.
Convidou Ana Maria Cavaleiro
Ferreira para a Coordenação
deste movimento e a mim para a
execução do primeiro evento
feito em Portugal que se tornou
um enorme sucesso.
JC – Como reagiram as
pessoas?
RTB – Coruche respondeu
em peso ao desafio e ninguém
ficou de fora.
Foi e ainda é um bom exemplo de que, quando nos unimos
por uma causa como esta, não
há impossíveis, e juntos fazemos realmente a diferença nesta
luta contra o cancro.
Em todos os sítios por onde
o UDPV passou, assistimos ao
mesmo “fenómeno”, o de ver
uma comunidade inteira unir-se
pela mesma causa, a luta contra
o cancro, de uma maneira entusiástica, numa caminhada pela
vida que não deixa ninguém de
fora já que todos podem de

grafia nas Unidades de Rastreio
da LPCC, que vem quase à
nossa porta. Mesmo assim, 34%
das mulheres convidadas a fazer
essa mamografia, viram as
costas ao que poderá significar
continuarem vivas. Todos os
dias, morrem em Portugal 5
mulheres, vítimas de cancro da
mama e todos os anos aparecem
4.000 novos casos. Educar para
a prevenção é, não só necessário
como urgente.
JC – Quais são os vossos
objectivos?
RTB – Estima-se, se não
investirmos seriamente numa
política de prevenção que o cancro em 2020 seja o principal
problema de saúde pública.
Temos que reverter esta situação
e este projecto tem essas duas
vertentes importantíssimas, a
educação para a prevenção da
doença e a angariação de fundos
para apoiar o trabalho da LPCC.
Fazendo parte deste projecto, angariamos fundos, falamos
de cancro, derrubamos tabus,
ajudamos a mudar mentalidades
e envolvemo-nos como comunidade, como família nesta luta
pela vida. É aliás, na família,
que nos encontramos quando
descobrimos ter um cancro. É
com ela que contamos para o
superar, em família, entre amigos, em comunidade.
Para o projecto da Digitalização das Mamografias concluído este ano a LPCC gastou 4
milhões de euros. Esse dinheiro
vem de todos nós, da moeda que
damos quando do Peditório nacional, do dinheiro que arranjamos em projectos como este,
de heranças e legados feitos à
Liga, etc.
No mundo já somos 3 milhões de pessoas caminhando
contra o Cancro. Podemos ser
muitos mais. Todos com a mesma esperança; a cura do cancro,
todos com a mesma certeza; só
paramos a caminhada quando
encontrarmos a cura.
____

Em Almeirim, até 15 de Março de 2008
O Movimento Um Dia Pela Vida teve a
sua primeira edição em Coruche em Março de
2005. Já vai na sua 11.ª edição depois de ter
passado por Mértola, Azeitão, Lamego, Ponte
de Lima, Redondo, Elvas, Caldas da Rainha,
Trofa e por fim Seia.
“Um Dia pela Vida” está agora em Almeirim, onde se dará o encerramento no dia
15 de Março de 2008.

alguma maneira participar.
JC – As doenças oncológicas continuam a afectar muitas pessoas?
RTB – O Cancro é uma
doença silenciosa que bate cada
vez a mais portas sem escolher
idades, sexos, raças, religiões ou
estatutos sociais. Segundo as
estimativas, neste século que
agora começou 1 em cada 4 pessoas será tocada pelo cancro em
algum momento da sua vida.
Bate pois a todas as portas e há
muito que podemos fazer.
A LPCC, há décadas que é
pioneira nesta luta contra o cancro. Actua em muitas frentes,
desde o voluntariado hospitalar
até ao apoio a bolsas de estudo
no campo oncológico, investigação e é quem faz o rastreio a
nível nacional do cancro da mama.
Todos os anos são enviadas
200 mil cartas convocando as
mulheres a fazerem a mamo-

A coordenadora nacional é Cristina Gonçalves Ferreira e a coordenadora regional Sul
Rita Telles Branco. As coordenadoras locais
são Pali Cid e Filipa Rocha Mendes. Visite o
blog: almeirimumdiapelavida.blogspot.com
Tendo Coruche sido o berço do Movimento em Portugal e estando Almeirim tão
perto vale a pena participar a favor desta
causa, que é a luta contra o cancro.

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco
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ECONOMIA

A Globalização e a Fuga de Cérebros III
Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

“Uma menor dimensão do sector público requer também, como é óbvio,
um menor custo de financiamento o qual permitiria baixar a pressão fiscal sobre os cidadãos”
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.

FACTORES
EXPLICATIVOS DA
GLOBALIZAÇÃO

Um dos primeiros computadores pessoais, o IBM PC

É conhecido o impacto que o
desenvolvimento da informática
e das comunicações têm desempenhado no processo da globalização, transformando a economia real em virtual, conseguindo a massificação do consumo e
gerando uma cadeia de acontecimentos em virtude da qual primeiro se produz, criando-se depois a necessidade e posteriormente assegura-se a procura,
ampliando desta forma os mercados.
A globalização também é
devedora dos processos de concentração de capitais industriais
e financeiros que permitem investir em projectos de investigação e produção impensáveis
há algum tempo atrás, e os movimentos de desregulação a que
se ficaram a dever o suprimento
de muitas restrições ao comércio e dos controles nacionais.
São várias as circunstâncias
que se consideram como favorecedoras da globalização. A saber:

• O aparecimento de novos
gigantes do comércio – a União
Europeia e o Japão – que limitaram o poder hegemónico dos
Estados Unidos e facilitaram a
criação de fluxos bidireccionais
e o abandono dos regimes independentes ao propiciar o aumento das relações comerciais e permitir a sobrevivência de muitos
países que não seriam capazes
de sobreviver noutras circunstâncias porque a sua abertura
ao exterior lhes permite ser
competitivos em determinadas
actividades mas que devido ao
seu tamanho e à sua reduzida
capacidade económica os havia
excluído do circuito internacional num contexto de menor
abertura;
• A consolidação de vantagens de uma localização central
e o empobrecimento da periferia
que assegura a expansão do
capital;
• O aparecimento de instituições de carácter supranacional,
cuja actuação contribuiu grandemente para a criação de uma
moldura normativa de âmbito
quase universal;
• O fenómeno transnacional
que provocou um abalo na
soberania dos Estados ao relativizar as suas fronteiras territoriais e minar a eficácia das
suas acções;
• O aumento da poupança e com ela o surgimento e consolidação do Estado de
Bem-estar, assente na generosidade dos países desenvolvidos
que contribuem atraindo a população dos países mais pobres.
Em suma, a globalização tal
como a conhecemos apresenta-se como a etapa final, mas não
a última porque no futuro, certamente, revestirá novos perfis e
adquirirá novas dimensões de
um lento processo influenciado
por factores de natureza e importância diversa e que se manifesta a diversos níveis: económico, cultural, ecológico, ideológico e financeiro.

CONSEQUÊNCIAS
DA GLOBALIZAÇÃO
A globalização das economias provoca o aumento dos
fluxos comerciais que se reflectem na importância crescente
dos intercâmbios de componentes e do comércio intra-industrial. Estas trocas têm associa-

dos novos ajustes nas estruturas
produtivas dos diferentes países
– a vantagem comparativa é
internacionalizada – traduzindose em ganhos de eficiência e
produtividade. Desta forma as
possibilidades de crescimento
ampliam-se.
A maior importância dos
fluxos monetários e a virtualização das economias faz com que
estas se desliguem dos seus vínculos materiais e dependam
cada vez mais das inovações
tecnológicas, surgindo uma nova sujeição que chega inclusivamente a escravizar as economias
desenvolvidas: a dependência
tecnológica.
A ampliação dos mercados
permite aproveitar as vantagens
das economias de escala e da
massificação do consumo que
facilita a expansão da procura e
incrementa as possibilidades de
crescimento.
A maior mobilidade do capital e a sua transnacionalização
dá lugar a uma poupança mundial mais eficiente, e também a
uma maior mobilidade da mãode-obra, unida e favorecida pela
mobilidade daquele factor,
provocando uma deterioração
das condições de trabalho não
apenas nos países em desenvolvimento como consequência de
um dumping social, como também nos mais desenvolvidos
onde são frequentes os abusos
no momento da contratação dos
imigrantes e daqueles cujo poder reivindicativo é quase nulo.
Com a globalização os países perderam autonomia no momento de definir a sua política
económica: não podem actuar
livremente sobre as taxas de
câmbio, nem sobre as taxas de
juro porque se se verificarem
desfasamentos significativos
entre os vários países, o mais
certo é que se assista a deslocações da poupança que colocariam em perigo o crescimento e a
procura interna. Esta dependência exterior torna muito mais
vulneráveis as economias nacionais, provocando crises sistémicas como as verificadas em países como o Brasil, México e o
Japão.
Porém, estes efeitos não se
distribuem uniformemente por
todos os países envolvidos. O
mais frequente é que apareçam
novas assimetrias na repartição
dos custos e dos benefícios.

Esses efeitos tendem a concentrar-se nos países mais pobres,
agravando as diferenças entre o
norte desenvolvido e o sul empobrecido ou entre o centro e a
periferia.
Os benefícios concentram-se
nos países mais desenvolvidos,
embora no seu interior esses
benefícios não se repartam de
igual forma por todos os factores produtivos como consequência da diferença de liberdade de
circulação dos mesmos: mais
uma vez o capital leva a melhor
sobre o trabalho e, especialmente, o menos qualificado é ao
mesmo tempo o menos móvel.
Desta forma, no centro aparecem problemas de coesão social,
o mercado de trabalho segmenta-se ou dualiza-se, que se manifestam com grande rapidez com
atitudes de recusa até à chegada
de trabalhadores imigrantes que
são vistos como rivais directos
para conseguir alguns postos de
trabalho que, mesmo mal retribuídos, são os únicos a que podem aceder os níveis mais baixos de qualificação de mão-de-obra.
São frequentemente atribuídos à globalização os efeitos
nocivos no meio ambiente como
consequência da sobre-exploração dos recursos naturais, mas
por outro lado a crescente competição internacional que resulta
da globalização gerou uma
maior preocupação e o interesse
pelo cumprimento das normas
ambientais internacionais na
medida em que a excelência
ambiental é mais um factor de
competitividade entre as empresas e os produtos.
A globalização pode dar um
contributo positivo nas vantagens comparativas ambientais,
como a utilização sustentável do
capital natural (meio ambiente)
de valor económico, ecológico e
estético, histórico e científico,
para que seja possível realizar
pesquisas científicas que os países individualmente não poderiam levar a cabo. Também é certo que as acções isoladas nesta
matéria podem perder toda a sua
efectividade tendo em conta que
as economias externas negativas
derivadas da degradação do meio
ambiente só podem ser atacadas
se os países empreenderem um
esforço coordenado neste campo.
É extremamente importante
que a comunidade internacional

* Economista

tome consciência que uma envolvente mais saudável melhora
o rendimento dos trabalhadores
e a saúde da população em geral, reduzindo dessa forma os
gastos com a saúde pública,
libertando assim recursos públicos para outros efeitos.
Existe um gap entre o Estado nação e a sociedade global
como consequência da ruptura
entre o poder económico e o poder político. Importa reconhecer
também que a globalização permite a sobrevivência de Estados
pequenos que na ausência de
comércio e sem a ajuda dos fundos internacionais não seriam
viáveis. Facilitou a propagação
dos processos democráticos por
todo o mundo. Porém, a globalização estimulou o ressurgimento do nacionalismo e dos movimentos separatistas.
Esta tensão que se produz
entre a divulgação dos mesmos
valores e ideologias que de forma pejorativa denominamos de
pensamento único, e o desejo de
pôr em evidência as diferenças
constitutivas e de identidade dos
povos, entre o global e o local, é
a que torna aconselhável a elaboração de um novo conceito
que acolha esta peculiar situação: o conceito de globalização.
As mudanças verificadas na
legitimação do Estado para actuar procuram um ressurgimento do conceito de soberania num
mundo interdependente e coloca
em relevo a transformação que
ocorreu no protagonismo dos
organismos internacionais, que
vão assumindo competências
até aqui reservadas às políticas
nacionais com o objectivo de
sanear o deficit de segurança de
que padecem os governos nacionais e a volatilidade das suas
decisões.
Deste modo, uma menor
dimensão do sector público
requer também, como é óbvio,
um menor custo de financiamento o qual permitiria baixar a
pressão fiscal sobre os cidadãos,
libertando-se assim os recursos
para o sector privado da economia e favorecendo a competitividade a nível internacional.
____
No próximo número:
Os Movimentos Populacionais e a Fuga de Cérebros
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Locais •

Notícias Locais

• Notícias Locais •

Notícias Locais

Branca com um novo
espaço de informação
Liliana Morais abre Livraria/Papelaria
A freguesia da Branca tem agora
“mais um espaço que vai contribuir
para desenvolver um pouco o comércio na Branca”, disse Liliana Morais,
a jovem que decidiu abrir o seu próprio negócio da Papelaria/tabacaria,
“por não existir muita oferta de trabalho”.
Além da venda de jornais, revistas
e livros (escolares incluídos), o espaço
Arco Iris também tem à disposição da
população bijutaria, brinquedos, doces e têxteis, como por exemplo
panos, toalhas e linhas.
Liliana Morais, natural e residente
na Branca e com o 12.º ano de Contabilidade, acredita no desenvolvimento
da Branca, referiu “que quanto mais
variedade de comércio existir, melhor
para a população”, afirmando que
“não é fácil iniciar um negócio, principalmente como a vida está, mas com
força de vontade e esperança tudo se
consegue a pouco e pouco”.
O Jornal de Coruche deseja os
maiores sucessos a Liliana Morais.

JUNTA DE FREGUESIA
DA BRANCA

• Notícias Locais •

Notícias Locais • Notícias

Novas instalações
do posto de farmácia
Na Branca, a Farmácia Higiene abriu
mais moderna e funcional

Desde o final do mês de Setembro
que a Freguesia da Branca tem um novo
posto farmacêutico, extensão da Farmácia Higiene de Coruche, totalmente
novo, moderno e funcional para poder
prestar um serviço de qualidade à população da bonita localidade da Branca –
Coruche.
A Dr.ª Sofia Sousa, responsável pelo
posto de farmácia, explicou-nos a importância de umas instalações pensadas
de raiz para poder prestar um melhor
serviço à população, afirmando que “as
boas instalações não podem ser só na

sede do Concelho, não nos esquecemos
da população das Freguesias”.
O novo posto farmacêutico tem uma
farmacêutica e um técnico de farmácia
ao dispor da comunidade, tendo os utentes ao dispor dos serviços tradicionais
prestados nas farmácias, como o fornecimento de medicamentos, a medição da
pressão arterial e a avaliação dos níveis
de glicemia e colesterol, além da administração de vacinas e controlo de peso.
O posto está aberto de 2.ª feira a
Sábado das 15 às 19 horas e à 4.ª feira
das 9 às 19 horas.

Comércio tradicional de Coruche

Animação e prémios

embrulham os presentes!

Votos de um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2008
a todos os fregueses da Branca
e aos restantes munícipes do Concelho.
Largo da Liberdade
2100-607 Branca – Coruche
Telefone: 243 606 116 • Fax: 243 606 117
E-mail: junta.branca@clix.pt

“No Natal Comércio Tradicional…
faça compras perto de casa e ganhe
prémios”, é este o mote da campanha
que a autarquia de Coruche e a Associação de Comerciantes local dinamizam
pelo quinto ano consecutivo.
As edições anteriores foram um
sucesso, verificando-se um crescendo de
adesão, ano após ano, quer por parte dos
lojistas quer por parte dos consumidores.
Desta forma a Câmara Municipal de Coruche continua a tentar estimular o
comércio local para não desistir de concorrer com as grandes superfícies.
“É uma realidade que não se
restringe a Coruche, os inúmeros centros
comerciais que nasceram nos últimos
anos, têm sufocado o comércio de rua”
diz o presidente da autarquia coruchense.
Dionísio Mendes admite ainda que “este
é o nosso pequeno contributo para mostrarmos que o comércio tradicional em
Coruche continuo vivo e recomenda-se,
não temos é a mesma capacidade finan-

ceira das grandes superfícies para oferecer outro tipo de prémios. No entanto,
temos de certeza mais simpatia, tranquilidade e um atendimento personalizado”. Aliada a esta campanha de natal
está uma reforçada iluminação das ruas
de Coruche, haverá ainda animação de
rua e uma vasta campanha publicitária
em outdoors, jornais e rádios.
A iniciativa estende-se a todas as
freguesias do concelho, contando para
isso com a colaboração de todas as juntas de freguesia.
No dia 23 de Dezembro realiza-se
mais um concerto de Natal, este ano
com o grupo coral Voces Caelestes, na
Igreja da Misericórdia, pelas 21 horas e
30 minutos.
Os prémios são vales de compras no
valor de 2500 euros, a serem gastos unicamente no comércio tradicional coruchense.
Campanha válida de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro!
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OPINIÃO POLÍTICA

AUTO ESTUFA

Partido único

(Manuel Alemão)

João Gomes

Quantas vezes, por quantos,
é alimentada a ideia de que
Portugal, foi governado durante
o período do Estado Novo –
apenas para o denegrir – por um
regime autoritário, fascista e de
partido único?
Pois é-me difícil quantificar,
mas todos sabemos, que por
todas as tendências partidárias,
são injectadas tais ideias, umas
por se sentirem elas próprias
fora de um possível contexto, do
qual nunca seriam parte, por
desnecessárias, outras, por cinismo, sedentas de um dia poderem vir a instalar-se, libertas
do confronto das “democráticas” oposições. Estas, de comportamento igualmente inútil, e
incoerente, revelam-se como as
primeiras, inequivocamente, de
tendência doutrinária semelhante: De oposição à Nação, e
ao seu desenvolvimento financeiro, económico e social.
Já no campo político, estão
de parabéns. É disso que se ocupam, e é por isso que a nossa
Pátria enferma da justiça a que
alguns de nós temos direito.
Refiro-me à tal mole, a que se
decidiu chamar de Cidadãos.
E aqui, estamos nós, perante
uma certeza. Se os políticos governam (deveria ser assim) para
o bem-estar dos cidadãos, então
os cidadãos não são políticos,
como os políticos não são cidadãos. Mas como não somos
cegos, nem facciosos, a verdade
impõe-se. E se é verdade que o
regime que vigorou naquele
período foi autoritário, já não é
verdade que tenha sido fascista
ou de partido único.
Sobre “fascismo”, penso que
é assunto gasto e sobejamente
esclarecido. Já sobre “partido
único”, poderá existir alguma

confusão, pelo facto de se
atribuir tal finalidade ao Órgão
de Propagando do Regime, que
foi a União Nacional. Como é
do conhecimento de muitos, e
disso podem fazer fé, alguns, a
Câmara dos Deputados, era
composta por várias tendências
políticas, que faziam ouvir os
seus ideais e reclamações, fossem elas de esquerda, do centro
ou da direita, pelo facto de haver
um único interesse para a
Nação: aproveitar da discussão,
o que fosse mais útil para o seu
desenvolvimento.
Após o golpe de estado, em
25 de Abril de 1974, aqueles
grupos, por via de interesses
vários, passaram a designar-se
por partidos. Agora sim! É a
partir deste momento, que se começa a equacionar a questão
dos partidos únicos.
O golpe militar divide o país,
o oportunismo instala-se, a luta
pelo poder consome toda a riqueza disponível, as crises sucedem-se, partidos de quadrantes
ideológicos nem sempre compatíveis colidem-se… e retalhou-se até onde a ambição
tornou possível a ânsia pelo poder, uma Nação, que, penso,
ainda hoje se chama Portugal.
Entretanto, e é do domínio
geral, o desgaste provocado pela
luta política, foi reduzindo muitos daqueles partidos sem representatividade, levando uns e
outros a saltar de partido em
partido, fazendo desaparecer
muitos deles, e afunilando e
estrangulando o tal bem precioso da democracia: o partidarismo! Mas acima dos interesses
colectivos, estão os interesses
pessoais, e estes são os que
movem a actuação política.
É de consenso generalizado

– e por isso as coligações – que
quanto mais reduzidas sejam as
vozes discordantes, mais facilmente se impõe a vontade. E se
uns partidos vão desistindo, outros vão ficando cada vez mais
fortes, ainda que nas suas hostes
incluam gente que outrora acreditou no inverso daquilo que
passa a defender. E as coligações iam tornando vários partidos em grupos “únicos”, ou
seja, grupos de partidos associados. E lá se ia caminhando…
Mais recentemente, os partidos estão praticamente reduzidos aos que têm acento na Assembleia da República. E ainda
assim, com a bipolarização da
vida política, a oposição faz-se
ouvir (raramente), pelo segundo
partido mais votado, cuja intervenção é institucional, por termos
hoje, um governo apoiado por
um partido de maioria absoluta.
Chegamos ao momento, em
que é visível uma das contradições da democracia, quando é
dela, a bandeira do multipartidarismo e do parlamentarismo.
E porquê? Porque a propósito
de grandes decisões que irão
hipotecar o futuro do país, o
segundo partido, oferece os seus
préstimos para um acordo a
dois… que é rejeitado. Obviamente, quando se está em maioria absoluta, é-se rei absoluto!
Logo… não sendo a nossa
sociedade gerida por um regime
de partido único, a grande verdade, é que está a sê-lo por um
único partido. Não é isto, o
mesmo? E, se, como tem demonstrado a História recente, a
impotência, a falta de imaginação e capacidade da oposição,
fizer deslocar os seus associados para o centro do poder?
Vamos esperar para ver!

Oficina * Bate Chapas * Reboques
Oficina de Reparação Geral
e Assistência em Viagem

Vendas de Automóveis
Novos e Usados
Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche

Manuel Agostinho Correia
Tel.: 243 619 459 • Tlm. 919 398 749
Santo Antonino • 2100-122 Coruche

Presidência da União Europeia em Brasília

Direitos Humanos em debate
O embaixador de Portugal
no Brasil, Francisco Seixas da
Costa, reuniu, no dia 13 de Novembro, os representantes diplomáticos da União Europeia para
um almoço de trabalho na sua
residência com o Ministro Paulo
Vannuchi, que tem a seu cargo a
pasta dos Direitos Humanos no
Governo brasileiro.
Este encontro insere-se numa série de contactos que a Presidência da União Europeia em
Brasília tem estado a organizar
com personalidades de diferentes áreas da vida brasileira, com
vista a proporcionar uma melhor informação às representações diplomáticas europeias e

estabelecer canais de contacto
para trabalho futuro. O Ministro
Vannuchi fez uma exposição
detalhada sobre a política brasileira em matéria de Direitos
Humanos, referindo o carácter
horizontal do trabalho do seu

departamento e as múltiplas incidências em vários sectores da
administração do país, a que se
seguiu um tempo de questões.
O embaixador português
aproveitou para informar o Ministro sobre as iniciativas tomadas pela Presidência portuguesa da UE em Brasília, em
áreas como o “Tráfico de Seres
Humanos”, que foi objecto de
um Encontro de Informação em
Outubro, ou de Protecção de
Defensores de Direitos Humanos – tema que vai ser analisado
numa reunião específica no mês
de Dezembro, com a participação de ONG's.
Carlos Fino

Criação de cabras
•
Fabricação de produtos
de leite de cabra
Tel. 243 618 810 – Fax 243 618 410
Quinta da Bica, Foros de Rebocho
2100-040 Coruche
e-mail: cabra.d.ouro@sapo.pt

Agropecuária, Lda.
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte IV)

A Europa em mutação e as opções Portuguesas
A orientação de política geral portuguesa do final da 2.ª República.
A ruptura política do 25 de Abril e os novos desafios político-diplomáticos

Dr. Miguel Mattos Chaves *
* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

(continuação do número anterior)

Um rumo diferente da
Política Externa Portuguesa
Na vigência do 1.º Governo
Constitucional do Dr. Mário
Soares, que tomou posse em 23
de Julho de 1976, foi introduzida a formulação de que se deveria fazer uma opção continental. Isto levaria à integração do
país no modelo da Comunidade
Económica Europeia. Essa opção baseou-se nos pressupostos
de que: 1) haveria lugar a um
novo alargamento da CEE, 2) a
Espanha iria também pedir a
adesão à CEE e à NATO, 3) o
pressuposto de uma aproximação dos PALOP (Países de
Língua Oficial Portuguesa) à
Convenção de Lomé (convenção assinada em 28 de Fevereiro
de 1975 que associava os países
ACP (África, Caraíbas e Pacífico) à CEE).
Conferências
de
Coruche

Se todos estes pressupostos
se viessem a verificar, Portugal
ficaria numa posição internacional frágil, sem qualquer influência, quer face ao bloco da
CEE, quer face ao ex-ultramar.
Por outro lado queriam-se garantir os mercados externos
para os produtos portugueses,
nomeadamente para os têxteis e
por isso era interessante, e necessário, que Portugal integrasse um bloco económico tecnologicamente evoluído.
Portugal tinha ainda que
gerir a relação com a Espanha. Foi julgado que o melhor
enquadramento para o fazer,
seria dentro de um espaço alargado de aliança económica e
política entre Estados Soberanos – a CEE.
Por fim pretendia-se redefinir o papel de Portugal no
Mundo e garantir a defesa dos

interesses permanentes de Portugal no período post-império.
O primeiro passo a ser dado
foi o pedido de entrada no Conselho da Europa, apresentado
pelo governo, que acabou por
ter lugar em 22 de Setembro.
Simultaneamente foi renegociado o Acordo com a Comunidade Económica Europeia,
(celebrado em 1972), ao abrigo
da cláusula evolutiva, constante
do mesmo, face às necessidades
prementes que Portugal tinha
em matéria de empréstimos
financeiros que suportassem a
solvabilidade do Estado, bastante depauperado pelos acontecimentos verificados a partir do
11 de Março de 1975.
Após essa renegociação, foi
assinado em Bruxelas, no dia 20
de Setembro de 1976 um Protocolo Adicional Portugal/CEE. O
Ministro dos Negócios Estran-

geiros afirmou, na altura, a intenção de solicitar o pedido de
adesão, aquando da assinatura
do Protocolo Financeiro de
apoio. Finalmente, o pedido formal de Adesão à Comunidade
Económica Europeia foi apresentado em 28 de Março de
1977, tendo o Conselho respondido afirmativamente ao pedido,
em 6 de Junho de 1978, após o
parecer positivo da Comissão de
19 de Maio, desse ano.
Entretanto o Dr. Mário Soares percorreu as capitais europeias numa acção de diplomacia
directa destinada a, por um lado,
sondar da disponibilidade dos
governos dos nove da CEE em
aceitarem o nosso pedido de
adesão e, por outro lado, solicitar o apoio destes para o pedido
apresentado. Esforços que foram bem sucedidos. O que significava seguir o exemplo da

maioria dos nossos parceiros da
EFTA que tinham, ou estavam
em vias de o fazer, adoptado
este modelo, o da CEE, em detrimento do modelo EFTA.
Por outro lado Portugal já
não tinha o Ultramar, e uma das
suas linhas anteriores de modelo
de relações externas, a vertente
africana e atlântica, tinha-se alterado significativamente.
Ainda a considerar que a
nossa relação preferencial com
o Reino Unido, no plano bilateral, continuava de pé mas com
um novo enquadramento. Por
tudo isto, e neste sentido, dá-se
uma viragem da política externa
portuguesa.
Esta viragem conduziria a
que fosse atribuído um maior
peso à opção continental, face
às outras anteriores opções.
(continua no próximo número)

De Portugal e da Convenção de Lisboa,
Intergovernamentalismo ou Federalismo?

Decorreu no passado dia 17
de Novembro mais um interessante momento de debate e de
reflexão sobre Portugal, a sua
política externa na relação com
a União Europeia, promovido
pelo Jornal de Coruche no audiório do Museu da Vila.
Apresentado pelo Director
do Jornal de Coruche, Dr. Abel
Matos Santos e moderado pelo
Dr. Mário Justino Silva, o orador convidado foi o Dr. Miguel
Matos Chaves, que nos fez uma
resenha histórica da relação
entre Portugal e o processo de
integração europeia e confrontou-nos com as duas visões existentes na UE sobre a relação
política entre os Estados-membros na União Europeia, a Intergovernamentalidade e o Federalismo.
O Estado Português desde
D. João I – D. João II até à II
República, tem sido coerente na
defesa da manutenção estratégica da geopolítica marítima para
manter Portugal como plataforma de projecção de poder no
mundo, tornando-se consequentemente no centro da cartografia
das relações com o mundo.

Toda esta estratégia servia
propósitos políticos que visavam garantir a Independência
Nacional, a consolidação da soberania através da diversificação das relações económicas
face ao bloqueio continental da
Coroa de Castela. Desde a Ex-

pansão Marítima até ao colapso
do Império Português, Portugal
que integrava de certo modo o
centro geopolítico das relações
“inter-nacionais”, centrado no
Atlântico Norte, com cerca de
80 por cento das relações externas lusas mantidas fora do con-

tinente europeu, a situação
inverteu-se a partir de 1974.
Primeiro, com a perda da
extensão territorial nacional “do
Minho a Timor” e em segundo,
com o aumento brutal da dependência à Europa Ocidental,
como consequência, Portugal

passou do centro para a periferia
das relações internacionais, invertendo as prioridades das relações com o mundo (80%
Europa, 20% Resto do Mundo).
Não obstante, finda a extensão ultramarina portuguesa, o
Estado Português poderia ter-se
mantido leal à sua tradição pela
opção geopolítica marítima em
vez de se avançar rapidamente e
em força para uma opção geopolítica continental (anti-natura
para os interesses nacionais
lusos), privilegiando e prioritizando as relações com a Europa,
colocando todos os ovos no
mesmo cesto.
É de recordar que no Governo de Oliveira Salazar, Portugal só não foi membro fundador da ONU por causa do veto
natural da União Soviética e por
outro lado, optou-se por integrar
Portugal na EFTA, em detrimento da CEE, tão somente
porque a CEE era e é uma estrutura de forte pendor senão
mesmo federalista, que poria
“sine qua non” em causa a independência nacional, esta considerada um desígnio da política
do regime.
Vitório Rosário Cardoso
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Dias Negros de 1807

Napoleão Bonaparte
invade Portugal
Fez no dia 18 de Novembro
precisamente 200 anos que as
tropas francesas de Napoleão
Bonaparte iniciaram a Primeira Invasão de Portugal,
em 1807, sob o comando do General Junot.
As invasões francesas foram
a causa directa da Monarquia
Constitucional, da Independência do Brasil, do fim do Antigo
Regime. E de muitas atrocidades cometidas pelos franceses: Da morte de milhares de
portugueses; o furto e roubo de
bens particulares e de arte sacra,
de pilhagens, incêndios, violências de toda a ordem.
De 1807 a 1810 os militares
franceses mataram, pilharam,
violaram, queimaram pessoas e
bens portugueses. Uns bárbaros
tremendos. Uns cobardes sanguinários. Massacraram mulheres e crianças, velhos.

Como se sabe, Junot foi
derrotado depois com a ajuda
dos ingleses. Seguiu-se a 2.ª invasão, em 1809, sob o comando
do general Soult. Foi derrotado.
Por fim em 1810 foi a vez do
general Massena comandar a
3.ª, e última, invasão francesa.
Foi derrotado pelo Povo, pelos
militares portugueses e pelos
militares ingleses que nos ajudaram.

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

Napoleão era o senhor do
Continente Europeu. Dominava
a ferro e fogo a Europa, o Egipto.
Em Espanha pôs mesmo no
trono o seu irmão.
Portugal era um grande País
com um pequeno Povo e com
políticos iguais aos de hoje: fracos, incultos. O Rei Português
fugiu para o Brasil.
Mas o Povo Português lutou
contra os franceses como lhe foi
possível, mas sempre com muita raça e coragem. O Povo Português lutou pela sua terra, pelos seus lugares, pelos seus
bens. Lutou sempre.
Foi muito difícil e seria impossível sem o apoio dos ingleses. Mas o Povo Português não
se vergou. Vingou a morte de
milhares de portugueses, de
armas na mão.

Mas os bisnetos, ou trinetos
dos militares franceses – que
sobreviveram às guerras em
Portugal – bateram palmas aos
soldados alemães que invadiram a França! Cobardemente.
Vergaram-se aos alemães.
A imagem dos soldados alemães a passar sob o arco do
Triunfo e a percorrer os Campos
Elisios – sem qualquer oposição
– e Hitler a olhar a Torre Eifel,
contrasta com a valentia dos
portugueses a defender Portugal
e com a “cobardia” dos bisavós
ou trisavós dos franceses que
pilharam, mataram, incendiaram, violaram portuguesas e
terra portuguesa.
Os cobardes mordem e ladram quando os deixam!
____
José Maria Martins

A Tasca
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

ONU pede
fim da impunidade
para crimes contra
a mulher

A alta-comissária de Direitos
Humanos da ONU, Louise Arbour, pediu à comunidade internacional mais acção para combater os crimes contra a mulher.
O apelo serviu para marcar o
Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres, no passado dia 25 de
Novembro. Arbour disse que
“todos os dias várias mulheres e
meninas são violentadas, agredidas, violadas e vendidas para
fins sexuais ou são mortas”.
Segundo ela, a maioria das vítimas não tem muita esperança
quanto à punição dos seus
agressores. A especialista em
direitos da mulher, e membro do
comité Cedaw, da ONU, Sílvia
Pimentel, disse à Rádio ONU
que a maioria das formas de
violência está ligada ao que ela

chamou de machismo. “Na realidade, essa inconsciência em
relação a esse facto execrável
deve-se ao facto de a mulher
não ser considerada na sua dignidade de pessoa humana. A
verdade é essa. Então, essa violência passa como algo natural”, disse.
Dois relatores especiais da
ONU, Manfred Nowak, e Yakin
Ertürk, publicaram uma nota
afirmando que muitos países
estão a falhar ao não reconhecer
actos de violência contra mulheres como crimes. Eles citaram os casos das mutilações
genitais, assassinatos e violação
de mulheres pelos maridos
como actos de violência.
____
Mônica Valéria Grayley,
da Rádio ONU em Nova York

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

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

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

ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais •
Peixes Frescos • Doces Regionais •
Mariscos Frescos

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

Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche

Vendemos Valores Selados
Executamos consertos

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

Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche
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JUNTA DE FREGUESIA
DA FAJARDA

POLÍTICA

Sair por onde?
Hélio Bernardo Lopes *

A toda a população do Concelho e
em particular aos fregueses da Fajarda
desejamos Bom Natal
e Próspero Ano Novo
Rua do Minderico, 95
2100-509 FAJARDA
Telefone e Fax: 243 678 189
E-mail: juntaffajarda@sapo.pt

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

JUNTA DE FREGUESIA
S. JOSÉ DA LAMAROSA

O grande curso da vida de há
muito a todos mostrou que as coisas valem pela sua aparência, o
que até é natural. E é assim, porque só se conhecem as coisas
pelas suas manifestações, sejam
elas directas ou indirectas.
Deste leque de aparências
que nos chegam do funcionamento da nossa sociedade, uma
é o razoável descrédito do nosso
Sistema de Justiça. E foi esse
descrédito que determinou, em
mui boa medida, o estado de beco sem saída a que chegou Portugal.
É um descrédito com causas
estritamente próprias, outras
oriundas da péssima governação do País, infelizmente
praticada ao longo de décadas, e
outras que são provenientes do
tempo que passa hoje por nós e
pelo Mundo.
O primeiro grupo destas
causas, as estritamente próprias,
é constituído por causas naturais
e, por si só, nunca seriam suficientes para explicar o desmoronamento que se tem podido
observar e que continua a porfiar no seu caminho. Vá-se por
onde se for, o clamor social, na
ausência das restantes causas do
problema, seria sempre suficiente
para promover as essenciais e
necessárias reorganizações do
que pudesse estar a mostrar-se
como desviante. O segundo gru-

po, o das causas oriundas da governação do País, praticada ao
longo de décadas, e de um modo geral bastante medíocre,
encontra a sua principal fonte
no modo como os portugueses
têm manuseado o seu direito de
voto. Não se pode esperar que
uma escolha bipolar, sempre
sem variações e ao longo de décadas, para mais num país sem
tradições democráticas, tenha
outra consequência que não
seja, precisamente, a de dar aos
eleitos, quase sempre os mesmos, essa infelicíssima garantia
de que o poder de legislar se poderá transformar no instrumento
de comando e controlo da própria defesa contra os riscos de se
vir a ser atingido pelo Sistema
de Justiça, quando for o caso.
Mas nestes trinta e três anos
de vida política da nossa III
República foi possível perceber
que nunca um detentor de soberania foi condenado no seio da
sociedade portuguesa.
Uma situação que se constitui, de facto, num verdadeiro
acontecimento quase impossível, e que quase está ausente da
generalidade dos Estados do
Mundo de hoje. Uma fantástica
e anormal singularidade! Ao
final, as causas provenientes do
tempo que passa hoje por nós e
pelo Mundo. A verdade objectiva, que já hoje quase ninguém

discute, é que o tempo moral
que passa se vem caracterizando
por uma crescente menorização
das pessoas e do valor da vida,
sempre em favor do lucro empresarial ou do sucesso, seja
pessoal ou outro.
Mas acontece que uma sociedade que se paute por valores
desta natureza, que são os que
suportam o modelo neoliberal,
hipertrofiado no seu pior pelo
fenómeno da globalização, nunca pode deixar de conduzir a
generalidade das pessoas a níveis crescentes de infelicidade.
E é isso que se pode hoje ver, e
sentir, à saciedade.
Tal é contexto em que se inserem as infelizes recentes alterações nos domínios penal e
processual penal. Elas irão, como vai poder ver-se, inviabilizar
a generalidade das investigações no domínio da grande criminalidade económica e financeira. Sem um ínfimo risco de
poder errar, é praticamente certo
que não surgirão novas acusações nestes domínios, para tal
bastando que as quadrilhas criminosas envolvam, de modo
profundo, os mil e um instrumentos da moderna economia
internacional, bem como as
ditas modernas tecnologias.
A questão que cada dia mais
se nos impõe é esta: sair por
onde?

Teimosias ridículas
A todos os coruchenses em particular
aos fregueses de S. José da Lamarosa,
desejamos Bom Natal
e Próspero 2008
Rua Luís de Camões
2100-405 SÃO JOSÉ DA LAMAROSA
Telefone 243 724 146 • Fax: 243 724 148
E-mail: juntaflamarosa@oninet.pt

CASA ARRAIAL
Modas e Confecções

LAVANDARIA ZAP ZAP
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

De um modo que tomo por
quase certo, o meu caro leitor
será pai ou mãe, talvez mesmo
avô ou avó. E, ainda que bem
menos provável, poderá até ser
bisavô ou bisavó. Por via de
uma tal situação, de há muito
informou os seus descendentes
sobre o risco de se ver televisão
muito sobre o televisor.
Mas é claro que o meu caro
leitor não tem nenhuma prova
indubitável de que tal proximidade do televisor faça mal à
saúde do ser humano. Mesmo
pedindo ao seu médico uma tal
prova científica, raros serão os
clínicos em condições de
mostrarem uma tal suposta
prova. Todos, porém, percebem
que a referida proximidade tem
de fazer mal à saúde de quem à
mesma se exponha.
Num outro plano está o caso
das minas portuguesas de
urânio, nas quais o meu leitor,
em princípio, não terá trabalhado. Talvez até não tenha nunca
vivido nas suas redondezas.
Mas sabe-se hoje, já mesmo de
há muito, que quem nelas tra-

balhou, ou perto delas morou,
terá uma elevadíssima probabilidade de contrair cancro e de
morrer com idade muito inferior
à média nacional da sua geração. O espantoso, contudo, é
que, mesmo neste domínio,
ainda hoje se aponta não existirem provas da causalidade
mais que evidente!
Interessante é notar a desfaçatez com que qualquer um
dos nossos políticos, ou dos
nossos intelectuais, de pronto
aponta que Marie Curie faleceu
de cancro por causa das radiações dimanadas das substâncias radioactivas que manuseou
e que lhe permitiram fazer
avançar a fronteira do conhecimento no domínio em que se
celebrizou!
Destes dois exemplos atrás
referidos, como de tantos outros
que correm pela nossa vida
diária, se percebe facilmente
que o transporte de energia eléctrica nos regimes de alta ou
altíssima tensão, gerando fortíssimos campos magnéticos em
torno das linhas transportadoras,

não poderá deixar de acarretar
graves danos para a saúde das
pessoas que, com permanência,
lhes estejam próximo.
Também é evidente que o
transporte da energia eléctrica
pelo subsolo terá de ter consequências muitos menos gravosas, dado que os cabos terão
de ser protegidos, de molde a
que a energia se não dissipe para
a Terra, e porque passarão a
estar muito mais distantes da
vida humana. É a evidência das
coisas!
Mas haverão, ainda assim,
riscos ambientais? Ah, naturalmente que sim! Basta recordar
os derivados de mudanças induzidas na fauna e na flora envolventes, como por igual, por
exemplo, nos aquíferos que nos
são tão essenciais. A questão
que se me impõe agora é esta:
como é possível que existam
pessoas de nível técnico e intelectual superior que recusem
uma tal evidência? Para que
serve, então, possuir esse nível
superior?!
* Analista Político
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Votos de Boas Festas

CRÓNICAS DE VIAGENS

Escócia, Novembro de 2007

Escócia

e os Homens de Saias
Uma mesa cheia de feijões.
O gesto de os juntar num único
monte oposto ao gesto de os
separar um por um. Se por momentos convertermos os feijões
em pessoas e a mesa num qualquer espaço percebemos que
dar vida a uma multidão é tarefa mais fácil e desaforada que
personalizar cada um dos seus
erráticos elementos.
Ao primeiro gesto de reunião chamava Amadeo de Souza-Cardozo (o escultor de poesias sólidas) de civilização cabendo ao segundo gesto a definição de cultura. Estando a minha pessoa (enquanto peregrino
sem credo) positivamente condenada a este limbo cruzado de
culturas, civilizações, gentes e
viagens – quer em trabalho,
quer em “cargas de trabalho” –
deixo-vos, então, um cheirinho
daquilo que me foi dado a conhecer dessas terras altas que dão
pelo nome de Escócia.
Pois bem, objectivo primeiro atravessar a fronteira inglesa
que de tão cinzenta nem deixa
adivinhar as ovelhas-mil que lá
longe pelas montanhas a fora

COZINHA S E ROUPEIROS
Tudo à sua Medida
Orçamentos Grátis
Tel. 938 353 830
e-mail: metrimedida@sapo.pt

Luís Martins
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mudam de sotaque sem perder a
essência de uma língua que lhes
é semelhante.
Segundo objectivo, encontrar homens de saias qual caçador de E.T´s qual quê. Terceiro
e quarto objectivos, encontrar
algum pedaço de planeta onde
dormir, e por fim, em respeito
pela cultura alheia, provar,
desaprovar ou repetir um ou
dois tragos do famoso “Scotch
Whisky” tão natural quanto
água aqui por estas bandas.
Encontrando-me na companhia de vários colegas de diferentes partes do mundo, decidi-

mos em jeito de globalização,
traçar um plano mais ou menos
como o tratado de Lisboa mas
sem inglês técnico à mistura, no
qual constavam essencialmente
duas leis; sobreviver à destemida viagem e comer, em dois
dias, as oitenta pernas de frango
que cozinháramos na noite
anterior.
O caro leitor concordará
comigo que quanto mais complicados são os planos maior a
probabilidade do desenlace não
corresponder às expectativas,
daí que optámos por simplificar
a coisa. Contudo, apesar de não
termos nada de concreto em
vista, o nosso destino foi traçado a preceito. A trinta milhas de
Edimburgo a nossa esvoaçante
Ford Transit decidiu aterrar sem
pedir permissão, pelo que pernoitámos numa pequena vila ali
próxima não sem antes caminharmos por uns quantos vales e
estradas na companhia das ditas
pernas de frango e de uns líquidos esquisitos que, segundo
consta provêm das entranhas
das uvas.
>>
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Noite a fora, eis-nos em pleno coração da Escócia sem carro, sem luz, sem homens de
saias à vista, sem saias elas mesmas num raio de quilómetros.
Enfim, as únicas pernas que
víamos eram mesmo as de frango. O cenário poderá à primeira
vista, parecer trágico, mas não.
Montanhas, pequenas casas de
pedra, exércitos de ovelhas e vacas, ou seja, “queijo às pazadas”,
pequenos teatros a cada esquina,
museus de tudo o que é “museável” como o vidro, o pão, a garrafa, o peixe, enfim um sem-número de propósitos, alguns deles
despropositados, no sentido de
angariar os olhares mais distraídos.
Tudo ali, gente afável a rodos,
maldito sotaque que massacra o
inglês de Inglaterra e nos faz
repetir a mesma pergunta até
que a resposta seja clara o suficiente. Verdes e mais verdes,
tantos verdes diversos quanto
sportinguistas ferrenhos a fazer
contas de cabeça. Castelos a
perder de vista, riachos, riachinhos, riachões, um deles de tão
simpatético naufragou-me a máquina fotográfica, impedindo-me de registar tão aparatosas
vistas. Montes sucedem a montes enquanto os vales esperam a
sua vez numa vasta infinitude
de paisagens. O sol vai espreitando como quem diz que está
algures por detrás daquela incessante cortina de cinzento-branco e a chuva miudinha lá
anda a biscatar na cabeça da
malta, fazendo-se sentir suave e
teimosa a cada meia-hora de
tempo terráqueo.
Um país outrora tão próspero, mesmo perante as investidas históricas da velha coroa
inglesa, viu no pós II guerra
mundial a sua economia desabar
como um castelo de cartas,
embora a pouco e pouco tenha
recuperado os seus níveis de
confiança e apresente nos dias
que correm um rosto social bastante desenvolto e com um certo
ar de exemplo europeu a seguir.
Nós por lá, enquanto se nos
entranhavam tão belicosos recortes, tentávamos ao mesmo
tempo resolver o problema-motor que apoquentava o nosso
meio de transporte. Coincidentemente, no nosso primeiro dia a
Escócia derrotara a Ucrânia em
jogo a contar para o europeu de
futebol, e a Inglaterra perdera
frente à Rússia, pelo que o clima
era de felicidade dupla, ou não
estivesse o ódio intemporal
entre estas duas nações presente
a todo o instante.
A cada esquina um grupo
diferente, o mesmo clima festivo e, para nós, o mesmo proble-

ma: como regressar à terra de
Shakespeare. Nada de incontornável. Após alguma insistência
lá conseguimos desencantar um
mecânico que, qual mago qual
quê, voltou a dar vida à velha
Ford Transit.
Um dia e meio passados,
quarenta pernas de frango depois, eis-nos a chegar às terras
altas (a parte norte da Escócia),
onde me vejo assaltado pela
sensação de que deixei o céu a
meus pés e comecei a deslocarme do avesso, tal não era a inclinação que nos testemunhava a
passagem.
A vida corre calma e solene
em solo escocês, se bem que
possamos aplicar esta premissa
a todo o Reino Unido, no topo
da pirâmide vale a casinha das
bonecas que cada cidadão dispõe, rodeada de um tipo de relva
matematicamente perfeita idealizada sob o único propósito de
ser mais bela, mais verde, e
mais reluzente que a relva do
vizinho do lado, de seguida a
educação vitoriana, onde tudo o
que não seja regra é excepção
desvairada.
Finalmente o modo incrivelmente estúpido – passe a expressão – que usam para cozinhar o peixe que lhes vem do mar
do Norte, “espetando” com o
dito cujo num caldeirão de óleo,
fritando-o e juntando-lhe batata
frita, reconhecida enquanto tal
somente porque também é
amarela. Enfim, hábitos banais
como os de qualquer nação.
Também nós portugueses
temos os nossos, e não são
poucos, mas é sempre bom abrir
mão de um pouco de organização em detrimento de um cheiro
de liberdade. Reza a anedota
que os ingleses ao chegarem a
África questionaram-se “mas
que raio faz esta gente descalça? Vamos mas é organizar
isto à nossa maneira”, ao invés
os portugueses perante o mesmo
cenário concluíram “eles estão
todos descalços, o melhor é
tirarmos os sapatos também”.
Deveras elucidativo.
Uma série de milhas, montanhas e pernas de frango depois, encontrávamo-nos de novo de regresso a Birmingham no

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

coração inglês. Satisfeitos mas
não exultados, contentes mas
não radiantes, mais um destino,
mais uma viagem, mais gente e
mais conclusões, “até à próxima” pensei para comigo, não
sem antes admitir que foi bom,
mas com certeza existirão melhores mares por desbravar.
Num mundo com tantos
“ondes” onde ir, a quantos mais
“ondes” formos, a menos “ondes” teremos de nos desculpar
por não ter lá ido, e maior, penso
eu, a probabilidade não de sabermos quem somos pois isso é
tarefa hercúlea e utópica, mas
de sabermos o que somos pelo
simples e reflexo acto de olhar
multidões tenham elas saias ou
calças, sejam elas pretas ou
amarelas ou falem elas a nossa
língua ou a língua dos deuses,
pois o que vale, garanto-vos,
não é aquilo que se vê mas sim
o modo como se vê. O segredo
da experiência não vive no olho
mas sim no olhar.
A Ford Transit, essa, lá
regressou de proa em riste mais
robusta que nunca e ao mesmo
tempo tão frágil quanto o pode
ser a velhice daquilo que existe,
independentemente da sua natureza. Assim são as máquinas,
as civilizações e as culturas.
Nascem, crescem, desenvolvem-se e caiem aos poucos dando o lugar a outras que embora
contenham o mesmo destino,
serão sempre mais novas e por
isso mais aptas, mais amadas e
consequentemente mais fáceis
de odiar. Os homens, esses
marialvas, resistem sempre...até
a resistência ceder.
Ps: Um bom natal e não se
esqueça de ser boa pessoa, é que
nestas alturas dá sempre jeito. E,
já agora, cuidado com o menu
natalício, não vá a ASAE invadir-lhe a consoada e perguntar
quem o autorizou a cozinhar o
bacalhau na sua própria casa. A
inflação já atingiu a liberdade.
Irra!

VENDE-SE ANDAR
(Bairro Novo)

65 000,00 Euros

CP exporta
material ferroviário
para a Argentina
No âmbito de um contrato entre a CP e o Governo Argentino, foi embarcado no Porto de Setúbal um lote de material
circulante ferroviário modernizado que irá equipar
o sistema de transportes
daquele país sul-americano.
__
A encomenda é composta
por dez locomotivas, três
automotoras diesel, quatro
unidades triplas eléctricas
(comboios que chegaram a
operar na Linha de Sintra) e
oito carruagens Sorefame.
O negócio com o Ministério dos Transportes da Ar-

gentina iniciou-se em 2005,
com a venda e envio de 17
unidades duplas diesel (34
veículos de via estreita), e
originou outros dois embarques de material: 40 carruagens e sete locomotivas enviadas no início de 2006; e
uma encomenda de 11 unidades triplas eléctricas, quatro
locomotivas, 3 automotoras e
quatro carruagens embarcadas em Janeiro deste ano.
Os acordos com o Governo Argentino, já permitiram a
exportação de mais de uma
centena de unidades de material modernizado em Portugal, e o seu negócio ultrapassa actualmente os 34 milhões
de euros.

Rui Salvador
Oficina de
reparação
automóvel
Tlm. 934 485 099
R. de São Pedro nº 43 – 2100-651 Biscaínho • Coruche

ELECTRICISTA AUTO
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•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)
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Biscoterra
Serviços Agrícolas, lda.
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Encerrou
…e Encerrou 2007!

Joaquim Mesquita

crítico taurino

O Cartaxo viu este ano a sua corrida histórica realizar-se num maravilhoso dia de sol de Outono,
nem sempre acontece, este ano sim, foi uma corrida digna, com bom ritmo e artisticamente
valorizada pela entrega dos seus intervenientes.
Fotos: Joaquim Mesquita

Rui Godinho (Peitaça)

Ricardo Dias

Forcados de Coruche encerram
temporada no Cartaxo!
O Grupo de Forcados
Amadores de Coruche encerrou a sua temporada de 2007 na
última corrida oficial do ano.
Uma actuação excelente
com o brilhantismo a que nos
habituou, concretizando as duas
pegas à primeira tentativa, com
uma coesão sólida das ajudas.
Nesta temporada agora finda, e segundo as estatísticas ofi-

ciais fornecidas pelo Sindicato
Nacional dos Toureiros Portugueses, o grupo de Forcados
Amadores de Coruche comandados por Amorim Ribeiro Lopes pegou um total de 21 corridas, situando-se em 6.º lugar no
escalafon dos grupos de forcados, num total de quase 50 grupos de que foi registado actividade em Portugal. Destes 21
festejos destaca-se as 3 vezes

que pisou a arena do Campo
Pequeno, um festejo em Espanha, pegou algumas corridas
televisionadas e a sua corrida
elite, a 17 de Agosto em Coruche entre outras, de que serão
dadas à estampa na próxima
edição conjuntamente com todos os pormenores da temporada do grupo de Forcados Amadores de Coruche.
> continua na página IV

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

CORUCHE
Cruzamento de Coruche
Tel. 243 618 319
Encerra à Segunda-feira
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Portugal!
O país mais rico do mundo
Condenados que estamos a
compartir o espaço da “ibéria”,
“hispânia” em mapas primeiros,
o que se calhar por estupidez
insistimos em escamotear, é
importante que apertemos as
mãos ao invés de virar as costas.
Calhando, se atentarmos nisto, e por assim ser olharmos
com atenção o que os nossos vizinhos fazem com o seu espaço,
choramos de vergonha. Qualquer bocadinho de “história” do
lado de lá, tem sido objecto de
arquitectura paisagística, elaborado estudo de engenharia de
luz, e, um qualquer nada, de repente, surge-nos transformado
em qualquer coisa, que recorda
o passado, honra o presente e
perspectiva o futuro.
Como diria Nelson de Barros no seu prefácio aos “Bonecos” de Stuart, este, com dosi
traços de nada e uma pincelada
de água clara, fazia-nos com
seus desenhos imaginar uns
braços de mulher envoltos em
“toaille” ou “organdi”.
De facto, os nossos vizinhos
têm sabido fazer do nada algo
grandioso. É certo que não carecem de nada monumental, ricos
que são em castelos e catedrais e
“cascos” históricos de fazer inveja ao mundo (que não a Portugal, que na dimensão se equivale), mas importa que aqui se
diga que fazem as coisas como
deve ser.
Por exemplo, Jerez, terra de
extremos sociais, com fortunas
de sonho e pobreza impensável.
Faz não muitos anos, era possível que nos confrontássemos
com um centro histórico rico e
grandioso, e, com os bairros “gitanos” tão pobres de dar dó,

II

Dr. Domingos da Costa Xavier *

com os horríveis barracões das
“bodegas” pelo meio, sendo que
do todo ficávamos com uma
ideia confrangedora.
E agora? As “bodegas” horríveis, por via da arquitectura
contemporânea, e do interesse
dos proprietários, transformaram-se em espaços de bom gosto, que nos agrada fruir, e tal foi
o esforço na recuperação que é
difícil reavaliar o feio que eram
os espaços que agora nos parecem bonitos.
Em cada esquina, um jardim,
em cada jardim uma estátua. No
mais humilde dos lugares o
busto perene do cantador que se
notabilizou, da bailarina que
sensualmente entusiasmou, do
poeta que se afirmou, do herói
(da área que seja) de que as
gentes se orgulham.
Em frente à igreja em que a
baptizaram, uma estátua da Lola
Flores, com o dobro do seu tamanho natural, impressiona e
dá-nos a noção exacta da nossa
pequenez face à memória do seu
talento, e, no entanto só precisamos de percorrer cem metros,
para que uma estátua que vangloria a humanidade com o triplo do tamanho, e prodígio de
equilíbrio dado que um homem
gigantesco se suporta num só
pé, nos deixe bem claro que o
não fazem por menos, e, honram a arte.
Aqui homenageiam o cavalo, ali o toiro, acolá os trens bem
puxados em que até se preocupam com o pormenor dos arreios
com “mosquera” e “cascabelles”.
Em suma, um regalo que nos dá
conta do interesse dos “alcaldes” e da actual “alcadesa” (que
até é bonita) pela terra que go-

Restaurante Churrasqueira
Aberto todos os dias
(desde 1950)

Bonjardim
Especialidades:

Frango no Espeto
(1º em Portugal)

Peixe Fresco no Carvão
aceitam-se reservas para grupos

(sala no 1º andar)

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

sogescas@iol.pt

verna. Sempre me gostou a
gente que sabe fazer e se orgulha justificadamente do que
faz, e, se trago aqui este exemplo, é tão só porque o nosso
actual governo se prepara
para cometer um crime de lesa Pátria, bem mais grave que o
real desinteresse pela questão de
Olivença, questão aliás pela realidade ultrapassada.
Faz anos compartia refeição
com um grupo, em que um saudosista entremeava o “jamon” e
o vinho com a causa oliventina,
até que para o calar um matador
de toiros já retirado atalhou a
conversa com um – “pois é, este

ano vieste cá para ver o Espartaco e o Ponce, se tiveres razão
isto para o ano é de novo português, e, vens cá ver os Telles e
o Bastinhas, se tiveres sorte,
senão vês outros que se não
podem ver e o grupo de forcados de Arrentela!”.
De facto a conversa acabou
por aqui e pela tarde a corrida
foi um êxito, com faenas que
emocionaram…
Ora, o tal crime de lesa
Pátria é tão só a displicência
com que o governo português
se prepara para de barato entregar ao “ayuntamiento” de
Sevilha o espaço em que até

31 de Dezembro funciona o
“Consulado de Portugal”.
O edifício sobrou da exposição ibero-americana de 1928,
talvez a maior exposição realizada na Europa, de par com as
famosas “universais” de Paris, e
em tempos em que se construíam pavilhões a sério.
Curiosamente, possuo o catálogo original de tal certame, e
convenhamos que o nosso espaço era dos mais bonitos, encostado ao que é hoje o “parque
Maria Luísa” e até com um pátio enorme que penetrava na sua
parte superior e que hoje já não
existe.
> continua na página III
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Portugal! O país mais rico do mundo
Projecto dos arquitectos Rebello de Andrade, continua a
manter a dignidade intrínseca,
em que se respira Portugalidade,
com preciosos salões que nos
devolvem o orgulho luso.
O piso superior com paredes
forradas a damasco e com telas
alegóricas à gesta portuguesa
nos tectos é tão só de grandiosidade monumental.
Acontece, que sendo o edifício “um filho em mulher
alheia”, visto que está, é óbvio,
construído em solo espanhol,
a nossa titularidade só é verdadeira se se mantiverem as
ocupações diplomáticas, dado
que a assim não ser reverte
sem custos para o município
sevilhano.
Sabendo que assim é, o actual governo especialista que é
nos verbos encerrar, fechar,
destruir, acabar, etc., pretende
tão só reduzir a presença de Portugal na Andaluzia a uma mera
representação diplomática a
instalar numa qualquer assoalhada num edifício de escritórios, mandando assim às malvas
um dos melhores edifícios históricos que “possuímos” no estrangeiro. “Nã se cuidem, nã…!”
Perante tal desfaçatez governativa, ainda bem que existem
pessoas de bem neste país,
aglutinadas na “Fundação Luso
Espanhola”, que o Professor
Hernâni Lopes, muito bem assessorado tutela, que em desespero fazem os possíveis por
contrariar tal incúria.
Foi assim que promoveram
no espaço uma grande exposição de escultura – “Enlaces”
de Maria Leal da Costa, e umas
jornadas – “Tiempo e Futuro”,
de aproximação e desenvolvimento entre Andaluzia e Portugal.
Deixo-vos com o programa e
com algumas ideias que por lá
desenvolvi, dado ter tido a subida honra de integrar o painel
“Tauromaquia e Cultura”, por
amável convite do Dr. Nuno
Corujeira e do Dr. José António
Fialho Silva e Sousa, vice-presidente da Fundação.
Antes de vos deixar com o
sumário do que disse, que vos
diga agora que tudo decorreu
com invulgar nível, e, classe,
porque não dizê-lo, o que muito
honrou Portugal, aliás o que se
pretendia.

Hispânia, ibéricos
de mãos dadas
Gostava de começar por referir quanto comuns são as

manifestações de arte pré-histórica em ambos os países, prova
provada da similar matriz.
Muitos são os paralelos, de
Tervel ao Escoural, Vale do Côa
ou Fratel, com Altamira (esta
bem mais sofisticada) de guizando às esculturas zoomórficas
portuguesas.
Comum é também o espaço
de pensamento de Al-Andaluz,

E, é bom que se constate (é
histórico) que o nosso desenvolvimento hípico foi sempre
superior ao espanhol, sobretudo
porque o nosso efectivo foi
muito menos sujeito a mestiçagens espúrias.
Quanto ao toiro, em que o
processo foi inverso, e o desenvolvimento espanhol muito
superior, ainda ai está o “moru-

segundo as conclusões de Cláudio Torres para o espaço em
apreço.
No que reporta aos gados
que aqui nos interessam, sempre
falámos de “Peninsular”, sendo
que só muito recentemente se
impuseram as modernices do
“Puro Sangue Espanhol” e do
“Puro Sangue Lusitano”.
Para os cavalos, sendo que
me é muito difícil o perceber
onde foram encontrar tais purezas.
Acontece que, sendo sabido
que ambos os “puros” têm por
padrão 1,63 m de altura ao garrote, os disparates em curso que
se estão fazendo, estão estropiando um dos mais belos
exemplares de cavalos existentes no mundo.
Continuo a acreditar que
ambos os produtos são descendentes das tais éguas das
Lezírias que Plínio dizia terem
sido cobertas pelo vento, tal a
agilidade que exibiam.

cho castelhano” de tronco comum ao nosso “gado da terra” a
justificar o que pensamos.
No que reporta à ciência
escrita, é bom que se reconheça
que em 1437 publicou o nosso
Rei D. Duarte o “Livro da ensinança de bem cavalgar toda a
sela” e só em 1572 se editou em
Sevilha o “Tratado de Cavalleria de la Gineta” da autoria do
capitão Pedro de Aguilar, vizinho de Málaga, nascido em
Antequera.
Seguem-se depois, um bom
número de obras de vários
autores, que em verdade pouco
ou nada acrescentam. Bañuelos,
Machuca, Manzanas, Cespedes
y Velasco, Gaspar Bonifaz, Juan
de Valencia (exercícios de gineta e unas advertências para torear), Luís de Trexo (advertencias
para torear) Tapia y Salzedo,
almirante de Castilla (reglas
para torear) e por fim de ciclo
(advertencias para torear) de
Perez de Guzman.

No entanto, só em 1670, o
“Tratado da Cavalaria de Gineta” de Francisco Pinto Pacheco, vem sistematizar tanta doutrina.
No ano seguinte, 1671, António Luiz Ribeiro, publica “O
espelho do cavaleiro em ambas
as selas” também obra de imenso interesse, a que se seguiu
“Cavalaria de Gineta” de António Galvão de Andrade, súmula teórica de tudo o que até
aqui se escreveu, que deu passo
ao famoso livro de Joseph Daza,
que costuma ser referido como
primeiro livro prático em que se
postula a arte de tourear, aliás,
em seguida desenvolvido por
Pepe Hillo, no que ditou a Don
José de la Tixera.
Provado fica assim o importante contributo luso ao toureio
ibérico, no que reporta a matéria
escrita.
Relevante também a oposição de El Rei Dom Sebastião à
famosa proibição de Pio V à
coisa táurica. Na verdade, foram
as posições do Rei-Menino,
hoje “desejado”que obrigaram à
revogação do sucessor, Gregório VII, de tal afronta à festa.
Convenhamos na notabilidade
de tal contributo português, na
verdade e na essência, ao ponto
de que possamos perguntar
como seria hoje a festa sem tal
intervenção.
Louvável e de relevo, o que
nos apraz salientar, foi o contributo de um português, Caetano Costa, arquitecto, escultor
e construtor, para a beleza da
“Maestranza”dado que se lhe
deve o “Palco do Príncipe”, nobilíssimo trabalho, que seu discípulo Pedro Roldán continuou
dando forma, à porta da mesma
designação, tão só a mais formosa e importante porta grande
taurina do mundo.
Falando ainda da praça de
toiros de Sevilha, que aqui refira que as casas maestrantes
foram concluídas em 1928, precisamente na mesma data em
que se aprontou a exposição
ibero americana, a que se deve o
belo consulado português. De
certa forma, o que a Sevilha nos
concitou.
Como uma participação não
é uma conferência, que me fique
por considerações a “traço largo” referindo ainda o que para o
bolo demos. É bom que aqui se
lembre que Joselito “El Gallo,”
em 1908, integrado nos “Niños
Sevilhanos” (com Jimeno II,
Pepete Chico e José Puerta) toureou por cá em Lisboa e pelo
País dezassete novilhadas, sen-

do que em Lisboa cobrou pela
primeira vez um soldo de 1.000
pesetas, coisa avultada na época, que o projectou para a carreira que a história conhece.
Também Juan Belmonte fiou
devendo algo a Portugal, dado
que em Elvas, a 16 de Maio de
1909, vestiu pela primeira vez
um traje de luzes.
Com a contenção devida, é
bom que se reconheça que foi
em Portugal, face ao exposto,
que de facto se iniciou o que
depois se chamaria a “idade de
oiro” do toureio.
Chega agora o tempo de
referir o que recebemos. Manuel
dos Santos conseguiu ser até
agora o único estrangeiro a liderar o “escalafón” (em 1950 com
oitenta corridas) dois anos
depois de Chicuelo lhe ter concedido a alternativa ao ceder-lhe
em Sevilha o toiro “Verdón” de
Villamarta.
Outro grande, Francisco
Mendes recebeu em 1954, em
Málaga, o seu doutorado das
mãos de Ordoñez. Trincheira
em 1957 era a figura do cartel
em que Curro Romero debutou
com picadores.
Em 1962, Armando Soares,
em Sevilha, fez-se matador lidando “Flor de Mato” de Concha e Sierra. Chibanga, também
em Sevilha em 15.8.71, fez-se
matador com António Bienvenida por padrinho.
Como nota, e falando em Sevilha, que aqui diga que um aluno da escola arena, toureava um
novilho na famosa e cercana
“La Pañoleta” quando lhe saiu
de espontâneo um “chaval” que
se chama tão só Paco Camiño,
que curiosamente, viria depois a
ser seu padrinho (com Benitez
de testemunha) quando se doutorou em Salamanca.
Muito do que por lá disse,
aqui poderia repetir, que a conversa foi bem longa, mas sabendo o risco que corro de vos
maçar, quedo-me, na esperança
manifestada de que a “maestranza” siga sendo o cenário de
eleição desta afición lusa que
insiste em ver na corrida integral
algo de catárticamente substantivo.
Não sendo imobilista, creio
ainda em valores que ultrapassam as modas e dão passo à
perenidade das coisas de espírito.
Posto isto, e face aos tempos
que correm, sigo dizendo que
pelos cartéis da feira de Abril, o
lugar bom na praça é lá dentro.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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... e Encerrou 2007!

Joaquim Mesquita

António Ribeiro Telles encerrou a sua temporada com uma
actuação de grande nível ao
abrir praça. Impôs o seu toureio
catedrático com sortes frontais,
cravando de alto a baixo e lidando superiormente deixou alto a
parada e o mote para uma excelente tarde de toiros. Diante do
quarto voltou a enriquecer a corrida com mais uma boa lide,
apenas faltando um pouco mais
de transmissão ao oponente para
igualar a primeira.
João Salgueiro encerrou a
sua temporada conquistando o
último dos troféus em disputa
em 2007. A lide teve contornos
de regular mas os segundo e terceiro curtos foram de antologia,
autênticos ferros “à Salgueiro”,
citou de praça a praça, provocou
a investida do oponente até aos
médios, aguentou, fez ligeira
batida e reuniu cingido e com
emoção fazendo explodir a bancada em estrondosas ovações.
Perante o quinto, João praticou
um toureio mais popularucho, de
forte conexão com as bancadas.
António Maria Brito Paes andou regular na primeira metade
da corrida para na derradeira
lide da temporada oficial se arrimar em sortes cambiadas da
qual resultou enorme o primeiro
curto.

António Ribeiro Telles

António Maria Brito Paes

João Salgueiro

As pegas estavam confiadas
a três grupos: Vila Franca de
Xira, pegaram Ricardo Patusco
e Diogo Pereira, ambos à primeira. Amadores de Coruche,
Rui Godinho “Peitaça” e Ricardo Dias, ambos à primeira em
pegas de técnica apurada, entrega e valor. Aposento da Chamusca, João Braga à quinta tentativa com confusão à porta dos
curros após o terceiro aviso, cenas sempre desnecessárias e em
nada abonatórias para a festa, e,
por fim João Vinagre à primeira.
O curro de Guiomar Cortes
Moura saiu encastado, bem apresentado, com peso e mobilidade.
No final os troféus em disputa,
para a melhor lide recaiu em

João Salgueiro, mas se fosse exaequo com António R. Telles seria o mais acertado.
Para a melhor pega foi atribuído a Diogo Pereira de Vila
Franca, mas tecnicamente mais
perfeita foi a pega de Rui Godinho. Mais uma vez injustiçado, sobra-lhe o valor, carisma e
reconhecimento do público!
Perante três quartos de entrada preenchida dirigiu o matador de toiros retirado Júlio Gomes assessorado pelo Dr. José
Luís Cruz. Ao intervalo, Paulo
Caldas presidente da Câmara
Municipal do Cartaxo homenageou o cavaleiro Manuel Jorge
de Oliveira!
____

Colóquio de Forcados na TTM
Por: Joaquim Tapada

Em boa hora a Tertúlia Tauromáquica
“A Mexicana” levou a cabo o colóquio
sobre forcados, porque se ficou a saber as
muitas vicissitudes por que passam os
rapazes da jaqueta de ramagens que,
embora amadores, são imprescindíveis
na corrida à portuguesa.
O Jantar/Colóquio, do passado dia 14
de Novembro, reuniu cerca de oito
dezenas de participantes que puderam
desfrutar de uma noite bem agradável no
espaço acolhedor do Salão de Festas da

Pastelaria Mexicana, em Lisboa, decorado com gosto e muito a propósito com o
tema em discussão.
O serão foi animado e a maioria dos
presentes tomou conhecimento de vários
aspectos importantes, mas pouco divulgados, que envolvem a presença dos forcados nas corridas. Falou-se dos eventuais acidentes pessoais sofridos pelos
forcados nas arenas e de muitos outros
assuntos inerentes que contribuem para
um bom desempenho dos rapazes da ja-

Tel. 243 689 331

queta de ramagens que para muitos aficionados são os verdadeiros e genuínos
românticos da Festa de Toiros.

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

Presidiu ao Jantar o Presidente da
Direcção da Associação Nacional de
Grupos de Forcados, José Fernando
Potier que tinha a ladeá-lo os seus vicepresidentes Pedro Figueiredo, cabo do
grupo de Santarém, José Luís Gomes,
cabo do de Lisboa e Tiago Prestes,
cabo do Aposento da Chamusca.

José Potier abordou com mais profundidade a existência da ANGF, os seus
objectivos e os resultados já obtidos que
levam a uma maior disciplina e dignificação do forcado, o esforço para dotar as
praças com enfermarias com um mínimo
de condições e o preocupante factor de
seguros, na medida em que as apólices,
excluindo os acidentes em Tauromaquia,
obrigam cada grupo a procurar salvaguardar os seus interesses de modo a que,
> continua na página seguinte
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Será?

De facto, creio que já todos
os leitores se aperceberam do
meu interesse pela tauromaquia
de “Morante de La Puebla”.
O facto de ter abruptamente
cortado a temporada de 2007
deixou de certa forma a festa
orfã, dado que se é certo que
desde os anos sessenta não dispunhamos de uma panóplia de
toureiros com interesse tão
vasta, também é certo que tirando “El Juli” que puxa o carro, e

quiçá Miguel Angel Perera e
Salvador Cortés, que põem “a
carne no assador”, poucos são
os que cultivam o inexplicável
“duende”.
Morante faz falta à Festa,
porque sabe exercer o direito à
diferença. Anda pelo México,
disfrutando, e diz-se que se
voltará a vestir de luzes pelos
reis no “coso de insurgentes”.
Será?
DCX

Coisas noticiadas...
João Lucas, Eng Carlos Mendes, Dr. Miguel Mattos Chaves, Eng César Santos Gomes, Dr Ari Catarino,
Drª Carlota Alarcão e seu marido Dr Abel Matos Santos, director do Jornal de Coruche

em caso de acidente, os forcados possam ter um mínimo de
auxílio.
José Luís Gomes interveio
para salientar a importância dos
forcados que, além do mais, são
uma escola para a juventude que
se habitua a ser solidária, enquanto Pedro Figueiredo, procurando levar a sua intervenção
para o tema do colóquio, “Os
Forcados e a Festa de Toiros”,
explicou como se processa o
recrutamento de novos pegadores de toiros e as vantagens de
uma actividade ao ar livre que
sendo naturalmente saudável,
implica também o afastamento
de muitos rapazes dos caminhos
desviantes.

Mostrou-se ainda contrário a
uma eventual profissionalização
dos forcados e abordou o problema das despesas de alimentação, transporte e alojamento
do grupo, pois, os valores que
estão acertados com as empresas não cobrem as despesas.
Igualmente incisivo foi Tiago Prestes que, serenamente, tal
como os seus companheiros de
mesa, explicou as vantagens dos
forcados para a Festa, pois, muitos dos candidatos sem condi-

ções para se fardarem e se colocarem frente a um toiro, nem
assim deixam de ser aficionados
e acompanhar com interesse
desmedido o grupo nas suas
deslocações. Não se fardaram,
mas, a Festa ganhou novos aficionados.
O colóquio originou um leque muito alargado de questões
que motivaram vivos e interessantes diálogos. Entre os mais
intervenientes salientaram-se o
experiente aficionado e antigo
e valoroso forcado Rui Souto
Barreiros que, dada a sua experiência abordou questões muito
importantes, o aficionado Edmundo Marques da Silva, o dirigente desportivo José Capris-

tano, o economista Miguel Mattos Chaves, o advogado e antigo
forcado de Montemor, Luis
Oom, um forcado em nome do
recém formado grupo de Cuba
que estava representado por cinco elementos e, ainda, entre outros, o crítico Maurício Vale.
Enquanto Miguel Mattos
Chaves esclareceu que ao CDSPP não havia chegado nos tempos mais próximos qualquer
solicitação da ANGF para o partido ajudar a resolver quaisquer

assuntos da associação, estando
o partido sempre de portas abertas para o que for necessário,
Maurício do Vale fez talvez a
intervenção mais extensa para
poder dar a conhecer as muitas
questões que desde há anos vêm
a ser estudadas e que se encontram sem solução, bem como o
grave problema dos seguros
que, em sua opinião, devia ser
tratado em comum entre os grupos e não individualmente.
Participaram no jantar, além
de inúmeros forcados, antigos e
actuais, alguns aficionados de
postim e directores de corrida,
estando ainda presente, acompanhado de sua Mulher, o director do Jornal de Coruche, Dr.
Abel Matos Santos, que muito
amavelmente ofereceu alguns
números do JC que foram recolhidos pelos interessados no fim
do Jantar. Curiosa a observação
de um aficionado que, folheando um dos jornais, se surpreendeu com o espaço reservado à
Tauromaquia. Dizia ele que o
jornal sendo generalista, dedica
mais espaço aos Toiros e com
matéria de interesse do que
alguns jornais que se intitulam
taurinos!
Em ambiente de sã convivência taurina, muitos dos participantes, depois de terminado
o Jantar, deixaram-se ficar na
rua e constituíram uma verdadeira tertúlia ao ar livre até bastante tarde.
É assim a TTM que prepara
novo encontro para o próximo
dia 13 de Dezembro e que, a
confirmar-se, será o Jantar dos
Fundadores, aberto naturalmente aos amigos e a todos os
interessados.
Joaquim Tapada

Em tempos em que Ivan
Sosa era o toureiro empresário
de serviço nas festas de Barrancos, por diversas vezes por lá
fez actuar um projecto de novilheiro, Poli Romero de seu nome, eficiente mas tosco, que cedo percebeu que o estrelato lhe
não estava ao alcance. Prova de
inteligência, fez-se bandarilheiro, e, de extrema convivialidade e simpatia, por nos ter deixado boa memória, lá lhe fomos
seguindo os passos.

Não surpreende a notícia
agora vinda a lume de que será
o próximo apoderado de César
Jimenez, de que há anos era peão
de confiança. De transbordante
simpatia, ser-lhe-á fácil impor-se nos escritórios, e pelo que
lhe conhecemos não é de estranhar que chegue a figura em tal
papel. Poli Romero subiu a pulso no meio taurino, bem que
merece começar a colher frutos
do que há muito vem semeando.
DCX

A feira de Olivença
Devido à campanha eleitoral
que decorrerá em Espanha, com
eleições previstas para 9 de
Março, a feira taurina de Olivença sofrerá ligeira antecipação.
Assim, começará a 28 de Fevereiro e acabará a 2 de Março.
Sábado, 1 de Março haverá uma
corrida, e Domingo dia 2, como
habitualmente uma corrida pela

manhã e outra pela tarde.
Os cartéis em breve serão
conhecidos, mas o que já se sabe é que em paralelo decorrerá a
VI edição da feira ibérica do
toiro, que durará quatro dias.
Arrumem as datas na agenda, sabido como é que muitos
de nós demandarão os eventos.
____
DCX

Em 2008
a Celestino Graça
volta à ribalta!
A Monumental Praça de
Toiros “Celestino Graça”, em
Santarém, vai voltar à ribalta em
2008. Depois do estrondoso
êxito deste ano, a Câmara de
Santarém, presidida por Moita
Flores, em colaboração com o
empresário João Duarte, vão
voltar a dar corridas na Monumental Ribatejana.
As portas abrirão pela primeira vez em Março, pelas
Festas da Cidade, com uma corrida de toiros. Em Junho, pela
Feira Nacional da Agricultura,

que para o ano realizar-se-à de 7
a 15, levar-se-ão a cabo três
grandes corridas de toiros. As
datas já estão confirmadas e já
há contratos em cima da mesa.
Dia 8, 10 e 15, Santarém irá
receber a Festa Brava no seu expoente máximo. Uma das corridas será de homenagem ao
Maestro João Moura pelos 30
anos de alternativa, outra será a
do Jornal Correio da Manhã e
por fim a outra da Revista Flash.
____
Inácio Ramos Jr.

suplemento

Tauromaquia

VI

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 20 • Dezembro de 2007

A galinha do vizinho é sempre
melhor do que a minha?
A sabedoria popular é profunda na sua simplicidade e é
pena que, por vezes, não saibamos dela extrair todo o seu potencial, pois evitaríamos algumas situações ridículas e melhoraríamos a nossa auto-estima
enquanto povo que “deu novos
mundos ao mundo”, realidade
da qual, por vezes, parecemos
esquecer-nos….
Vem isto a propósito da
facilidade com que compramos
determinado tipo de conceitos
ou bens de consumo estrangeiros, esquecendo que em Portugal os há tão bons ou, em certos
casos, melhores do que aqueles

que compramos “fora de portas”. Não pretendemos com isto
“armar” em proteccionistas ou
ser avessos a tudo o que vem de
fora. Antes queremos com este
“arrazoado” lembrar que, antes
de, provincianamente, nos embasbacarmos com quase tudo o
que vem de fora, olhemos um
pouco para aquilo que há de
bom no nosso país e que tem
mesmo o devido reconhecimento internacional.
Reconhecimento internacional tem tido a Escola Portuguesa de Arte Equestre que
em variadíssimas apresentações
por essa Europa fora tem reco-

lhido os mais vivos elogios da
“nata” dos “experts” em equitação, sendo fiel depositária da
mais pura equitação do século
XVIII, servida por outro património único, o cavalo Alter
Real. Reconhecimento internacional tem também a “Reprise”

Na Charanga, quantas vezes
com o sacrifício das horas de
descanso dos seus integrantes,
conjugam-se a arte dos seus elementos, enquanto cavaleiros e
músicos, com o arrojo de executar trechos musicais nos três
andamentos naturais do cavalo.

praça de toiros do Campo
Pequeno, do espectáculo
“APASSIONATA”, um espectáculo equestre produzido na
Alemanha, que congrega vários
tipos de equitação e várias raças
de cavalos.
Apresentado em Abril de
2007 no mesmo cenário, o
espectáculo constituiu um êxito
popular pela sua vertente essencialmente circense.
Para quando, senhores empresários do Campo Pequeno, a
produção de um espectáculo
que reunisse a Escola Portuguesa de Arte Equestre, a “Reprise”
dos Mestres Equitadores de Mafra e a Charanga do Regimento
de Cavalaria da GNR, exibindo
três vertentes da equitação praticada por portugueses através de
três entidades que frequentemente são convidadas para participar nas mais importantes
manifestações equestres europeias?
Arrisquem. Promovam um
espectáculo com este cariz e
comprovarão que “a galinha da
vizinha não é melhor que a
minha…”.
Paulino Lisboa

dos Mestres Equitadores de
Mafra, constituída por um grupo de militares do exército que
apresentam um espectáculo do
mais alto nível, pelo grau de dificuldade e sincronismo dos
exercícios que executam.
E que dizer quanto ao prestígio internacional da Charanga
do Regimento de Cavalaria da
Guarda Nacional Republicana? No Regimento de Cavalaria
da GNR guardam-se as tradições da cavalaria militar portuguesa.

É a única charanga militar em
todo o mundo a executar trechos
musicais a galope, fazendo-o
tanto em terra batida como no
asfalto, ou no empedrado. Notável, sem dúvida! Está anunciada
exibição, em Março de 2008, na

Rui Fernandes corta orelha
no debute na Plaza México
“Depois de Pablo Hermoso de Mendonza é o segundo
rejoneador que melhor está a
cair ao exigente público da
Monumental Plaza México”
disse na cadeia televisiva
mexicana “Televisa” o comentador Heriberto Murieta
durante a primeira actuação
do cavaleiro tauromáquico
português Rui Fernandes, no

passado dia 2 de Dezembro,
na monumental Plaza México.
O toiro do debute foi o
“Banquero” com 505 Kg que
saiu manso e ordinário. Rui
Fernandes cortou uma merecida orelha numa lide bastante boa que pôs o público
em delírio finalizando com
um grande rejonazo.

Cortar uma orelha a abrir
praça, na Plaza México, é
muito difícil.
No seu segundo, de nome “Huerfanito” com 542 kg,
manso e muito parado, arriscou tudo. Tirou de saída o
“Ladrão” que fez uma emotivíssima porta gaiola a quiebro. Público em pé em alvoroço!

Depois com o “Joselito” e
“Ozono” não pôde luzir-se
muito devido às más características do toiro. Na hora de
matar também não foi feliz.
Pediram a orelha mas não foi
concedida, tendo sido muito
ovacionado pelo público mexicano.
Texto e foto
Inácio Ramos jr.

30

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 20 • Dezembro de 2007

EM DESTAQUE

O Jornal de Coruche deseja a todos

Empresa alentejana cria
banco genético para salvar
o cavalo Sorraia
Uma empresa agrícola de
Montemor-o-Novo (Évora) está
a criar um banco genético do cavalo Sorraia, mantendo, em liberdade e estado selvagem, uma
população silvestre da raça, que
tem vindo a perder características típicas devido à domesticação. A manutenção do banco genético em Vale do Zebro, uma
das propriedades da Sousa Cunhal Gestão Agrícola naquele
concelho alentejano, é uma das
acções previstas num memorando de entendimento e parceria
assinado entre a empresa e o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
Através da parceria, no âmbito da iniciativa “Business &
Biodiversity”, a empresa “vai
desenvolver várias acções que
irão permitir conciliar a gestão
dos seus negócios com a conservação da fauna e da flora”,
explicou à agência Lusa o presidente do ICNB, João Menezes.
Desta forma, frisou, a empresa vai contribuir para o objectivo da “Business & Biodiversity”, que visa a integração
progressiva de acções de conservação da biodiversidade na
gestão das empresas pan-europeias, com o objectivo de travar
a perda de biodiversidade até
2010. A criação da população
dos cavalos Sorraia, explicou
João Menezes, vai ser acompanhada de um projecto de investigação, que visa “manter o
fenotipo associado à espécie”.
Assim, acrescentou, pretende-se

“revelar as características genéticas mais ancestrais deste animal”, como as suas típicas riscas, que “tendem a perder-se
gradualmente com a domesticação”. De acordo com o ICNB, a
Sousa Cunhal Gestão Agrícola,
que explora um conjunto de empresas agrícolas familiares, “é
uma instituição de referência no
mercado da carne e produtos
hortícolas biológicos em Portugal”. A actividade central da
empresa, que também disponibiliza serviços ligados à gestão
agrícola e ao ecoturismo, consiste na produção, transformação e distribuição de produtos
agro-pecuários, florestais e cinegéticos, como cereais, vinha, olival, gado, cortiça, madeira e frutos silvestres. “A biodiversidade
é um negócio para a própria
empresa, que aposta na produção biológica e amiga do ambiente e no turismo de natureza”, salientou João Menezes,
referindo que o memorando
assinado prevê várias acções
para “proteger a biodiversidade”.
As acções estão divididas em
cinco vectores para a gestão da
biodiversidade aos níveis produtivo, dos serviços e da preparação de projectos para a
protecção da biodiversidade,
sensibilizar a comunidade e
apoiar projectos de conservação
da natureza a nível regional.
No âmbito desta parceria do
ICNB, no vector da conservação
da natureza a nível regional,
além do “banco genético” do

cavalo Sorraia, a empresa vai
também, entre outras acções,
continuar a aplicar um plano de
conservação do gato-bravo.
Uma espécie protegida e em
risco de extinção e que existe na
Herdade do Freixo do Meio,
também situada no concelho de
Montemor-o-Novo e propriedade da empresa.
No vector da gestão da biodiversidade ao nível produtivo,
José Meneses destacou o “compromisso” da empresa em criar
raças tradicionais e autóctones e
de utilizar variedades locais ou
regionais de árvores, frutas e vegetais. A criação de cursos e oficinas sobre sustentabilidade,
gestão ambiental e conservação
da biodiversidade no âmbito dos
serviços prestados pela Herdade
do Freixo do Meio, são as acções a desenvolver no âmbito da
gestão da biodiversidade ao nível dos serviços.
A promoção de iniciativas de
ecoturismo para promover a
conservação da natureza, de oficinas, acções de divulgação e visitas de estudo para promover a
correcta gestão do montado, a
agricultura biológica e a conservação da biodiversidade presentes na Herdade do Freixo do
Meio, são algumas das acções a
desenvolver para sensibilizar a
comunidade.
De acordo com o ICNB, a
Sousa Cunhal é a sexta empresa
portuguesa e a primeira do ramo
agrícola a aderir à iniciativa
“Business and Biodiversity”.

Feliz Natal
Restaurante

ESPECIALIDADES
•
•
•
•
•
•

Arroz de Marisco
Lombinhos c/ Camarão
Carnes de Porco Preto
Açorda de Marisco
Massinha de Cherne
Sopa de Peixe

Peixe fresco todos os dias!
Telef. 243 679 313

(Encerra ao Sábado)

Rua 5 de Outubro, 23 – 2100-127 Coruche

Drogaria Higiéne
De: Vasco Manuel Pinto Teles
Insecticidas, produtos de beleza, papelaria,
jornais, revistas e plantas medicinais.
Vasta gama de produtos para Cães,
Gatos e Pássaros.

Rua do Comércio
2100-330 Couço

C / Alvará

Telef. 243 650 194

• Electricidade Geral
• Electrodomésticos
• Ar Condicionado e Frio Industrial
• Sistemas de Bombagem e Regas

Tel. 243 606 146 – 243 606 261
Fax 243 605 017 • Tlm. 937 266 568

Rua Principal – 2100-607 Branca CCH

ADUBOS • SEMENTES
AGROQUÍMICOS
Serviços Aéreos e Assistência Técnica
Brevemente c/ instalações na zona industrial de Coruche

agrocarapinha@clix.pt

Telf. 243 610 140 • Fax 243 610 149
Rua do Comércio – 2100-651 Biscaínho
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Golegã 2007 – Feira Nacional do Cavalo

Coruche mencionada
José Jesus Joaquim
Gabinete de Contabilidade e Seguros
em todos os ramos
Tel. 243 606 160
Fax. 243 606 260
Tlm. 937 391 596
E -m
m a i l : jjjgabcont@mail.telepac.pt
Sede
Estrada Nacional 251
Fazendas das Figueiras
2100-608 Branca – Coruche

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
Tlms 962 737 289
969 087 759

Zona Industrial Monte da Barca,
Lote 27 • 2100-051 Coruche

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS

Escritório:
Rua 5 de Outubro, 21 – 1º
Tel./Fax 243 675 638

Contactos:
Tlm. 914 196 527
Tel. (resid.) 243 679 495

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

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

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

Com o arneiro da Golegã,
mais uma vez repleto de multidão com milhares de pessoas,
no passado dia 10 de Novembro, cerca das 17.00 h, ouviu-se
aos microfones pela voz dos
especialistas em criação equina
o nome do cavalo de nome
“”Vero” da Coudelaria do Eng.º
João Leite Perry, de Coruche”.
Foram estas as palavras que nomearam esta coudelaria sedeada
em Coruche onde o efectivo
com primeiras éguas gestantes
pastam em Montargil.
A palavra Coruche sobressaiu na Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do
Cavalo, através do cavalo Puro-sangue Lusitano, de apenas 7
anos de idade, propriedade do
Sr. João Dinis, que demonstrou
as potencialidades desta coudelaria.
O cavalo “Vero” é “guia” do
magnífico break de caça, que se
pode ver na fotografia, conduzido por João Dinis na Feira da
Golegã. O mesmo já obteve
mais de duas dezenas de prémios em provas Derbys de atrelagem (em parelhas) tanto em
Portugal como no estrangeiro.
Também o criador João Perry,
foi considerado pela crítica um
dos cavaleiros melhor trajados
rigorosamente à portuguesa que

João Dinis, conduzindo o break de caça com 3 cavalos, sendo o cavalo guia o “Vero”

Cavalo “Upiter” (PSL) montado pelo seu criador João de Leite Perry,
na manga da Feira da Golegã 2007

se apresentam na manga desta
importante feira da Golegã.
Desejamos pois a continua-

ção de sucessos futuros para
esta coudelaria, que também
honra o nome de Coruche.

Vacina para a língua azul
Primeiras administrações começaram em Coruche
A primeira vacina para a
doença da Língua Azul em Portugal foi administrada na Herdade das Casas Novas na Azervadinha, em Coruche.
O Ministro da Agricultura,
Jaime Silva, esteve presente
nesta intervenção que ocorreu
no passado dia 9 de Novembro.
Para o Ministério da Agricultura, esta acção de vacinação
vai impedir a propagação da
doença noutros locais onde ainda não tenha sido detectada.
O serótipo 1 da Língua Azul
afecta já cerca de 600 explorações pecuárias no País.
A área de intervenção actual
abrange os Concelhos de Lisboa
e Vale do Tejo, Algarve, Centro
e Alentejo. O objectivo é alargar
esta zona de restrição e controlo
a outros quatro concelhos da região Centro, sete do Algarve, 18
de Lisboa e Vale do Tejo, e nove
do Alentejo. Este vírus infecta
os animais ruminantes, sobretudo os ovinos, não pondo em

causa a saúde alimentar e pública dos seres Humanos. Até à
data, 3128 animais morreram,
num total de 125200 animais
nas explorações sob suspeita.
Os agricultores afectados
vão receber do governo entre 55
e 100 euros por cada animal

morto. Estas medidas haviam já
sido tomadas em 2004, aquando
do serótipo 4 do vírus.
O primeiro foco da doença
foi detectado no Alentejo, em
Barrancos, no passado mês de
Setembro.
____
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

SALVATERRA DE MAGOS

Campanha “Ler, Ouvir e
Contar”, foi um sucesso
Lançada a 17 de Outubro,
Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, a iniciativa
“Ler, Ouvir e Contar” tem como
principal objectivo a recolha de
livros e de DVD's infantis para
distribuição entre várias Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito.
O fim da campanha, realizada pelo Núcleo de Santarém da
REAPN em colaboração com o
Governo Civil e o Centro Distrital de Segurança Social, foi

assinalado no dia 20 de Novembro, Dia Universal da Criança,
com a divulgação dos resultados, que, segundo a organização,
superou as expectativas.
Foram recolhidos mais de
dois mil livros e filmes que
serão distribuídos por diversas
instituições do distrito de Santarém, nomeadamente os espaços lúdicos de 18 Instituições
Particulares de Solidariedade Social dos concelhos de Abrantes,
Coruche, Salvaterra de Magos e

Hubel Irrigation Systems

Santarém. O evento contou
ainda com a leitura do conto
“Gui e o Natal Verde no Planeta
Azul” a cerca de 40 crianças.
Na cerimónia, estiveram
presentes Carlos Catalão, Chefe
de Gabinete do Governador
Civil, Fernando Lucas, Coordenador do Núcleo de Santarém
da REAPN, e Anabela Rato,
Directora do Centro Distrital de
Segurança Social.
____
GI-GCS

Eleições na Distrital do PSD

patrocina equipa
portuguesa no
Campeonato Mundial
de Trampolins no
Canadá

Vasco Cunha e Miguel Relvas re-eleitos
No passado mês de Novembro, realizaram-se as eleições
para a Comissão Política e Mesa
da Assembleia Distrital de Santarém, tendo a lista de Vasco

Cunha vencido João Moura por
973 contra 691 votos, para a Comissão Politica e Miguel Relvas
vencido José Marçal para a
Mesa da Assembleia, com 959

votos contra 698. De assinalar
que em Coruche a maioria votou nos candidatos perdedores
por larga margem.
____

5.º Encontro Maltibérica
A Unicer realizou o 5.º Encontro Maltibérica de Produtores de Cevada, no passado dia
15 de Novembro, no CNEMA,
em Santarém.
Este encontro teve como
objectivo dar a conhecer os resultados da campanha 2006/2007,
bem como as novas posições
contratuais da Unicer para com

os seus produtores parceiros,
nomeadamente o projecto de
incentivo à cultura da cevada
dística em Portugal, que está a
ultrapassar todas as expectativas, traduz-se num programa
que pretende obter a melhor
cevada para abastecer a Maltibérica, a empresa produtora de
Malte da Unicer.

O encontro contou com a
presença de António Pires de
Lima, presidente executivo da
Unicer, de Aníbal Lousada Soares, presidente do conselho de
administração da Maltibérica,
representantes das diferentes
entidades científicas e de apoio
à investigação, bem como dos
mais de 250 produtores.

Eu preocupo-me. E tu?

EPSM assinala Dia Mundial
da Luta Contra a Sida

No passado dia 30 de Novembro, a Escola Profissional
de Salvaterra de Magos (EPSM)
assinalou mais um DIA MUN-

DIAL DE LUTA CONTRA A
SIDA (1 Dezembro).
Foi através da realização de
um colóquio/debate intitulado
“Eu preocupo-me. E tu?”, destinado à sensibilização e esclarecimento dos alunos mais jovens
para a problemática das doenças
sexualmente transmissíveis.
A iniciativa contou com a
presença do médico José Teles,
da farmacêutica Isabel Alves, da
psicóloga clínica Catarina Santos e da enfermeira Verónica Rodrigues.
O projecto teve o apoio da

ABRAÇO, Liga Portuguesa
Contra a Sida, ARS – Santarém,
Unidade de Saúde Familiar do
Couço e da Farmácia Martins.

A empresa Hubel Irrigation
Systems (HIS) patrocinou a
participação da Associação Desportiva de Salvaterra no Campeonato do Mundo de Trampolins realizado no Quebeque (Canadá).
Realizado no passado mês
de Novembro, este evento contou com a participação de jovens representantes de vários
países de todo o mundo, tratando-se da maior concentração de

atletas desta modalidade a nível
internacional. Portugal, representado por quatro jovens da
equipa de Salvaterra de Magos,
ficou colocada entre os vinte
melhores neste evento.
Esta acção vem na sequência
do objectivo da HIS em promover a divulgação e o desenvolvimento socio-económico da zona
de Salvaterra de Magos, enquanto elemento activo na comunidade empresarial regional.
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SANTARÉM

NERSANT recebe
menção honrosa em
prémios europeus
A Associação Empresarial
da Região de Santarém (NERSANT) foi a única instituição
do género a ser premiada na
segunda edição dos European
Enterprise Awards, recebendo
uma menção honrosa com o
projecto Terra do Móvel, promovido e dinamizado pela associação.
Esta distinção foi conseguida na categoria “Vanguarda da
Iniciativa Empresarial” destes
prémios instituídos pela Comissão Europeia e aos quais se
candidataram, em Portugal, 44
projectos.
Em Portugal, a iniciativa é
dinamizada pelo IAPMEI, com
o alto patrocínio do Ministro da
Economia e Inovação, sendo os
prémios atribuídos por um júri
que integra Jaime Andrez, Luís
Braga da Cruz, Artur Santos
Silva, Artur Torres Pereira, Ma-

ria Helena Nazaré, Rui Afonso
Lucas e Francisco Murteira
Nabo.
O projecto Terra do Móvel
foi lançado há dois anos e visa o
desenvolvimento do “cluster”
do mobiliário de Vilar de Prazeres/Ourém, que reúne mais de
uma centena de empresas, a terceira maior concentração deste
sector a nível nacional, com
uma facturação superior a 100
milhões de euros e mais de
1.500 postos de trabalho.
A NERSANT e a Associação Terra do Móvel promoveram recentemente a criação de
um Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) por
cinco empresas do “cluster”,
para a exportação de mobiliário
nacional para a Europa (França,
Espanha e Leste) e África
(Norte e PALOPs).

Santarém foi, no Domingo 18 de Novembro,
palco das comemorações nacionais do Dia da Memória,
data dedicada àqueles que morreram
nas estradas portuguesas.

____

SALVATERRA DE MAGOS

Banda de Música
dos Bombeiros
assinala 68 anos
Foi no passado dia 17 de
Novembro que a Banda de Música dos Bombeiros Voluntários
de Salvaterra de Magos comemorou o seu 68.º aniversário.
Do programa das comemorações, que contou com o descerrar de bandeiras e fotografias
no antigo quartel, romaria ao
cemitério, almoço, apresentação

Dia da Memória
assinalado em Santarém

da Escola de Música, actuação
do Coro do Município de Benavente e Concerto da Banda, o
ponto forte foi a apresentação
dos novos músicos que compõem a banda, resultado de uma
campanha levada a cabo recentemente para renovar os músicos da banda.
____

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

Rua de Olivença, Bloco C – 1º Frente
Apartado 88
2104-909 Coruche

Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Contabilidade e Gestão

A cerimónia, presidida pelo
Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, e que contou
também com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Santarém, Francisco Moita
Flores, dos Vereadores Ramiro
Matos e Ricardo Gonçalves e
outros responsáveis de autoridades rodoviárias e Protecção
Civil, teve início com a deposição de uma coroa de flores, pelo
Ministro da Administração Interna, na estrada nacional 3, na
saída de Santarém em direcção
ao Vale de Santarém, num local
onde se têm registado vários
acidentes graves.
Logo de seguida, na Avenida
Sá da Bandeira, foram feitos
dois simulacros, um de atropelamento e outro de desencarceramento que aglomeraram umas
largas dezenas de munícipes
que por ali passavam.

A câmara de Santarém implementou um programa concelhio para a melhoria da sinalização e da segurança rodoviária.
A passadeira da Avenida Sá da
Bandeira, junto aos correios, foi
o local escolhido para simular
um atropelamento, por ser um

local onde, apenas este ano,
morreram por atropelamento
três pessoas, foi o primeiro a ser
iluminado e aquele onde esta
cerimónia terminou, com o
lançamento, com a colaboração
do agrupamento de escuteiros,
de centenas de balões.
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REFLEXÕES

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

Mortandade

B ATATA D E S E M E N T E E C O N S U M O
José Manuel Caeiro

Quando sou confrontado com
a crueza de certas notícias, apesar da quase indiferença com
que se têm que encarar, dada a
sua frequência e até como defesa de nós próprios, ainda fico
bastante chocado.
E fico-o, não só pela tragédia
humana dos mortos que ultimamente acontecem na estrada,
(48 só numa semana, segundo
informação da GNR/PSP) e
verifiquei com lástima que num
ano, no Distrito de Santarém, se
passou de 34 mortos para 60 e
também não vou esquecer o recente e horroroso atropelamento
numa passadeira, na Fajarda.
E lamento profundamente
que certas associações, comentadores, etc., venham branquear
situações, que precisam é de ser
encaradas de frente e como aqui
no Ribatejo dizemos, apanhando o touro pelos ditos cujos.
Infelizmente os desastres
com mortos (e muitos) têm
acontecido com elevada frequência e justificam-se, com o
relevé (inclinação da estrada)
que é pouco, porque a curva é
perigosa, porque a árvore onde a
viatura bateu estava a mais,
porque chovia, porque estava
nevoeiro, porque tem pontos
negros ou de outras cores, que

sei eu! Também leio e ouço que
a estrada tal devia ser auto-estrada, o que parece não ser a solução, quando se morre imenso
em auto-estradas (há tempos foram 16 na A 23).
As tentativas esfarrapadas de
justificar o que não pode ser
assim encarado, vem da parte de
muitos “expert” na matéria que
propalam opiniões “politicamente correctas”, mas nunca
vão ao fundo da questão e não
dizem abertamente que numa
percentagem elevadíssima a
culpa é do condutor.
Depois dos graves acidentes
aparecem os psicólogos ou os
pseudo, que vêm apoiar as famílias, mas eles deveriam estar,
outros sim, em campanhas de
mentalização dos condutores e
antes dos acidentes acontecerem.
Esses senhores que se dedicam à psicanálise, deveriam
saber há muito tempo, que a condução é o reflexo dos comportamentos humanos e é aí que se
deverá encarar o problema.
Também é verdade que a
incúria e o deixa andar tradicional dos portugueses, se reflecte
no pouco cuidado e no desleixo
de quem devia estar atento ao
fenómeno e por vezes não está,

relativamente a sinalização correcta, a obras que de tão inconcebíveis que parecem ter sido
feitas por acéfalos.
As preparações para exames
são pouco mais que inexistentes, uma vez que não se aprende
a dominar o carro em situações
difíceis, não se criam condições
para se aprender a conduzir com
estrada molhada, em situações
de derrapagens, que sei eu !
Acontece apenas que a agressividade humana é natural, os
maus momentos da vida, e os
nervos à flor da pele, não poderão ser transmitidos ao automóvel que é, na verdade, um instrumento de morte.
Para finalizar e pela experiência que tenho e pelo que me
apercebo quando ando nas nossa estradas, parece-me que terei,
infelizmente e com dificuldade,
de afirmar que o factor humano
é responsável em, talvez, 90%
dos acidentes registados.
Não podemos transformar
uma viagem numa ida à guerra,
em que, se não tivermos sorte,
morremos de certeza. Haja muita calma, condução na defensiva, civismo e respeito pelos outros, pois não vivemos sozinhos.
____

Portugal arrasa no Campeonato
Ibérico de Orientação Pedestre
A Selecção Nacional de
Orientação Pedestre arrasou
no Campeonato Ibérico de
Orientação Pedestre que decorreu nos dias 3 e 4 de Novembro, na região de Campillos
(Málaga – Espanha).
Este campeonato decorreu
numa zona envolvente a 3 barragens, no Parque Natural de
El Chorro e terminou com a
surpreendente vitória portuguesa tanto em masculinos como
em femininos.
Nunca Portugal havia vencido ambas as competições em
território espanhol e desde o início dos anos 90 que Portugal
não vencia no sector feminino.
Nos 18 percursos femininos,
Portugal venceu 11, sendo a jovem Mariana Moreira a única a
ter ganho as 3 disciplinas. Também nos escalões veteranos,
Maria Palmira e Anabela Vieito
com 2 vitórias e Fátima Pires e

Paula Nóbrega com uma vitória
cada roubaram às adversárias
espanholas qualquer possibilidade de vencer.
As cadetes Carla Saraiva e
Catarina Eloy venceram as restantes duas competições e só na
Elite, Portugal não conseguiu
vencer, embora a vitória final
portuguesa na competição feminina tenha, igualmente, passado
pela melhoria competitiva neste
escalão com os 2ºs lugares
alcançados por Maria Sá (que
obteve ainda dois terceiros), Raquel Costa na distância média e
Lídia Magalhães no sprint.

Em masculinos, Portugal
venceu 11 dos 18 percursos. Os
jovens David Sayanda, Jorge
Fortunato e João Ferreira (todos
na distância média em juvenis,
cadetes e juniores) ajudaram a
desequilibrar no último dia de
competição a favor de Portugal,
mas também o campeão da Europa, Diogo Miguel, que venceu
2 percursos, os veteranos Mário
Duarte (venceu o sprint) e José
Fernandes (venceu a distância
média e a distância longa) e
Santos Sousa (venceu a distância média) tiveram contributo
decisivo para a vitória final.
Nos seniores, só a vitória na
distância longa ficou em mãos
espanholas com o campeão
espanhol Roger Cazal a vencer,
mas no sprint Tiago Aires levou
a melhor e na distância média
foi o experiente Joaquim Sousa
a saborear mais uma importante
vitória, a juntar a muitas outras
que já obteve na sua carreira.

Telef. Armazém: 243 650 291
Tlm. 936 305 293
Praça 25 de Abril, 3 – Apt.4 – 2104-908 Couço

Adubos • Sementes • Rações
Pesticidas • Gás • Floricultura • Etc.

HORTÍCOLA DA FAJARDA
De: Fernando José Bento

Telef. 243 678 611
Rua António F. Roquete
Fajarda • 2100-503 Coruche

Madeira, Lenhas
e Cortiças

Telef. 243 677 175 • Tlms. 917 515 527
Av. da Liberdade, 6 – 2100 Santana do Mato • Coruche

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

Rua da baixa – 2100-651 Biscaínho
Tlms. 968 710 308 e 933 211 188

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

Serralharia Civil
e Mecânica
Telef. 243 678 140
Bairro da Serração • 2100 Coruche
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Povo português comemora
Restauração da Independência

tugal em conjunto com Câmara Municipal de Lisboa visam a perpetuação da
memória histórica da luta do povo português pela Liberdade e Independência
Nacional e contaram desta vez com a
presença de mais de mil pessoas, de entre
populares, militares, outras individualidades e SAR Sr. D. Duarte Pio de Bragança, na cerimónia de homenagem aos
Heróis da Restauração da Independência
de Portugal.

Miguel Ramalhete

A Nação Portuguesa comemorou e
recordou mais uma passagem da data
evocativa da restauração da independência de Portugal e da gesta dos seus heróis,
num momento em que a sociedade portuguesa tem vindo a sentir hesitações do
poder político quanto aos valores da
Independência e Liberdade de e em Portugal.
Estas comemorações tradicional e
centenariamente organizadas pela Sociedade Histórica da Independência de Por-

SEDE E CENTRO FABRIL
BAIRRO DA AREIA
AP.13 – 2101-901 CORUCHE

> continua na página 37
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LIDER HÁ 35 ANOS
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Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS
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PORTUGALIDADE
Alentejo!
Minha terra total!
Meu Portugal
Aberto,
Eternamente incerto
Nas fronteiras, no tempo e nas
colheitas!
Minhas desfeitas
Praças fortificadas
Minhas insatisfeitas
Correrias,
A contar no franzido das lavradas
As rugas tatuadas
No rosto dos meus dias...

Olivença à vista

Carlos Consiglieri *

Miguel Torga e Olivença

Juromenha, 4 de Outubro de 1976
Miguel Torga, in “Diário XII”, 1977;
“Poesia Completa”, 2000

__

A actualidade da
Questão de Olivença
I – A “Questão de Olivença”
mantém, hoje em dia, uma visibilidade que podemos rotular de
nível importante, paradoxalmente mais do lado espanhol do
que português. Bastará um rumor vindo de qualquer parte do
mundo, de qualquer documento
ou nota distribuída (numa “conferência ibérica”) para que, de
imediato em Espanha, nos órgãos de comunicação social,
aparecem comentários ou afirmações oficiais ou para oficiais
a defenderem a posição do país
vizinho. E sempre a defenderem
a situação actual do território
ocupado.
Assiste-se, paralelamente, à
multiplicação diversificada de
iniciativas de várias índoles,
algumas a propósito de nada,
que evidenciam de maneira
mais ou menos mascarada formas de encobrir a “insustentável”
permanência de Espanha.
Relembremos o “frenesim”
na comunicação social deste
país quando a CIA, voltou a
inserir a “Questão de Olivença”
no seu relatório anual de conflitos fronteiriços a nível mundial.
E pelo nosso lado, o que
acontece? É sabido que amplas
camadas conhecem a “Questão
de Olivença” – geralmente com

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE

(Parte I)

Rua de Entre Torres, Ilustração de Serrão de Faria

contornos mal definidos – mas
resignam-se à situação actual,
relevando, de uma forma geral,
a aceitação de que “o povo é
quem mais ordena”, sem saberem que o direito internacional,
nestes casos e com estas dimensões, não aceita tal primado.
Porém, quem leia a imprensa
e as revistas “especializadas” do
país vizinho, particularmente, as
da Estremadura, depara-se, com
alguma frequência, com referências ao território, quanto à
histórica situação.
Curiosamente estes órgãos
de imprensa escrita não memorizam nessas comemorações a
data de 20 de Maio de 1801, que
assinala a guerra que deu a ocupação de Olivença, nem referem

que o Tratado de Badajoz, foi
denunciado em 1808, por Portugal, por incumprimento do ocupante. Mas, em Portugal o silêncio à volta deste processo, é significativamente de chumbo, como se estas efemérides pátrias
tivessem sido apagadas da história. Se não fosse Carlos Luna
em desmultiplicar-se em “cartas
do leitor”, estas efemérides não
seriam evocadas.
Mais grave, contudo, é reconhecer-se que os oliventinos
nada sabem do seu passado pois
a história não chega a Olivença.
Assiste-se, sem que ninguém do
nosso lado (com raras excepções) invista nessas tarefas, permitindo, desta maneira, que os
“serventuários coloniais” que

* Economista e
Professor Universitário

actuam em Olivença escrevam
barbaridades históricas e culturais sem nexo. Chegaram mesmo a rescrever os nomes dos
nossos grandes pintores em castelhano, nas legendagens das
obras-primas que estão no Museu de Olivença. É, de tal maneira o obscurantismo que o painel de azulejo oferecido pela família de Ledesma Abrantes está
escondido no Gabinete do Director do Museu.
É evidente, que nem todos os
oliventinos têm estes procedimentos e até há, quem procura
trazer à luz do dia, trabalhos de
investigação que levantam pistas aos leitores – é o caso de Miguel Angelo Vallecillo Teodoro.
Mas, o que predomina é uma
extensa bibliografia que usa e
abusa do lema equívoco, inventada no auge do franquismo –
“Olivença, filha da Espanha, neta de Portugal”.
Porém, o facto de fazer desta
frase todo um programa de obscurantismo, não deixa a mesma
de ser um equívoco que dá oportunidade para se estabelecer diálogos proveitosos, como tem
acontecido.
Deixa, contudo, transparecer
“preocupações” mal disfarçadas
que se arrastam nos tempos,
sem serem digeridas. Aliás, o
mais eloquente exemplo destes
equívocos foi a afirmação atabalhoada de Aznar, quando primeiro-ministro do Reino de Espanha, em Lisboa, respondeu,
em conferência de imprensa que
“o assunto de Olivença seria
resolvido no ano seguinte” (!).
Tal resposta não deixa de ser
coerente com as políticas levadas a cabo durante os séculos
XIX e XX, num exemplo de
diplomacia “oportunista” que
cremos não respeitar as melhores tradições de Espanha. Aguarda-se que o rei D. Juan Carlos,
que viveu entre nós, não tenha
esta mesma maneira de pensar e

de agir. Porém ... É bom, entretanto, lembrar os principais
momentos destas políticas de
mentira, a partir do compromisso de Espanha, em devolver
Olivença, na sequência da
Conferência de Viena. Depois
vieram as promessas a respeito
da Colónia de Sacramento, os
pedidos de troca desta por
Olivença, até aos anos 30 do
século XX, no auge da Guerra
Civil. Neste contexto Franco
prometeu a Salazar, devolver
Olivença, a troco de apoio do
governo português à guerra contra a República.
Dias antes da data acordada,
porém, o caudilho “mandou às
urtigas” o ditador português e
mandou investir contra Olivença. A repressão e a morte alastrou-se sobre o povo oliventino
pelo “grave crime” de içar a
bandeira nacional na torre de
menagem. Quem relata este incumprimento (entre outros!) é o
Prof. Dr. Freitas do Amaral, no
seu livro de Memórias, onde revela a inconfidência do Dr.
Lumbralles.
Salazar, silenciando esta traição, não se opôs à grande difusão, pelas cidades e vilas do
país, do topónimo Olivença,
num claro e generalizado movimento de consciencialização e
de memória. Mas, ao revés, não
viabilizou a acção patriótica dos
Amigos de Olivença, onde participaram grandes vultos do
pensamento e da cultura, tais
como, a título exemplificativo,
Hernâni Cidade, Queirós Veloso, Rosa e Alberty, Jaime Cortesão, generais Ferreira e Humberto Delgado, tantos outros...
II – O longo e sobressaltado
processo de ocupação, usurpação, repressão, pilhagem e aculturação do território de Olivença, revela-se um caso de exemplar colonização, que deveria
ser estudado na Europa de hoje.
Trata-se, estamos convictos,

Custódio Góis Unipessoal, Lda.
OFICINA DE REPARAÇÕES MOTO-SERRAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL

•
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CORRESPONDÊNCIAS

São Martinho – Castanhas e Vinho
António Justo *

Grandes Salões
de Exposição

No dia 11 de Novembro o
São Martinho é festejado por
todo o lado. Na Alemanha é costume as crianças dos Jardins-deinfância saírem ao anoitecer
para a rua. Em cortejo, a catraiada, de lanterna em punho e
acompanhada pelas educadoras
de infância, dá mais cor e
expressão ao ambiente, cantando “Laterne, Laterne”.
As lanternas acesas, que
ostentam na mão, são geralmente elaboradas pelas mesmas
crianças nos Jardins-de-infância. Com este rito de preparação
e encenação, aprendem a importância do partilhar bens materiais e culturais.
Há lugares onde, no desfile,
uma das crianças vai vestida de
São Martinho montado num
ponny. Para arredondar o acontecimento, nalguns lugares
come-se o “Ganso de São Martinho”

Tel. 243 617 552

> continuação da página 35

ANIMAIS, SEMENTES, RAÇÕES E
ACEESSÓRIOS
Telef. 243 619 467 • Tlm. 933 375 078
Estrada da Lamarosa (Limoeiro)
2100-018 Bairro da Areia • Coruche

MÓVEIS SORRAIA

Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

Em Portugal aproveita-se o
Verão de São Martinho para se
assarem as castanhas e provar o
vinho novo. Nalgumas escolas
organizam-se magustos. Pelo
mundo fora muitas comunidades portuguesas mantêm a tradição de festejar o “Verão de S.
Martinho com castanhas e
vinho. Muitas vezes chegam de
encomenda, trazendo, no seu
luzir, o sol português!... O vinho, esse levanta o espírito e
chega a fazer milagres inspirando e consolando homens e mulheres na doce fantasia sentida
no horizonte da saudade comunitária. Assim se espalham e
vivem tradições.
O povo conta que um soldado romano chamado Martinho,
num desses dias húmidos e
tristes em que o vento empurra o
frio e a chuva contra o povo,
Martinho estava de serviço fazendo a sua ronda.

A caminho, depara com um
velho desnudado a tiritar de frio,
que de braço estendido pedia
esmola. O soldado Martinho,
sem nada para dar, tirou a própria capa e, cortando-a ao meio
com a sua espada, entrega a
metade ao mendigo que quer
agasalhar.
Passados momentos deixou
de chover e o sol raiou como se
fosse pleno Verão. Daí o costume do povo chamar aos dias
quentes de Novembro o “Verão
de S. Martinho”. Martinho desceu do cavalo da sua importância para se colocar ao nível
do pobre. Essa atitude acalora o
próximo e o ambiente.
No gesto de Martinho, a espada, uma arma destinada a ferir
e matar, nas mãos de Martinho,
transforma-se num instrumento
de compaixão e de amor ao próximo. É o sol a raiar na natureza
e no coração!

Povo português comemora
Restauração da Independência

>>
de um processo de colonização
integral, por reunir os pressupostos que a historiografia actual utiliza para as analisar casos
semelhantes.
A matriz de contradições
gerais e específicas que é possível reconstituir, permite cruzar
as diversas etapas do processo,
devidamente caracterizadas, nas
mudanças qualitativas definidoras do estado presente daquele
território que está a registar novas mudanças nas suas idiossincrasias – com a destruição do
seu património popular e com o
aparecimento de ideias autonómicas.
Não há dúvida, porém, que
chegadas a este momento, a colonização do território por parte
da Espanha, é total e organicamente visível, o que não sucedia
há pouco mais de cinquenta
anos. Para tal constatação concorrem as transformações políticas, sociais e culturais, tendo
como fundo uma verdadeira
estratégia de obscurantismo que
leva a que os oliventinos não
conheçam as suas origens nem a
história do lugar onde vivem.
Também, as políticas da
ditadura e as da globalização
concorrem, cada uma à sua maneira, para este desconhecimento e alheamento.
Os oliventinos (e custa-nos
imenso reconhecê-lo) foram

colonizados coercivamente perante a passividade de Portugal,
perdendo, etapa por etapa, a língua, a nacionalidade, o nome, a
memória e a família, a cultura
popular, a propriedade, e até a
religiosidade tradicional.
O que resta, serão, porventura, rincões de resistência que
urge não deixar morrer. É facilmente constatável que houve
influência de terceiros no contexto de Olivença, após 1801,
sobretudo da França e da Inglaterra. Do primeiro destes países
pelo facto de ter “empurrado” a
Espanha para a Guerra das
Laranjas e de ter “forçado” a sua
participação na primeira invasão de Portugal, em 1807. Da
Inglaterra por nos ter “forçado”
a evacuar Olivença, em 1811,
após a reconquista desta vila por
tropas portuguesas, alegando
que a devolução seria feita em
reunião internacional.
Porém, a brilhante acção
diplomática levada a cabo pelo
Duque de Palmela não foi suficiente para fazer cumprir os
compromissos que a Espanha
assumira para nos devolver Olivença; mas em 1835, após pedido de auxílio de Mendizabal, a
entrega do território não se verificou, por falta de palavra do
primeiro-ministro de Espanha.
(Continua no próximo número)

Foi ao som do Hino Nacional e da Restauração, tocados
pela Banda Militar da Força
Aérea e entoadas pelo coro dos
alunos da Casa Pia, que as respectivas bandeiras foram por
militares hasteadas junto ao monumento de homenagem aos
Heróis da Restauração.
A cerimónia foi presidida
pelos Presidentes da Câmara
Municipal de Lisboa e da Direcção Central da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, respectivamente António
Costa e Jorge Hagedorn Rangel
que nos discursos evocativos,
salientaram a importância da
preservação dos tradicionais valores inerentes à Pátria e Nação
Portuguesas, tais como os da In-

dependência, Liberdade, valores
do universalismo português, defesa dos interesses de Portugal e
dos portugueses no mundo.
Realizou-se depois a deposição de coroa de flores junto ao
monumento por diversas instituições militares e civis e o programa comemorativo prosseguiu
no Palácio da Independência.
Não obstante, as comemorações do 387.º ano da restauração
da independência de Portugal,
foram este ano manchadas pela
instabilidade política na Capital
portuguesa, pelas manifestações
encomendadas pela estação de
televisão SIC através das personagens “Neto” e “Falâncio” do
programa “Vai tudo abaixo” e
do Partido Nacional Renovador

contra a participação do Chefe
de Estado do Zimbábue, Robert
Mugabe, acusado de “racista”.
O grande atraso do Ministro
da Defesa do executivo socialista, Severiano Teixeira na chegada às cerimónias comemorativas, foi fortemente sentido e
contestado pelos populares, alegando de falta de consideração e
respeito pela data e pelos presentes.
As comemorações não se
cingiram à Capital portuguesa,
mas realizadas em várias cidades e localidades portuguesas e
ainda entre as comunidades nacionais emigradas pelos quatro
cantos do mundo.
____
Vitório Rosário Cardoso
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Campeonato Nacional Todo-o-Terreno • Raide de Góis

David Megre, Campeão
Nacional na classe TT1

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 Oficial

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

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.
Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS

Rui Assunção

No passado mês de Novembro realizou-se em Góis a ultima prova a contar para o nacional de todo-o-terreno onde marcaram presença meia centena de
pilotos, tal como o piloto inscrito pelo team Miramotos/ KTM/
Município de Coruche.
A prova teve início no sábado com um prólogo de 10 km
onde David Megre terminou na
quinta posição na geral.
No dia seguinte, domingo,
os pilotos iriam ter pela frente 4
especiais cronometradas com
um total de 240 km.
O piloto da KTM iniciou o
dia da melhor maneira vencendo a primeira especial à classe,
após uma neutralização de 20
minutos os pilotos partiam para
a segunda especial do dia onde

David Megre optou por fazer
uma condução mais calma pois
tinha ganho ao seu adversário
mais directo cerca de 1min, o
que o deixava numa excelente
posição para vencer a corrida e
alcançar o seu primeiro titulo
nacional.
No final da especial 3 o piloto do team Miramotos estava
em 5.º da geral e em 2.º da classe atrás de Tomas Neves cerca
de 3 segundos, sendo assim a
especial quatro iria ser a decisiva e a que atirou David Megre
para o lugar mais baixo do pódio devido a uma má escolha de
pneu como comentou o piloto
do Município de Coruche no
final “vinha a fazer uma excelente corrida até à ultima especial, eu estava a sentir-me bem e

a minha KTM exc250f estava
impecável, para as duas ultimas
especiais optei por um pneu que
não foi o indicado tendo ficado
com o pneu sem rasto a cerca de
30 km do final”.
Com este terceiro lugar alcançado o piloto do team Miramotos/ KTM/ Município de
Coruche saí de Góis com o seu
primeiro titulo Nacional “estou
muito contente pois este é o meu
primeiro titulo, quero aproveitar desde já para agradecer à
KTM/ Sociedade Comercial do
Vouga, Câmara Municipal de
Coruche, a todos os assistentes
e amigos e um especial agradecimento para o meu mecânico
José Mira porque sem ele nada
disto teria sido possível”.
____

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
Opel Astra Carav.1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Audi A-3 Sport Back 1.9 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 1.4 HDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Sport 1.6 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Fiat Grande Punto 1.2 5p
Peugeot 206 Look 1.15p
Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 5p
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)

2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005

Retomas
Seat Ibiza 1.2 12V 5p
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v 5p
Audi A-3 1.9 TDI 3p (Diesel)
Renault Megane 1.5 DCI 5p (Diesel)
BMW 320D 20 Anos Baviera 4p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
VW Golf 1.4 16v 5p
Opel Astra 1.7 DTI 5p (Diesel)
Peugeot 306 Griff 2.0 HDI 5p (Diesel)

2005
2005
2004
2004
2003
2003
2003
2002
2001
2001
2000

Comerciais
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Citroen Berlingo 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC

2006
2005
2005
2004
2003
2003

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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A Escola do Passado, Presente e Futuro
Aprender mais e melhor na Biblioteca
Na semana que decorreu de 22 a 26 de Outubro de 2007, inserido na comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas
Escolares, a Biblioteca Escolar da Escola Básica de Coruche 1 fez o lançamento da Área de Projecto, Património, com o tema:
“A Nossa Escola … ontem, hoje e amanhã”. Assim, realizou-se uma exposição subordinada ao tema e com material gentilmente
cedido pela Herdade da Quinta Grande e foram convidados antigos alunos que vieram conversar sobre a Escola.
Deixámos alguns textos realizados pelos alunos de hoje.

O professor Gil disse-nos que esta escola
foi construída em 1953 e existe há 55 anos.
Gostámos muito da visita do professor Gil
porque nos ensinou imensas coisas desconhecidas, sobre a nossa terra.
Os alunos do 3º e 4º A

A Escola
No dia 22 de Outubro, a Professora
Fátima Bento veio à nossa Biblioteca falar da
altura em que era como nós e andava na
nossa escola. Contou-nos que os meninos
estavam separados das meninas, cada um
num edifício e não podiam falar. Os meninos
jogavam ao peão e as meninas à semana.
Todas as pessoas iam a pé para a escola e não
havia carros à volta da escola. E disse que
quando algum menino se portava mal levava
reguadas e quando os meninos se distraíam a
professora batia com a cana. Os trabalhos
eram feitos num quadro pequenino.
A Professora Fátima mostrou-nos fotografias e leu-nos um poema que foi feito pela
sua professora e que ela leu numa festa da
escola quando tinha a nossa idade.

A Boneca

A mãe do Vasco e os seus colegas tinham
uma caixinha das camisas para guardar os
materiais. Jogavam ao mata com uma bola de
trapos. Foram boas recordações! Recordar é
viver …
Os alunos do 2º A

A Escola dos Avós

A escola dos nossos avós

Hoje, dia 24 de Outubro fomos com a
minha professora e os colegas de turma,
conhecer e ouvir um senhor chamado Gil,
que veio à nossa biblioteca da escola. Em
tempos, este senhor andou na mesma escola
em que nós andamos e hoje é professor.
Ele disse-nos que nesse tempo as turmas
não eram mistas. Os meninos jogavam à
bola, ao pião, ao berlinde e ao botão, o que
lhes dava alguns problemas com as mães
porque às vezes arrancavam-nos de suas
camisas e casacos para jogarem. Nessa
altura, em 1968, todos os meninos e meninas
usavam bata branca e o recreio estava dividido. Os meninos e as meninas não brincavam
juntos.

O avô do Gonçalo Ferreira da nossa turma veio à nossa biblioteca escolar contar-nos
como era a escola nos seus tempos de menino. O avô do Gonçalo chama-se Joaquim
Honorato, tem 61 anos e frequentou a nossa
escola entre os anos de 1953 e 1956.
Nessa época as turmas eram muito extensas, tinham cerca de 40 alunos. Os alunos
estavam separados por edifícios, ou seja, as
raparigas estavam num edifício e os rapazes
no outro. Até mesmo a cantina escolar tinha
duas partes: uma onde comiam os rapazes e
outra onde comiam as raparigas. Todos
usavam bata branca, mesmo os meninos mais
pobrezinhos recebiam uma com a ajuda da
antiga “caixa escolar”. Como não havia campainhas ou sinetas era a professora que batia
as palmas e chamava os meninos para a sala.
Todos entravam ordenadamente, uma sala de
cada vez e sem barulho.
Ao contrário dos dias de hoje, os alunos
eram castigados fisicamente quando não faziam os trabalhos correctamente ou quando se
portavam menos bem. Eles levavam com a
palmatória ou com a menina dos cinco olhos
nas mãos! Isso era bastante doloroso.
O senhor Joaquim referiu ainda que no
“seu tempo”, ao sábado de manhã os meninos tinham aulas. Não precisavam levar mala
mas tinham de lá estar. As raparigas faziam
rendas e bordados e os rapazes marchavam e
cantavam. Era por vezes também ao sábado
que recebiam a visita do Senhor Padre José
Alves ou das catequistas para mais tarde
poderem fazer a comunhão solene. Quando o
Senhor Padre fazia anos era uma festa pois
trazia rebuçados para todos os meninos da
escola. Também descobrimos que os meninos antigamente não tinham cadernos, livros,
lápis e canetas como os nossos. Nos primeiros anos só usavam uma ardósia e um
aparo. O bico do aparo era muitas vezes feito
no passeio. Mais tarde na 4.ª classe é que os
meninos passavam a usar algumas vezes
papel e mata-borrão para fazer redacções, nós
hoje chamamos-lhes textos escritos ou com-

Tenho uma boneca,
Zarolha e careca,
Maneta e amarela
Mas eu gosto dela!
Não fala, não anda,
Não grita, não dorme,
E não bebe,
Mas é bem bonita!
O fato rompeu-se,
A touca estragou-se,
A saia perdeu-se,
Mas ela é tão doce!
Ninguém lhe quer bem,
Por ser maltrapilha,
Mas eu gosto dela,
Porque é minha filha!!!
Os alunos do 1º B

Um Encontro Fantástico
No dia 23 tivemos um encontro fantástico na Biblioteca! A mãe do Vasco, veio falar-nos da Escola no seu tempo. Ela contou-nos
que começavam e acabavam as aulas com
uma canção. A sua professora usava bata
branca. Ela tinha uma cana para apontar e
para avisar os alunos distraídos.

Nessa época, havia um jardineiro que
tratava do jardim em frente à escola, que não
deixava pisar a relva e uma palmeira que o
professor Gil viu plantar e crescer e que ainda
hoje respeita muito.
Depois contou-nos algumas lendas do
nosso concelho de Coruche. Essas lendas,
ouviu-as ele contadas pelos pais e avós ao
serão pois nesse tempo não havia televisão
nem computador.

posições. Quando se enganavam tinham um
mata-borrão que tinha mais ou menos a
mesma utilidade para eles que tem hoje para
nós a borracha ou o corrector.
Os livros eram iguais em todo o país. Os
professores não podiam escolher os livros
adequados aos alunos pois não havia liberdade. Vivia-se a ditadura e os livros falavam
muito na pátria. O senhor Joaquim até nos
contou que esses livros eram muitas vezes
forrados com sacas de farinha.
Com esta visita ficamos ainda a saber que
já nesse tempo haviam festas escolares. Uma
das mais desejadas era a do dia da Mãe. O
avô do Gonçalo contou ainda alguns episódios passados coma sua turma. Referiu que
um colega fazia todos os dias 18 km a pé para
chegar à escola e que uma vez molhou-se
todo. Ninguém se riu e a professora arranjou
uma braseira e roupa seca para ele. Eram
tempos felizes onde os meninos aprendiam e
eram educados. Gostamos muito de aprender
tantas coisas acerca da escola de antigamente.
Os alunos do 3.º D

Escola do … passado,
presente e futuro
No dia 26 de Outubro de 2007 fomos à
Biblioteca Escolar, ouvir o Sr. Arquitecto
Dinis Serrão a falar sobre a escola do presente, passado e futuro.
Na escola do passado o Sr. Arquitecto
Dinis mostrou-nos uma foto de uma sala de
aula muito diferente das nossas. As mesas
eram pegadas às cadeiras, usavam todos
batas…
No presente vimos que era diferente,
mas não muito diferente, por isso podemos
ver que o presente está pobre e que Portugal
não tem meios para criar escolas melhores.
Mas nos Estados Unidos estão modernizados
porque a escola do presente lá é a nossa do
futuro.
No futuro vimos que podíamos ter escolas mais modernas como no Estados Unidos.
Também vimos que a nossa escola podia ser
no Espaço, a nossa escola podia flutuar e ir
buscar-nos a casa. Também vimos uma exposição que mostrava todos os objectos, que se
utilizavam na escola do passado. E, assim,
passei uma boa manhã a aprender.
Os alunos do 4º B
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Um olhar sobre a Deficiência
Intervenção Precoce

Segundo a Organização Mundial de Saúde deficiência é o termo usado para definir “a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou
anatómica” e diz respeito à biologia da pessoa.
O termo deficiente usado
para denominar pessoas com
deficiência tem sido considerado inadequado, pois acarreta
uma carga depreciativa da pessoa, e promove o preconceito
em detrimento do respeito ao
valor integral da pessoa.
A pessoa com deficiência
geralmente precisa de um acompanhamento especializado, quer
para fins terapêuticos, como a
fisioterapia ou a estimulação
motora, quer para aprender a
lidar com a deficiência e a desenvolver as suas potencialidades. Por forma a desenvolvê-las o mais cedo possível aposta-se numa intervenção precoce,
directa, integrada e adequada a
cada caso, a qual implica a criança com problemas, a sua família e a comunidade em que se
insere.
Sendo os pais quem melhor
conhece a criança e com os
quais esta estabelece laços emocionais fundamentais para o seu
desenvolvimento e estimulação,
a família deverá ser sempre um
recurso fundamental na intervenção.
É importante que os pais
reconheçam que o bem estar de
cada membro da família afecta
todos os outros e deverá ser preservado. Assim, tanto quanto
possível, deverão viver do mesmo modo como se a criança em
questão não tivesse necessidades especiais.
Os pais poderão encontrar
nos técnicos especializados um
papel facilitador, apoiando a família na sua função de educadores através de um aconselhamento e orientação adequados a
cada realidade.

O QUE É A
INTERVENÇÃO
PRECOCE?
A Intervenção Precoce destina-se a crianças dos 0 aos 6 anos
de idade, com prioridade a crianças dos 0 aos 3 anos, que
apresentem um atraso grave de
desenvolvimento, associado ou
não a deficiência.

A investigação nesta
área já demonstrou que
grande parte das aprendizagens e do desenvolvimento ocorre mais rapidamente na idade pré-escolar. O momento em que é
proporcionada a intervenção é, particularmente
importante já que a criança corre o risco de perder
oportunidades de desenvolvimento durante os
estádios mais propícios.
Se esses momentos não
forem aproveitados mais
tarde a criança pode vir a
manifestar maiores dificuldades de aprendizagem.
Segundo Boavida (1985),
“Intervenção Precoce é pois,
criar uma rede de suporte social
às famílias que incluem crianças de baixa idade com problemas de desenvolvimento ou em
risco, de forma a dar-lhes poder
e capacitá-los para assumir o
mesmo papel que qualquer família sem problemas assume, na
educação dos seus filhos em
idade pré-escolar.”

A quem se destina:
Destina-se a crianças que se
encontrem numa das seguintes
situações de risco:
– Atraso de desenvolvimento;
– Risco biológico, devido a
problemas pré, peri ou pós-natais – problemas biológicos durante a gravidez, no momento do
parto e posterior ao nascimento

da criança;
– Risco ambiental – Quando
as características sociais culturais e familiares limitam a estimulação da criança nas suas capacidades.

A importância da família
na intervenção com a criança:
A Intervenção Precoce fundamenta-se portanto numa metodologia centrada essencialmente na relação família/criança. Desta forma, os técnicos deverão orientar a sua intervenção
para:
– Reforçar o envolvimento
da família na equipa;
– Assumir o papel de facilitadores na tomada da decisão
que cabe à família;
– Possibilitar à família a
escolha do local da intervenção
com a criança;
– Responder às necessidades
manifestadas pela família;
– Dotar as famílias de capacidades para cuidar e educar as
suas crianças de acordo com a
sua cultura.

Porquê intervir precocemente?
Existem três razões
fundamentais:
– Quanto mais cedo se
iniciar a intervenção maior
é o potencial de desenvolvimento da criança;
– Para proporcionar apoio
e assistência à família
nos momentos mais críticos;
– Para maximizar os benefícios sociais da criança e da sua família.

Não perca
na próxima edição
VIOLÊNCIA NA
ESCOLA

Não se esqueça que:
Em vez de esconder o problema deverá aceitá-lo e procurar profissionais que o possam
ajudar a lidar com a situação
e/ou a desenvolver e estimular
as limitações e capacidades do
seu filho.
Existem serviços na comunidade que o podem ajudar a solucionar/minimizar os problemas da sua criança e estimular o
desenvolvimento harmonioso
da sua família.
____

Fórum sobre
“Violência na Escola”
A Caritas de Coruche
organiza um Fórum sobre
a violência na escola no
dia 5 de Dezembro pelas
14h30 no Auditório do Museu Municipal de Coruche,
com entrada livre.
Pretende ser um espaço de reflexão e debate sobre esta problemática e contará com a presença de Drª Sónia Seixas (Psicóloga) da Escola
Superior de Educação de
Santarém, do Dr. Roque
Martins (Animador) do
Gabinete de Apoio ao
Aluno e à Família do Instituto de Apoio à Criança
(IAC), da GNR de Coruche, da Profª Cristina
Campos (docente na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado), e da Profª
Leonor Teixeira, da Escola Superior de Educação
de Santarém.

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

A Partilha e o Bom Dia
Mariazinha A.C.B. Macedo *

E porque não, copiar ideias
positivas? A nossa missão,
queridos pais, não tem limite de
tempo nem de espaço! Todas as
ocasiões são boas para ajudar os
nossos filhos a receber e a desenvolver as suas aptidões, os seus
conhecimentos, e, sobretudo, as
suas qualidades de carácter.
Vem isto a propósito de
umas pequenas histórias que fui
ouvindo ao longo de vários dias,
quando, pela manhã, deixava a
minha sobrinha neta, a Matilde,
no Colégio dos Salesianos, no
Estoril. Há no colégio um átrio
grande, onde os meninos se
juntam de manhã para uma cerimónia diária a que chamam
“Bom Dia”.
E o que é este “Bom Dia”?
Os meninos de todas as idades
(Pré-Primária, Infantil, e Primária) vão chegando aos poucos,
acompanhados, pelos pais, pelos
avós, pelos tios…
Ao primeiro toque da campainha, juntam-se em fila com
as suas professoras. Quando há
meninos a fazer anos, sobem a
um estrado e ouvem os “parabéns a você” cantados por todos
os seus coleguinhas. É o primeiro aviso. Um pouco depois
há um segundo toque para os
mais atrasados, e para calar o
chilrear de todas estas criancinhas canta-se uma canção de louvor ao Pai ou à Mãe do Céu, conseguindo-se, assim, que a calma
e serenidade comece a invadir o
dia de aulas que se prepara.
Depois, ou o senhor Padre
Director, ou uma senhora Pro-

Queridos meninos ...

fessora contam uma pequeníssima história que constituirá a
ideia-força para esse dia, a qual
as crianças, ávidas de histórias,
assimilam como esponjas.
A história desse dia contava
o encontro de São Martinho
com um pobrezinho que lhe
surgiu no caminho e a quem ele
protegeu do frio cortando com a
espada parte do manto que levava vestido e dando-o ao pobrezinho para que ele se aquecesse
e protegesse do frio.
O pobrezinho, muito agradecido, ofereceu a São Martinho algumas das poucas castanhas que guardava no seu bolso.
A história, que fez nascer a
antiquíssima tradição de se comerem castanhas no Dia de São
Martinho, foi contada ao mesmo tempo que uns meninos da
1.ª classe iam representando um
pequeno teatrinho sobre a cena.
No fim, o senhor Padre falou
na ideia de “Partilha”, que
todos podemos e devemos fazer
com os outros, sobretudo com
os que mais precisam.

São Martinho rasgou a capa
e deu-a ao pobre para este se
aquecer, e ele ofereceu-lhe algumas das castanhas que levava
no bolso. Durante todo o dia os
meninos brincaram e estudaram, mas não se esqueceram da
história e, à tarde, ouvi a Matildinha a dizer ao irmão mais pequeno o António:
– Olhe, António, eu partilho
consigo, com a mãe, e com o
pai, aquilo que me dão, e você
deve partilhar também. Isso é
que é amor.
Eu não queria acreditar no
que ouvia… A palavra Partilha
passava agora a fazer parte do
seu vocabulário, e a sua ideia –
força tinha sido bem entendida.
Infelizmente, a “Partilha”
com os que menos têm é muitas
vezes esquecida pelos adultos!
Mas é nossa obrigação tentar
incutir valores como este à crianças para os ajudarmos a serem
um dia “Homens Maiores”. Mais
justos, compreensivos, e solidários.

AJUDAR A ENFEITAR A CASA PARA O NATAL
Nunca é cedo demais para começarmos a ajudar os nossos
pais a enfeitarem a nossa casa para a vinda do Menino Jesus.
Lembrei-me hoje de vos mostrar estes dois anjinhos que
vocês podem recortar e pintar para decorar a vossa casa neste
Natal. Ou podem, também, desenhar uns anjinhos maiores, à
vossa maneira, e depois pintá-los ou enfeitá-los.
Podem-lhes colar em cima papelinhos brilhantes ou mais
coloridos, desenhar flores, ou comporem os vestidos deles,
colando-lhes trapinhos ou bocadinhos de tecidos. Depois de
recortados ficam como este que aqui vai desenhado.
E não se esqueçam também das estrelinhas de presépio.
São fáceis de desenhar e ficam lindas depois de pintadinhas,
ou feitas com papéis prateados ou dourados.
Bom trabalho e peçam ajuda aos vossos pais! Recortem e
enfeitem como gostarem estes anjinhos de Natal!
Adeus, queridos pais, e não
se esqueçam que já os nossos
avós nos transmitiam os seus
valores, os seus princípios, através de…lindas Histórias que já
lhes tinham sido contadas pelos
pais e avós. Histórias que fizeram nascer lindas tradições.

Como a de recordarmos São
Martinho e as castanhas que,
ainda hoje, faz parte das nossas
vidas.
Até sempre!
____
Educadora de Infância *

17P/Holmes em fotografia
O Clube de Astronomia da
Escola Secundária/3ºCEB de
Coruche tem vindo desde os
últimos anos a desenvolver no
nosso concelho actividade escolar e extra-escolar no âmbito da
divulgação desta ciência. Têmse feito sessões de observação
periódica com as quais temos
maravilhado adultos e crianças.
O interesse dos alunos do clube
tem sido enorme e a eles devemos algumas viagens através
das constelações, os mitos com
elas relacionados e a explicação
e mostra de alguns objectos de
céu profundo (galáxias, nebulosas e enxames).
O clube adquiriu recentemente algum equipamento para
astrofotografia. Ainda que o
equipamento seja modesto,
assim como a nossa experiência,

não quisemos deixar escapar o
momento histórico e de rara beleza que é a passagem de um
cometa.
Especialmente o cometa em
causa, o 17P/Holmes, que embora tenha um período de apenas

7 anos, tem a particularidade de
não ser visível senão com o
equipamento muito sofisticado
dos bons observatórios.
O que levou a esta alteração
de visibilidade pode ter sido o
choque com um asteróide ou um

processo designado por Erupção, que é uma libertação de
gases e poeiras do interior do
cometa, fazendo aumentar o seu
brilho vários milhões de vezes,
ao ponto de se ter tornado visível a olho nu e revelando beleza
extraordinária se observado com
uns simples binóculos. Este cometa já tinha tido uma erupção
em 1892, registada em Inglaterra por E. Holmes.
A última erupção significativa noutro cometa aconteceu em
1973 e foi inferior a esta.
Utilizámos o telescópio da
escola e o respectivo equipamento de astrofotografia.
Depois foi um trabalho extensivo de tratamento de imagem feito principalmente pela
nossa jovem Sofia, do 9.º ano,
que com a sua perícia, rodou e

deslocou, apontou coordenadas,
voltou a deslocar, tentativa e
erro, até se obter sobreposição
perfeita das imagens feitas com
cada um dos filtros.
E cá temos a imagem do
17P/Holmes, para mais tarde
recordar. Daqui a 7 anos ele
estará de volta, mas dificilmente
o voltaremos a ver, dado que a
repetição deste processo eruptivo é muito pouco provável.
Mais jovens da nossa escola
podem e devem aderir ao nosso
clube. Consultem a nossa página na Internet www.spaceaddicta.blogspot.com, contactem-nos
e sejam astrónomos.
____
Sofia Teixeira, Jorge Oliveira,
Jacinto Castanho
Alunos e professor da Escola
Secundária/3.º CEB de Coruche
thespaceaddict_esc@sapo.pt
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Informações da Paróquia de Coruche

Cão-dutor

Outubro de 2007
• BAPTISMOS •

Com tantos “animais” ao volante parece
que este cão está muito atento à condução

IGREJA MATRIZ

IGREJA DO CASTELO
Dia 13 - Mariana Maurício Cordeiro
Coelho, Vasco de Sousa Dias
Ferreira, Sofia Isabel Dias Parreira,
Pedro António Ferreira Marques
Dia 20 - Ricardo Oliveira Amêndoa,
Nuno Manuel Augusto Lourenço de
Oliveira
Dia 27 - Diogo da Cunha Sousa Barbosa
Rodrigues
IGREJA MATRIZ
Dia 28 - Gonçalo Brandão Ferreira
IGREJA DA ERRA
Dia 27 - Matilde dos Santos Tomás Rosa,
José Mário dos Santos Tomás Rosa
IGREJA DA AZERVEIRA
Dia 28 - Matilde Maria de Oliveira Lopes
IGREJA DA FAJARDA
Dia 6 - José Maria Correia Gomes
Pereira Joaquim
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 13 - Paulo Jorge Borda d'Água Dias
com Carla Luísa Caroço; Luís
Miguel Borda d'Água Pirralho com
Ana Cristina Rodrigues dos Santos
Dia 27 - Nuno Filipe da Lança Mouga
com Florentina Custódia Pascoal
Ferreira; Francisco José Serrão Teles
Góis com Irina Isabel Ramos Ferreira

Dia 6 - Paulo Alexandre Ferreira Teles
com Magda Alexandra de Sousa
Neves
IGREJA DA MISERICÓRDIA
Dia 6 - Carlos Eduardo Salvador Gaudêncio
da Silva com Ana Catarina Barroso
Lopes
Dia 20 - António Isidro Serrão Monteiro
com Alda Maria Alves
• FALECIMENTOS •
Dia 2 - Luísa Maria, 97 anos
Dia 3 - Olinda Maria, 80 anos
Dia 4 - José Góis, 97, Ana Mauricia, 81,
Joaquina Maria, 84 anos
Dia 6 - Francisco Sousa, 60 anos
Dia 7 - José dos Santos Augusto, 63 anos
Dia 10 - Palmira Conceição Mateus, 83,
José Gonilha, 87 anos
Dia 12 - Maria Emília Morais Costa Teles
de Oliveira, 43 anos
Dia 13 - Maria Salomé da Ascensão, 90,
Pedro Miguel Ferreira Nunes, 4 anos
Dia 14 - Clementina Rosa, 81 anos
Dia 15 - António Maria dos Ramos
Palaio, 78, José Joaquim Inácio, 76
Dia 16 - Mariana da Silva, 93 anos
Dia 17 - Francisco Mendes Brotas, 79
Dia 18 - Joaquina Lopes, 98, Ana
Ferreira, 99, António Joaquim da
Silva, 71 anos
Dia 19 - Joaquim Monteiro, 85 anos
Dia 20 - Domingos José Castanho, 87
Dia 21 - Isaura Nazaré Carvalho, 80 anos
Dia 23 - Antónia Jerónima Marques, 72
Dia 26 - Augusta Maria Guilhermina, 89

Faleceu

Envie para geral@ojornaldecoruche.pt ou via CTT, as imagens ou situações que deseje ver publicadas.

Advento e Natal
programa
Dia 2 - 1.º Domingo Advento
Dia 6 - 1ª 5.ª feira - Adoração
Eucarística - 18h às 19h
Dia 8 - Festa da Imaculada Conceição
- Peregrinação a Vila Viçosa
Dia 9 - 2.º Domingo Advento
Dia 13 - Dia de Santa Luzia - Missa
às 12 horas, na Igreja de Santa Luzia
Dia 15 - Celebração Penitencial

Dia 23 - 4.º Domingo Advento Bênção das Grávidas
Dia 25 - Natal do Senhor
Dias 26 a 29 - Convívio Fraterno
em Vila Viçosa
Dia 30 - Festa da Sagrada Família Jubileu dos 25 e 50 anos de
Matrimónio.
Fim-de-semana Hospitaleiro (jovens)

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

José dos Santos Augusto

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

Nascido a 4-2-1944 • Falecido a 7-10-2007

É um adeus…
Não vale a pena sofismar a hora!
É tarde nos meus olhos e nos teus…
Agora,
O remédio é partir discretamente,
Sem palavras,
Sem lágrimas,
Sem gestos.
De que servem lamentos e protestos
Contra o destino?
Cego assassino
A que nenhum poder
Limita a crueldade,
Só o pode vencer
A humanidade
Da nossa lucidez desencantada.
Antes da iniquidade
Consumada,
Um poema de lírico pudor,
Um sorriso de amor,
E mais nada.
Miguel Torga

Escasseiam as palavras para vos
dizer o carinho e a amizade
que sentimos no momento mais
doloroso das nossas vidas…

Agência

Residência

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

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

A todos muito obrigada.
Bem hajam!

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

A esposa e os filhos de José dos
Santos Augusto

Serviço 24 horas

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos
Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,
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TALHO E SALSICHARIA
Maria Claudina Bizarro & Filhos, Lda.
• Enchidos tradicionais
(receita d'avó)

Telma Leal Caixeirinho *

• Carne de porco da melhor
qualidade
• Cabrito e borrego de tenra
idade, alimentados a bom
feno e pasto

Tel. 243 675 765
Mercado Municipal
2100 Coruche

• A excelência da carne de
bovino é proveniente de
raças portuguesas oriundas
da nossa região
(Mirandês, Bravo, Mertolengo
e Alentejano)

Carta de um Jovem
ao Velho das Barbas

Votos de um Santo Natal e de um Feliz Ano Novo

AUTO-LATINHAS
De: Alberto Pinto da Silva

Oficina de Bate-Chapa
e Pintura
Santo Antonino
2100 CORUCHE

Telef e Fax. 243 675 344

Hipertons
Pintura e Remodelações de Edíficios, Lda.

Duarte Pedro

Pinturas

interiores e exteriores - madeiras - metais

Pavimentos

flutuantes - parquet - afagamentos - envernizamentos

Tectos

pladur - madeira - metal - remodelações
Rua do Biscaínho, 2100-651 Biscaínho • Coruche

Telef. 243 689 699 – Tlm. 968 091 834

Reparação e Comércio de Veículos, Lda.
Foros do Paúl
2100-039 CORUCHE

Velho das Barbas,
Este ano, mais uma vez, não me portei bem. Fui mal-educado na escola com a minha
professora e com as funcionárias. E em casa também. Zanguei-me e bati nos meus colegas e amigos. Não fiz os trabalhos de casa. Fugi muitas vezes da Escola, pela rede. Não
passei de ano.
Também “exigi” ao o meu colega João que me desse o telemóvel dele. Ele contou à
mãe e ela fez queixa à Polícia. Passei uma tarde preso na PSP. Não gostei mas disse aos
meus amigos que não tive medo.
Eu digo sempre que não tenho medo de nada. Mas tenho.
Tenho medo que os meus pais não me venham visitar este Natal, como prometeram.
Queria que me desses esse presente, e que eu fosse viver com eles. Como sei que não
existes, o que eu gostava não vai acontecer. Só te escrevo porque todos cá em casa te
escrevem.
No ano passado também te pedi para ir viver com eles e… nada. Continuo no
mesmo sítio. Agora vou falar com o Juiz, talvez me vá embora daqui. Apesar de não
gostar, não queria ir para outro lar. Só quero ir para a minha família.
Não te peço mais nada. Não preciso. Tudo o que quero consigo ter. Tenho o mp3
que a Leonor te vai pedir, roubei ao Miguel. Tenho uns ténis “muita loucos” que o meu
avô me comprou para eu já não o chatear mais. Tenho uma bola que a Isabel me ofereceu no meu aniversário. Ela é minha amiga. Zanga-se muito comigo e eu não gosto.
Pede-me para que me porte bem, que só assim me dão autorização para ir para a casa
dos meus pais.
Mas há dias em que tento me portar bem e, mesmo assim, não regresso. E outras
vezes estou quieto a fazer as minhas coisas e o Joel provoca-me. Depois apanha porrada, claro. Ela castiga-me. Manda-me arrumar os quartos e varrer o chão, para mim não
é castigo nenhum, não me custa nada. Quando isso acontece fico uns dias sem lhe falar
mas depois tudo fica bem. Mas eu sei que ela tem razão. Sabes, às vezes faço mesmo
de propósito para que ela ralhe comigo. Dá-me gozo vê-la zangada. Mas gosto ainda
mais quando ela me abraça e me dá atenção. Eu finjo que não quero e que não gosto
mas QUERO MUITO! Gostava que ela fosse da minha família, ou que a minha
família fosse como ela.
Vá lá, dá-me o que te peço, só desta vez. Prometo-te que me porto bem.

Telef. / Fax: 243 619 184
Telem.: 935 809 131

R.
12 anos

Restaurante

GIRASSOL
Gerência de: Maria Antónia Neves

Especialidade da Casa: GAMBAS GRELHADAS
Estamos encerrados para férias de 12 a 27 de Agosto

Telef. 243 689 111
Estrada Municipal, 515 • 2100-651 Biscaínho

Em Portugal, existem milhares de crianças e jovens como o
R. É uma realidade que muitos
desconhecem e outros, simplesmente, preferem ignorar. Crianças que vivem longe dos pais e
da restante família, pelas mais
diversas razões. Jovens cujo
maior sonho é receber o seu afecto e carinho, mesmo que não

haja a mesma intenção da outra
parte.
E porque a época natalícia é,
por excelência, a época da
(re)união familiar, importa não
esquecer aqueles que, por este
ou por aquele motivo, não estão
com a sua respectiva família.
São carentes? São. São rebeldes? Sim. São tudo isto e muito

mais. Já se imaginou a viver a
vida do R.? O que faria? Se todos fizéssemos este exercício
talvez pensássemos duas vezes
antes de os julgarmos.
Feliz Natal e um Feliz 2008
para todos. Que aquilo que o R.
mais quer, e todos os jovens
como ele, se concretize.
* Socióloga
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Museu de Coruche
recebe apoio da Promuseus
No passado dia 19 de Novembro, no Museu Nacional do
Teatro, foi assinado um contrato
entre a Câmara Municipal de
Coruche e o Instituto dos Museus e da Conservação, para a
concessão de apoios no âmbito

do Programa de Apoio a Museus
da Rede Portuguesa de Museus
– Promuseus.
O Museu viu serem aprovados os apoios solicitados, no
que diz respeito à parceria com
o Museu Nacional de Arqueolo-

gia (Projecto Roteiro Megalítico
de Coruche), da Conservação e
Segurança (Projecto Aquisição
de aparelhos de monitorização)
e Reservas (Projecto Aquisição
de mobiliário e equipamento
apropriado para reservas).

Margarida Ribeiro
nasceu há 96 anos
No mês de Novembro em que
se comemorou o 96.º aniversário do nascimento de Margarida
Ribeiro (1911-2001), o Museu
Municipal de Coruche não quis
deixar de assinalar esta data.
Margarida Ribeiro foi Professora do ensino primário e Investigadora, viveu e leccionou no
Concelho de Coruche.
Como produto da sua investigação resultou uma das obras

de referência do concelho, o Estudo Histórico de Coruche.
O Museu Municipal, não
querendo deixar de lhe prestar
homenagem, adoptou o seu nome, Margarida Ribeiro, para o
Centro de Documentação, local
indicado para pesquisa, não só
sobre a história do concelho mas
também sobre outras temáticas
(História, Arqueologia, Antropologia, Etnografia e Museolo-

SAPATARIA

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

Ourivesaria Rodrigues
–•–
Rua da Misericórdia, 27 • Coruche
(Junto à Caixa Agrícola)

JOÃO MANUEL DIAS, LDA.
gia). Está ainda patente ao público uma pequena exposição
alusiva à vida e obra de Margarida Ribeiro nas instalações
do Museu.

• SUGESTÕES DE LEITURA

• Materiais de Construção • Ferro
• Produtos para a Agricultura
Telef.s 243 618 413 – 243 618 313
AZERVADINHA • 2100 Coruche

de Mário Gonçalves

• Pela Boca Morre o Peixe
“Não sou Maria-vai-com-as-outras, mas gosto imenso que elas venham comigo”, é uma frase de Pedro Santana Lopes, retirada das suas muitas intervenções políticas. Nesta obra, podemos encontrar centenas de expressões ditas
por políticos da nossa praça. Tal como diz o jornalista João Pombeiro no seu
livro Pela Boca Morre o Peixe: “são as frases mais hilariantes da democracia
portuguesa”. Este verdadeiro anedotário da política portuguesa, publicado
pela Esfera dos Livros, é recomendado a todos aqueles que se queiram rir (ou
talvez não) com alguns políticos da cena nacional.

REPARAÇÕES ELÉCTRICAS EM TODOS OS VEÍCULOS
MONTAGEM DE EXTRAS • BATERIAS FIAMM

Tel. 243 679 023 • Tlm. 932 550 287

• Comunicação e Sociedade
Numa altura em que muito se fala da importância das novas tecnologias,
“Comunicação e Sociedade” traça-nos várias perspectivas sobre o ciberjornalismo. Aqui, vários especialistas fazem uma análise de dez anos de jornalismo online em Portugal. Muitos não hesitam em referir que o jornalismo
está a mudar e que as novas tecnologias digitais e as múltiplas infra-estruturas
de redes são as grandes responsáveis por esta mudança. Um livro da Campo
das Letras, interessante para todos os jornalistas e empresários da comunicação social, mas também para os amantes das notícias na web.

• Encontros Imediatos com Che Guevara
Esta obra, publicada recentemente pela Guerra e Paz, fala-nos do poder, do
dinheiro, da raça e da história. A obra é marcada por oito distintos assuntos
cujos protagonistas são sempre americanos apanhados por tumultos políticos
e sociais de países em desenvolvimento, muitas vezes com efeitos jocosos ou
desastrosos. Da Colômbia ao Haiti, passando pela Serra Leoa ou o Myanmar,
o autor (Ben Fountain) pinta com vibrante detalhe um quadro global sobre o
mundo e as suas vicissitudes.

• A Bela Dieta da Infidelidade
Esta é a história (quiçá real) de três casais ditos normais. O único problema
em comum é que os homens tinham peso a mais. Todos eles com mais de 130
quilos. As suas mulheres, completamente desesperadas, resolvem pôr mãos à
obra e acabam por congeminar um plano para os pôr na linha. É então que
resolvem chegar a acordo com os gordos homens. Caso eles emagrecessem
uns bons quilitos teriam autorização para passar uma noite com uma prostituta de luxo. Se inicialmente elas pensavam que se tratava de uma brincadeira,
depressa perceberam que não era assim, e tiveram mesmo de procurar a tal
companhia luxuosa. Esta é uma história publicada pela Europa-América, a
não perder!

VALE MANSOS • 2100-039 CORUCHE

ADEGA ARRATES
Vinhos e Petiscos
Cozido à Antiga Portuguesa
às Quintas-F
Feiras

Bar no Açude da Agolada
Rua Alto do Marau
FOROS DO PAÚL
2100-039 Coruche

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570

Manuel Pinto Serrão
MÓVEIS DE COZINHA
CARPINTARIA
Tel. 243 675 864 • Tlm. 933 565 404
FOROS DO PAÚL • 2100 CORUCHE
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SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .

“Crónicas da Nação”
foi lançado em Lisboa,
na SHIP

LIVRO
Boca do Inferno de Ricardo Araújo Pereira
Com a assinatura de Ricardo Araújo
Pereira, o sucesso é garantido.
Em Boca do Inferno o humorista reúne
uma série de textos em que dá o seu
“parecer” crítico, irónico e divertido acerca da actualidade nacional e não só.
São 296 páginas de puro divertimento.
A ilustração é da autoria de João Fazenda.

CINEMA
Uma História de Encantar (Enchanted)
de Kevin Lima
O que acontece quando as histórias
dos príncipes e princesas da Disney se
transportam para os nossos dias? Uma
História de Encantar. Uma história de
magia, de sonho vivida em pleno século
XXI, e na cidade de Nova Iorque. É nesta
cidade que o mundo real se mistura com
o mundo da fantasia. Em que uma princesa (interpretada por Amy Adams), depois
de ter sido expulsa da sua história pela
Rainha (Susan Sarandon), encontra o seu
príncipe (Patrick Dempsey). Mas este
não é um príncipe qualquer, não vem no
seu cavalo branco. Um príncipe do século
XXI é advogado. Será que esta história,
tal como todas as outras, terá um “viveram felizes para sempre”? Um filme que
irá divertir toda a família. Já em exibição.

CD
Pop Rock e Vice Versa de José Cid
Quem passou pela Golegã e teve
oportunidade de ouvir José Cid conhecerá, por certo, as 36 canções deste álbum. O artista que não deixa ninguém
indiferente, com uma longuíssima carreira e com músicas inolvidáveis, lança
agora o seu 36º álbum. Um CD ideal
para quem quer (re)descobrir o cantor e
as suas canções. São intemporais.

DVD
Loose - The Concert de Nelly Furtado
Depois do enorme sucesso do álbum com o mesmo nome, Nelly Furtado lança este DVD (com edição de
luxo onde inclui um CD). O concerto
foi gravado em Toronto e inclui os vários singles que fizeram os portugueses
dançar ao longo deste ano, como foi o
caso de Maneater e Promiscuous. E
quem não se lembra da música Força?
A luso-canadiana também a incluiu
neste concerto. Uma excelente sugestão
para este Natal.

Foi no passado dia 15 de Novembro pelas 19 horas que o
livro “Crónicas da Nação”, editado pelo Jornal de Coruche e
que compila artigos de diversos
temas publicados no Jornal de
Coruche durante o seu primeiro
ano de vida, foi apresentado em
Lisboa.
Da vasta audiência que
assistiu à cerimónia na capital,
estiveram vários dos autores
que participaram no livro, tendo
a apresentação estado a cargo do

Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP), Dr. Jorge Rangel e
do General Rodolfo Begonha,
também ele colaborador do nosso jornal.
De salientar que muitos dos
que assistiram à apresentação
do livro e que não eram de Coruche, fizeram questão de se
referir à nossa terra e a algumas
personalidades da mesma, de
forma muito afectuosa e positiva, sendo o Jornal de Coruche

um embaixador da nossa terra
nos locais onde se lê e se fala
dele.
O projecto jornalístico do
Jornal de Coruche, informativo
regional e formativo nacional,
deseja que este livro chegue a
todos os portugueses, já que os
seus conteúdos são bastante
abrangentes, reflectindo na maior
parte dos seus textos assuntos
comuns à nação portuguesa e
que a todos devem interessar.
AMS

SUGESTÕES DE LEITURA • SUGESTÕES DE LEITURA
Os Meus 35 Anos com Salazar
De Joaquim Vieira, Maria da Conceição Rita – Editado pela “A Esfera dos Livros”
Esta obra relata a vida de Maria da Conceição Melo Rita que, num golpe do destino, saiu da
pobreza da Beira e foi viver com o Presidente do Conselho. O livro salienta as diferentes facetas
de Salazar: austero em público, condescendente em privado. Para Maria da Conceição, a quem
Salazar chamava “Micas”, o livro relata recordações de um homem paciente e carinhoso.
São episódios como este que enchem as páginas do livro “Os Meus 35 Anos com Salazar”,
escrito por Maria da Conceição Rita e Joaquim Vieira.
«Salazar entrou devagar na minha vida, sem eu dar por
isso, ainda na minha infância. Quiseram logo a seguir separar as nossas vidas, mas revoltei-me e não deixei. Acompanhei-o assim até ao fim da vida dele».
Durante 35 anos, Maria da Conceição Rita privou com
António de Oliveira Salazar. Nenhum laço familiar os unia,
mas com apenas seis anos, Micas, como Salazar carinhosamente a chamava, foi viver para a residência do «Senhor
Doutor», por intermédio da sua familiar (por afinidade)
Maria de Jesus Freire, a governanta de Salazar.
Na primeira pessoa, a pupila de Salazar conta-nos os gostos gastronómicos do seu «protector», descreve o seu quotidiano até agora desconhecido, evoca as fábulas que o Presidente do Conselho lhe contava ao adormecer, recorda tanto
as lições de tabuada e História como as raras confissões
políticas que ele lhe fazia em passeios nocturnos pelos
jardins de São Bento, explica a forma como a economia
doméstica de São Bento era dirigida.
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Santo Estêvão Golfe recebe Torneio
da Amizade Luso-Canadiana
Por iniciativa dos sócios do
Clube, Luís Alberto de Oliveira
e Manuel Alves dos Santos, realizou-se no passado dia 27 de
Novembro, no magnífico e bem
tratado campo de Golfe de Santo Estevão, um mini-torneio de
golfe, a que foi decidido chamar
de “Torneio Amizade Luso-Canadiana” e que contou com
a presença e participação de 20
golfistas, portugueses e canadianos.
O torneio que foi em honra
dos amigos Tony Oliveira e Mike
Harrington, decorreu num ambiente muito saudável de franca
e sã camaradagem, tendo a classificação, para os lugares premiados sido a seguinte:
GROSS
1.º Kevin Raftery, 32 pontos
2.º Vasco Espirito Santo, 31
pontos
3.º Mike Harrington, 30 pontos
NET
1.º Fernando Isidro Simões de
Almeida, 42 pontos
2.º João Pedro Oliveira, 40 pontos
3.º José Augusto Pinheiro, 40
pontos

LONGEST DRIVE
– Mike Harrington
NEAREST THE PIN
– António Domingos

A seguir foi-nos servido um
excelente almoço pelo CLUB
HOUSE do campo de golfe, durante o qual se procedeu à entrega dos prémios disputados.

E porque é de todo importante fazê-lo, queremos agradecer: ao Director do Clube, Senhor Luís Catarino, toda a disponibilidade que manifestou pa-

ra a realização deste evento: à
Ana, Carla e Lourdes todo o
apoio logístico que nos deram e
a simpatia e paciência que tiveram para connosco. Aos nossos companheiros de golfe senhores Fernando Isidro, a oferta
de garrafas de vinho para prémios a atribuir e Júlio Santos, a
magnífica água-pé com que o
almoço foi regado.
De novo ao nosso Director
Senhor Luís Catarino bem ao
nosso professor Senhor Vasco
Espírito Santo, pelo facto de terem acedido participar no torneio, contribuindo assim, com a
sua presença, para melhorar e
enriquecer a qualidade do mesmo.
Finalizamos, fazendo votos
para que a conversação havida
entre o Senhor Director do Clube e os nossos convidados Senhores Mike Harrington e Tony
Oliveira, no sentido de trazerem
a Portugal golfistas do Canadá
para jogarem em Santo Estêvão,
possa vir a ser uma realidade, o
que muito nos congratularia.
Manuel Alves dos Santos

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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D ESPORTO

Território Champions
João Sobral Barros

Analista desportivo

Tenho que admitir que foi
um gosto ter visto a equipa do
Benfica no jogo de 28/11 frente
ao Campeão Europeu, o Milan.
Esta exibição terá sido porventura a melhor do clube encarnado desde o início da época e poderá apresentar-se como um tónico para o resto da temporada.
A forma agressiva como
encarou o jogo desde que sofreu
o golo, pressionando a equipa
italiana dentro do seu próprio
meio-campo, fazendo correr a
bola de um extremo ao outro
alargando assim o seu jogo fez
com que o Milan passasse um
mau bocado. O Benfica acabou
por criar várias oportunidades e
teve mesmo o jogo na mão mas
não conseguiu marcar mais do
que uma vez, problema esse que
subsiste desde o começo da
temporada.
No entanto, este Benfica não
tem nada que ver com o Benfica
de há dois meses atrás. A explicação será talvez o retorno de

peças nucleares da equipa (Petit
e David Luiz) que devolveram
estabilidade à equipa e que fez
com que retornasse o onze base
da época passada com apenas
duas ou três alterações, não
estando por isso à mercê da
inconstância de se jogar com
muitos jogadores novos e inexperientes no onze principal.
Obviamente que o jogo frente
ao Porto irá ser importantíssimo
já que a equipa nunca esteve tão
confiante, podendo ser esta a
oportunidade para se aproximar
definitivamente do primeiro
lugar.
O Porto terá sido vítima de
um resultado exagerado que não
espelha bem aquilo que se passou em Anfield Road frente ao
Liverpool. A equipa fez um
bom primeiro tempo chegando
ao intervalo empatado mas na
segunda parte um pouco incompreensivelmente a defesa do
Porto, nomeadamente Stepanov,
desatou a cometer erros que

BENAVENTE
nos Jogos Olímpicos

Diogo Ganchinho
de Santo Estêvão
A lista de portugueses qualificados para os Jogos Olímpicos de
Pequim integra já 43 atletas, de oito modalidades, após a qualificação de dois semi-finalistas nos Campeonatos Mundiais de
Trampolins que decorreram no Québec, Canadá.
As qualificações foram alcançadas por Ana Rente e Diogo
Ganchinho (atleta do Clube de Futebol Estevense de Santo
Estêvão/Benavente), atletas do Projecto Pequim 2008 (Nível 3)
do Comité Olímpico de Portugal, que se classificaram respectivamente em 18.ª e 17.º desta competição, a única de qualificação
para os Jogos Olímpicos.
A prova olímpica de Trampolins é disputada por apenas 16
atletas de cada sexo, sendo admitidos dois por país entre os classificados nos primeiros oito lugares e um por país a partir do 9.º
lugar.
Os lugares são atribuídos ao país e não aos atletas directamente.
Comité Olímpico de Portugal

ARRENDA-S
SE
HABITAÇÃO EM CORUCHE
3 Assoalhadas
cozinha, wc, salinha, marquise
Contacto: 963 379 118

levaram à goleada sem que o
adversário fizesse muito por
isso. Será que Stepanov não é
um jogador para o Porto? É que
já não é a primeira vez que o
defesa sérvio compromete a
equipa.
A verdade é que a equipa
azul e branca não tem passado
uma boa fase. O mês de Novembro foi um mês nefasto em
termos de resultados. Deixou-se
aproximar perigosamente pelo
Benfica e terá agora que pontuar para continuar na Liga dos
Campeões, factor que diga-se
em abono da verdade nenhum
outro dos três grandes se pode
gabar. A tudo isto poderá não ser
alheio o facto de o seu melhor
jogador estar a passar por uma
péssima forma.
Ricardo Quaresma não tem
conseguido fazer a diferença
que fez o ano passado e a equipa
tem-se ressentido disso já que
não tem nenhum outro jogador
com as características e a quali-

dade do “cigano”. O que lhe
vale é que ele de um momento
para o outro poderá tirar um
coelho da cartola, o que eventualmente virá a ser necessário
no jogo contra o Benfica.
O caso do Sporting é um
caso diferente. Apesar da boa
exibição em Manchester, esta
equipa não consegue levantar
vôo. A equipa do Sporting parece-me relativamente equilibrada
mas como em qualquer outra
formação depende sempre mais
de 2 ou 3 jogadores fulcrais e o
Sporting não os tem tido em boa
forma. Moutinho é sempre um
jogador consistente mas os 2
anos praticamente sem parar
poderão estar-lhe a passar factura. Romagnoli é bom jogador
mas tem dias e Izmaelov e
Vukcevic ainda não se impuseram definitivamente na equipa. Isto deixa pouco espaço de
manobra para Paulo Bento. Não
tendo ele soluções à altura no
banco, apenas pode contar com

estes, estejam eles em boa ou
em má forma. A reabertura de
mercado poderá ser um bom escape para os lados de Alvalade
já que apenas Liedson não
chega. A boa notícia é a previsão
de futuro do guarda-redes Rui
Patrício. Aproveitando a lesão
de Stjoikovic este menino tem
dado boa conta de si à custa de
um físico impressionante e de
uma coragem à imagem dos melhores. A exibição em Manchester
foi portentosa, agora é necessário manter o bom trabalho.
Este mês irá ser um mês de
muitas decisões. Os clubes portugueses irão decidir a continuidade nas competições europeias
tão necessárias para o equilíbrio
das contas de cada um dos Clubes, e no caso do Campeonato
Nacional se verá se o Benfica
tem estofo para acompanhar o
Porto na classificação.
Enfim, argumentos mais do
que válidos para seguir com
atenção os próximos tempos.

O jovem João Barradas vence
Troféu Mundial de Acordeão
na Rússia
O jovem João Barradas de
15 anos sagrou-se Campeão
do Mundo de Acordeão, ao
vencer o 57.º Troféu Mundial
de Acordeão que se realizou
entre 5 e 9 de Novembro de
2007 na cidade de Samara –
Rússia.
João Barradas natural do
Porto Alto (Samora Correia)
classificou-se no 1.º lugar na
categoria Júnior Variette, conquistando o título de Campeão
do Mundo Júnior Variette, tendo
o coruchense Tiago Pirralho
alcançado o 5.º lugar.
A sua preparação para concursos nacionais e internacionais é feita na Escola de Música
Serenata em Alcobaça com o
Bicampeão do Mundo, professor Aníbal Freire.
A brilhante prova que João
Barradas executou na Rússia,
foi reconhecida pelo júri com a
pontuação média superior aos
premiados das outras categorias
deste Troféu Mundial, pela assistência com uma forte ovação,
tendo o João Barradas que voltar ao palco para agradecer os

aplausos de um auditório com
lotação esgotada por um público
que muito aprecia este magnifico instrumento que é o Acordeão.
De referir que na Rússia
existe mais de 1 milhão de acordeonista federados, sendo alguns

dos mais consagrados a nível
mundial.
João Barradas é músico da
Associação Recreativa do Porto
Alto (AREPA) e tem o apoio da
Câmara Municipal de Benavente e da Companhia das Lezírias.
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