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EDITORIAL

stamos no novo ano de
2008, da era de nosso
Senhor Jesus Cristo, isto
para quem não sabe que Cristo
nasceu há 2008 anos e que é por
isso que assim contamos o tempo. É claro que é no cristianismo
que assentamos a nossa cultura
e a nossa forma de estar e é também por isso que festejamos o
nascimento de Cristo no seu
Natal. Este Natal que cada vez é
menos de afecto e é mais de
material.
Mas não me quero “perder”
e deixar de olhar para o novo
ano que agora começamos.
Fazemos sempre planos e desejamos “coisas”, aprovamos planos e orçamentos, obras e realizações. É assim nas empresas,
nas câmaras e nos governos, e, é
assim também nas nossas famílias e nas nossas vidas.
Acontece que cada vez temos
mais dificuldade em realizar e
conseguir.

Talvez isto aconteça, porque
talvez estejamos cada vez mais
de costas uns para os outros,
menos solidários, mais metidos
connosco próprios!?
Mas não estaremos também
com mais dificuldade em nos
fazermos ouvir, em que nos oiçam, em que se importem connosco!?
Numa época em que existem
telemóveis, internet em todo o
lado, muita forma de comunicar,
estamos cada vez mais sozinhos, existe cada vez mais solidão em nosso redor.
Precisamos de inverter esta
forma de estar, apáticos e desinteressados do que nos rodeia,
sob pena de hipotecarmos o
nosso futuro.
No plano Nacional
Portugal terminou a sua presidência da União Europeia, dando provas de capacidade organizativa e de competência técnica. Impressionamos com a nossa beleza patrimonial, histórica
e gastronómica a Europa que
nos visitou durante seis meses e
assinou-se o controverso tratado
de Lisboa. Estaria tudo bem, se
este tratado não fosse considerado por muitos especialistas algo
que põe em causa a soberania de

Portugal e de todos os estados
que o ratifiquem.
Não sou especialista e com
dificuldade tive acesso ao tratado na íntegra e pareceres de
quem apoia e é contra. Devo dizer que fiquei preocupado sobre
o que podemos perder enquanto
pais soberano. É de vital importância que José Sócrates cumpra
o que prometeu, ou seja, que faça um referendo ao novo Tratado de Lisboa, e, que isso permita que a sociedade portuguesa
discuta o assunto e seja informada para poder decidir em consciência.
No Plano Local
Festejamos o Natal e o Ano
Novo, descansamos e comemos, estivemos com a família e
amigos. Pelo meio, também
aprovámos o orçamento e o plano de realizações para 2008 da
nossa Câmara, com a decisão de
não se repor o busto do major
Luís Alberto, noticias que podemos ler neste jornal.
As esperanças estão todas
depositadas no QREN – Quadro
de Referência Estratégico Nacional, que constitui o enquadramento para a aplicação da
política comunitária de coesão
económica e social em Portugal

Edição de 1/01/2008

E

Ano Novo, Vida Igual
no período 2007-2013. Muitas
das nossas obras vão ter financiamentos e vão poder ser realizadas, devendo a Câmara aproveitar o máximo de fundos que
lhe for possível.
Temos também o anúncio do
PSD, que publicamente apoia a
construção do novo aeroporto
em Alcochete, mantendo a Portela em funcionamento, o que
em conjunto com o apoio dos
outros partidos, dos estudos da
CIP e da AIP, deverão forçar o
governo a abdicar da Ota, que se

mostra uma opção claramente
errada.
Desta forma, se a opção Alcochete vencer, será inevitável
um surto de desenvolvimento
para o nosso concelho, que se
soubermos aproveitar para melhorar a nossa qualidade de
vida, então teremos razões para
dizer “Ano Novo, Vida Nova”!
Um bom ano para todos e
um abraço amigo
____

Abel Matos Santos
Director

Santa Casa da Misericórdia
de Coruche

PRETENDE SELECCIONAR

Farmacêutico(a)
A Santa Casa da Misericórdia de Coruche, proprietária
da Farmácia da Misericórdia, pretende contratar um(a)
farmacêutico(a).
As respostas deverão incluir carta de apresentação e
curriculum
Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Largo de São Pedro, 4
2100-111 CORUCHE
ou
email: geral@scmcoruche.pt

Membro da

Prémio SHIP

Imprensa Regional
2007

Irmandade Nossa Senhora do Castelo – Lar de S. José
Santa Casa da Misericórdia de Coruche
Parceiro da

Fundador e Director: Abel Matos Santos • CP: TE 463 (direccao@ojornaldecoruche.com)
Redacção: Av. 5 de Outubro, 357-3.º B. 1600-036 Lisboa • Rua de Salvaterra de Magos, 95. 2100-198 Coruche
Fax: 243 675 693 • Tlm: 91 300 86 58 Editor: ProCoruche – NIPC: 507700376 Registo na ERC n.º 124937
Depósito Legal: 242379/06 ISSN: 1646-4222 Tiragem: 5000 exemplares Periodicidade: Mensal
Paginação e Grafismo: Manuel Gomes Pinto
Agenda e Notícias: geral@ojornaldecoruche.com
Redactor Principal: João Carlos Louro (CP 7599), Mafalda Fonseca Revisão: Carlota Alarcão (CP 6731)
Assinaturas e Publicidade: Isabel Pinto, Conceição Louro e Carlos Tadeia • (pub@ojornaldecoruche.com)
Tlm: 91 300 86 58 • Contabilidade: Manuel Alves dos Santos
Impressão: Empresa do Diário do Minho, Lda, Braga. Cobranças: Conceição Louro
Colaboraram neste número: Abel Matos Santos, Ana Palma, António Barra, António Gentil Martins, António Gil Malta,
António Mira, Brandão Ferreira, Carlota Alarcão, Carlos Consiglieri, Carlos Fino, Domingos Xavier, Euclides Cavaco,
Hélio Lopes, Isabel Miranda, João Alarcão, João Louro, João Sobral Barros, Joaquim Mesquita, Joaquim Tapada, José
Caeiro, José Luís Andrade, José Silva, Luís Martins, Manuel Alves dos Santos, Mariazinha Alarcão Macedo, Marília Abel,
Marina Jorge, Mário Gonçalves, Mário Justino Silva, Marta Costa Almeida, Miguel Mattos Chaves, Marco Alfaro, Paulo
Fonseca, Rodolfo Begonha, Silvia del Quema, Telma Caixeirinho, Vasco Mantas, Cáritas, EPSM, GI-CMC, GI-GCS, GIPSD, GI-PS, GI-PCP, NERSANT, Paróquia CCH, Rádio ONU, RVS.
Fotografias: AMS, António Mira, Carlota Alarcão, Dário Esto, Hélder Roque, Luís Martins, João Louro, Joaquim
Mesquita, Manuel Pinto, GI-CMC, GI-GCS.
Cartoon: Pedro Nascimento Web: Henrique Lima

PRAÇA DE TOIROS
DE CORUCHE

ANÚNCIO
A IRMANDADE NOSSA SENHORA DO CASTELO,
O LAR DE S. JOSÉ E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CORUCHE, tornam público que aceitam
propostas para exploração da Praça de Toiros de Coruche,
para o triénio de 2008 a 2010.
O Caderno de Encargos encontra-se patente na secretaria
do Lar de S. José, na Rua dos Bombeiros Municipais, n.º 9,
2100-178 CORUCHE, a partir do dia 07 de Janeiro de
2008.
As propostas deverão ser entregues em carta fechada no
mesmo local até às 17 horas do dia 21 de Janeiro e a abertura será às 18 horas do mesmo dia 21 de Janeiro de 2008.
As entidades reservam-se o direito de não adjudicarem a
exploração da praça se as propostas não reunirem as condições desejadas.

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

Coruche, 1 de Janeiro de 2008

www.ojornaldecoruche.com

A COMISSÃO DE GESTÃO
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GRANDE ENTREVISTA

com Ana Benavente
Com obra publicada sobre o tema do insucesso e abandono escolar, investiu muito em investigação na área do ensino primário.
A ex-Secretária de Estado da Educação, é ribatejana, do Cartaxo, onde foi autarca, e o Jornal de Coruche foi ouvi-la.
JC – Como foi a sua experiência enquanto Secretária
de Estado da Educação? O que
encontrou e o que fez?
AB – Eu já tinha trabalhado
muito sobre as questões da mudança e da inovação nas escolas,
portanto sabia que ninguém tem
todo o poder, pois o poder está
partilhado entre todos os actores,
professores, alunos, pais, e, em
particular no domínio da educação, o professor é quem tem o
poder maior. Pode entender da
maneira mais diversa uma determinada orientação. É um trabalho que tem de ser feito em
conjunto por todos.
Achei que fiz uma pequena
percentagem daquilo que queria
ter feito. Fi-lo sempre com convicção, pois sou uma pessoa
livre. Não pertenço a nenhum
lobby daqueles que estruturam a sociedade portuguesa,
como a Maçonaria ou a Opus
Dei e outros. Um dos quais parece ser o BCP (risos).
Tive responsabilidades no
Partido Socialista durante muito
tempo, mas nem o PS me deve
nada nem eu devo nada ao PS e
tudo o que fiz até hoje foi por
convicção. Foi uma experiência
dura, porque os lugares de executivo quando acreditamos no
que estamos a fazer são penosos.
Mas no meu percurso achei que
não podia recusar o desafio,
porque faço uma crítica, e aqui
fica ela aos académicos da
educação, que sabem tudo
dentro das salas de aula, mas
que são incapazes de dar um
contributo para mudar a realidade.
Eu acho que o investigador,
o detentor do conhecimento, tem
uma responsabilidade social.
Sempre trabalhei sobre a realidade e em propostas que possam de facto mudar a escola e

Ana Benavente é licenciada em
Psicologia e Ciências da
Educação pela Universidade de
Genebra e Doutorada em Sociologia da Educação pela mesma
universidade.
Foi durante muitos anos professora da Faculdade de Ciências
de Lisboa, depois de ter passado
pela Gulbenkian, sendo actualmente professora principal do
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.
Foi Secretária de Estado da
Educação, em dois Governos PS
de António Guterres, entre 1995
e 2001, tendo sido também deputada eleita à Assembleia da
República.
Foi membro do Centro de
Estudos para a Inovação da
OCDE e participa actualmente
em estudos sobre o combate à
pobreza em África e sobre o diálogo político para a construção
das políticas de educação.
É actualmente uma acérrima
contestatária da política da
actual ministra da educação e do
Governo Sócrates.

adequá-la aos nossos dias, equilibrando a qualidade e a equidade.
Acredito que se pode ensinar
a todos sem perder a qualidade.
Cada aluno deve avançar ao seu
ritmo, usando para isso a escola
estratégias diferentes de motivação e ensino. Em vez de fingirmos que os meninos são todos
iguais e depois no fim do ano
40% não aprendeu, é preciso sermos realistas e assumirmos as
diferenças entre todos.
JC – Fale-nos da Educação?
AB – Sou filha de professores primários da província, do
Ribatejo, do Cartaxo, e, para mim

a escola é um bem público, individual e colectivo. Uma sociedade mais instruída é uma sociedade mais livre e que resolve melhor os seus problemas.
Um cidadão mais instruído é
uma pessoa que tem acesso à
informação e ao conhecimento
de um modo mais consciente e
portanto com mais condições de
participação.
A escola que nós herdamos é
uma escola que constitui para
quem vem das classes não letradas uma corrida de obstáculos.
O primeiro contacto com a
escola e as primeiras aprendizagens são decisivos para o desen-

volvimento da aprendizagem.
A Educação não se faz na 5
de Outubro, mas sim no terreno com os professores e os
alunos, lá onde estão as escolas.
O nosso país, que eu adoro
(sou casada com um Suíço e
consegui trazê-lo para cá), possui desigualdades muito mais
profundas do que nós pensamos. Persistimos num erro, e sei
que sou minoritária quando digo
isto, que é pensar que a escola
de há 40 anos atrás serve a realidade actual.
Hoje fala-se de inovação tecnológica com muito à vontade,

porque é que quando se fala em
inovação em educação fica tudo
tão aflito!?
JC – O que acha que falha
na Educação em Portugal?
AB – Acho que um dos dramas que temos tido na educação
em Portugal, é a falta de continuidade de políticas. Cada ministro que chega, antes de saber
mesmo o que está preparado,
começa por suspender as medidas e mudar tudo. Isso tem sido
trágico!
Quando fiz parte do Governo, propôs-se um pacto de governo para a educação, aliás
como fez a Irlanda, permitindo
que durante um longo tempo um
conjunto de princípios não fossem postos em causa. Por exemplo, não se pode descentralizar
num mandato e re-centralizar no
mandato seguinte. Não se pode
começar um conjunto de transformações e a meio parar tudo.
Ainda temos a aprendizagem
num conjunto de disciplinas
estanques que caracteriza o século XIX, quando hoje sabemos
que tudo se interrelaciona e são
precisos vários contributos para
perceber uma realidade.
A nossa escola ainda não
está aí e tornou-se uma realidade muito burocrática e de difícil
intervenção. Vamos desenvolver
a escola a partir do que recebemos, nomeadamente com projectos e planos, ou vamos andar
a fazer show-offs? É que as
transformações de fundo que a
escola precisa são pouco rentáveis em termos políticos no
curto tempo, não dão votos. Não
têm efeitos espectaculares no
prazo de uma legislatura. E portanto há sempre aquela tendência dos ministros quererem resultados rápidos e que possam mostrar e a realidade não é assim!
JC – Isso é alguma crítica à
Ministra da Educação?
AB – Sem dúvida que sim!
Já tive ocasião de dizer ao Sr.
Primeiro Ministro que assim
como fui absolutamente crítica
da política educativa que se desenvolveram durante os governos PSD, depois de nós termos
estado no poder, que discordo
profundamente da actual política educativa do PS.
Claro que a discordância tem
um tom diferente quando o partido não é o nosso, pois isso faz
> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

com Ana Benavente
parte de uma crítica compreendida, mas quando isso faz parte
de um partido a que nós pertencemos é sempre mais complicada. Mas como sou livre,
estou muito à vontade para fazer
essa crítica.
Acho que tem havido uma
política de desvalorização dos
professores, com cumplicidade
dos sindicatos, mas não retira a
responsabilidade do governo no
que se tem passado. Nomeadamente na centralização, no desconhecimento, em grandes injustiças, têm sido uns anos
negros para a Educação em
Portugal.
JC – O que diz em relação
à certificação de competências
tão apregoado pelo governo?
AB – Ao contrário do que se
possa pensar, isso já tinha começado há muitos anos, desde
que eu estive no Governo.
Levou muito tempo a preparar e estava a funcionar muito
bem. Só que o que se faz não
pode ter um ritmo além da vontade das pessoas (ou então são
as campanhas de alfabetização à
cubana) e da realidade como ela
é. E o governo, ignorando o que
vinha de trás, criou uma bandeira que trouxe imensos efeitos
perversos.
Um dos objectivos era juntar
a formação à educação, e nisso
estamos de acordo, mas isso era
feito integrando a educação e a
formação e não separando-as.
Acho que o Primeiro-ministro e a sua equipa, tem feito destas medidas um show off, a querer apresentar resultados imediatos e a puxar esses cursos para
as escolas. A questão está em
sermos suficientemente inteligentes para perceber que o adulto precisa de uma pedagogia
própria que corre a par e passo
com a certificação de competências adquiridas ao longo da vida, e que se deve fazer junto das
empresas e associações empresariais que não a escola. Não
concordo com esta publicidade
que se faz de trazer os adultos
para a escola, é uma perversão
do que estava a ser feito, como
temo que as pessoas se mantenham com iliteracía. Porque o
que conta e importa é que as
pessoas aprendam de facto
algo que lhes sirva e não obter
um diploma qualquer.
O mundo está muito agressivo
para o ser humano e as pessoas têm
de adquirir competências que lhe
permitam defender-se e lidar com
a sociedade actual. Esta falta de
tempo para os outros, este trabalhar excessivo num ritmo alu-

cinante é um sinal de uma sociedade doente e que nos tornou
joguetes da economia e do consumo. Todos queremos ter conforto mas não podem ser as coisas a dominar a nossa vida. As
pessoas é que se organizam para
viver melhor.
Acho que Guterres tinha
uma responsabilidade social
mais forte, talvez por ser católico, tinha um grande respeito
pelas pessoas, o que eu não
vejo no actual Partido Socialista. Era um humanista, as pessoas primeiro.
JC – É uma marca substancialmente diferente da do
actual Primeiro-ministro?
AB – Completamente! Com
sinais de um autoritarismo e de
um desprezo pelo cidadão muito
preocupantes. Acho que Sócrates é um produto da sociedade
actual. Isto é, uma pessoa que
fez sempre o seu percurso através da política, com a inteligência da comunicação e das assessorias que ele tem, mas a quem
falta a alma! Falta-lhe a dimensão humanista e falta-lhe a dimensão cívica. Têm acontecido
coisas na democracia portuguesa que são graves.
JC – E a oposição?
AB – Costumo dizer que
actualmente em Portugal a única oposição que há é a do Gato
Fedorento. Num dos últimos programas aparecia sempre um
GNR ou um Polícia a controlar
tudo o que se passava e é assim que
vejo o actual estado das coisas.
Começa a haver na sociedade portuguesa sinais de
medo, e isso para mim é revoltante, deprimente e assustador. Em que as pessoas para
fazerem determinada crítica
saem da escola e vêm conversar
cá fora, nos seus locais de trabalho não se assumem porque têm
medo de ser prejudicadas.
JC – E as mulheres na política?
AB – Olhe, eu fui eleita deputada por Santarém e depois
por Viseu e isto por causa da dificuldade das mulheres terem
uma continuidade na política,
por causa da situação das mulheres neste país, que são sempre poucas e a quem é negado o
direito de continuidade. Está
provado que na Assembleia da
República a circulação de deputadas é muito superior à de deputados.
JC – Sendo uma pessoa
com responsabilidades históricas no PS, assume-se claramente contra o actual PS?
AB – Sim, sim! Sem dúvida!

Não é por acaso que estou fora
de qualquer órgão de direcção
do partido e vejo a situação do
país como preocupante.
Quando os partidos de esquerda não se assumem como
tal e para mim ser de esquerda é
ter um respeito profundo pelo
outro, pela sua cultura, que é um
espírito cosmopolita de tolerância, algo vai mal. Não devemos
impôr a nossa verdade com a
verdade absoluta, as verdades são
muitas, e, devemos ter grandes
preocupações com as desigualdades.
Acho que a democracia tem
a responsabilidade de atenuar as
desigualdades e não aumentá-las,
e a Escola é uma das instituições
da democracia que pode atenuar
as desigualdades. Acho também
que há uma falta de atenção aos
problemas internacionais, como
o conflito israelo-árabe, o que se
passa na Birmânia, etc… Por
exemplo, acho lamentável o
Governo não ter recebido o
Dalai Lama. Vamos ver uma
coisa, até o George Bush o recebeu, não vamos discutir as motivações, e deu-lhe a medalha de
ouro do Senado, e nós estamos
aqui às ordens da China. É
lamentável!
O Dalai Lama é prémio Nobel da paz, é o correspondente
ao Papa para uma parte importante do Mundo. Se o nosso Papa
fosse a um país e não fosse recebido, como nos sentiríamos?
Ofendidíssimos, certamente!
JC – Acha que existe uma
má preparação e ignorância
por parte da actual classe política?
AB – Acho que são cada vez

menos preparados. Porque um
bom técnico não é obrigatoriamente um bom político, e a política tem vindo a fechar-se nas
máquinas partidárias, onde os
políticos vêm das jotas, das juventudes partidárias, sem terem
nunca ganho a vida a trabalhar,
sem terem criado filhos, sem
nunca terem tido a vida de todos
nós, sem saberem o que é a vida
normal do trabalho.
Portugal vive o seu período
mais negro em termos de democracia e de quadros políticos. Achei isso no fim do consulado do Governo de Cavaco
Silva e acho isso agora.
JC – Acha que a má oposição, pouco assente em conceitos e realidades viáveis, é
também um dos factores responsáveis por esta má prestação do governo?
AB – Penso que si, por isso
há pouco lhe dizia que a oposição começou mas com o Gato
Fedorento. Acho que tem havido uma oposição fraquíssima,
quer à esquerda quer à direita,
por razões diferentes, mas por
uma razão que a mim parece ser
a de se trabalhar pouco na oposição. Continuamos a ter um lado queiroziano em que vale
mais a picardia do que o trabalho bem fundado.
Há muitas dificuldades de a
voz do cidadão ser ouvida e
respeitada nos órgãos parlamentares. Veja por exemplo quando
as pessoas assinam petições, e o
trabalho que dá recolher milhares de assinaturas, e as entregam
para discussão, como elas são
tratadas. Não com o respeito e a
atenção que merecem.
JC – E o Ribatejo? Que
ligação mantém e o que nos
pode dizer?
AB – Cometemos um erro
em pensar que crescer em quantidade é que nos vai dar qualidade de vida. Deixamos de lado,
em alguma terras do Ribatejo, a
qualidade de vida dos seus habitantes. Devemos preservar o habitat de qualidade, desenvolvendo as dimensões culturais e
sociais de uma maneira que não
se faz. Acho que muitos políticos com responsabilidade estão
contaminados com a ideia que é
bom é ter muitos prédios, muitos habitantes, muitas rotundas,
e isso é um erro. E estão pouco
atentos às outras dimensões da
vida.
O facto de termos terras mais
pequenas, deve servir para implementar e tomar medidas pioneiras que permita uma maior
aproximação das pessoas à na-

tureza, melhorando a qualidade
de vida das pessoas.
As esplanadas desaparecem
em vez de aparecer, não há vias
cicláveis, surgem as grandes
superfícies que absorvem o comércio tradicional que fazia
parte da nossa vida e forma de
convívio. Não se pratica um tipo
de festa popular interclassista,
nem se mobilizam as pessoas
para as tradições e para a natureza.
JC – Acha que o Plano Verde para Lisboa do Arq. Ribeiro Telles pode vir a ter alguma
importância nisso que refere?
AB – Acho que sim, o Arq.
Ribeiro Telles é um homem que
teve e sofreu todos os juízos de
estar avançado para a sua época,
não tenho qualquer dúvida. É
uma pessoa notável, que as propostas dele são notáveis e que
existe uma ignorância nos políticos, também os ribatejanos,
talvez por se quererem afirmar a
curto prazo para mostrar obra
com cimento, com mau gosto.
Estamos a perder as características do mundo rural de um
modo que afecta a qualidade de
vida de todos nós.
JC – Como acha que as
pessoas e os partidos deviam
responder?
AB – Acho que deviam assumir uma crítica mais frontal! A
sociedade civil é fraca em Portugal e os movimentos de cidadãos independentes podem ter
um papel importante. Acho que
ainda são poucos. Os movimentos cívicos devem ser de causas
e nisso os jovens aderem.
A causa do ambiente, por
exemplo, não pode ser uma excrescência do PC, mas nenhum
dos partidos de poder levou o
ambiente a sério, e isso deve ser
uma bandeira dos movimentos
cívicos. Quando há um governo
com maioria absoluta, tem muito maior responsabilidade e é ai
também que se avalia a sua capacidade e a sua capacidade democrática. São os cidadãos quem
deve estar no centro das políticas ou é aquela abstracção chamada défice? Não quer dizer
que não concorde com o controlo das contas, mas isso não pode
justificar o aumento das desigualdades, que os pobres fiquem mais
pobres, que haja mais desemprego e que as pessoas tenham
medo de falar.
Temos de ser críticos e assumir a nossa quota parte de construção da cidadania.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
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Notícias Locais • Notícias

Deputado do PCP
visitou o Concelho
de Coruche
O deputado do PCP Bruno Dias visitou o concelho
de Coruche, com o objectivo de tomar conhecimento de questões locais, com particular destaque
para a situação das Pontes de Coruche.

Pais Natal ofereceram livros
A Câmara Municipal de Coruche ofereceu neste natal livros
às crianças das Creches Municipais, do Ensino Pré-escolar e
1.º ciclo do Ensino Básico. O
serviço de Educação da autarquia presenteou cerca de 1400
crianças com livros, estimulanO deputado comunista reuniu com o Conselho Executivo
da Escola Secundária de Coruche, visitou o Centro de Dia da
Associação de Solidariedade
Social de São José da Lamarosa, as Pontes de Coruche e
participou num debate sobre
acessibilidades.
No balanço da visita, Bruno
Dias, adiantou que, “esta visita
começou na Escola Secundária,
onde foram analisados alguns
aspectos, relativamente à integração da comunidade educativa e das questões escolares.
Esta escola continua com um
problema acerca de 20 anos, a
falta de um pavilhão desportivo.
Este é um problema que remonta a 1986 e poderia ser evitado
do ponto de vista da concretização, a nível do ministério, se
fosse cumprido aquilo que estava planeado no que respeita à
planta e projecto da própria
escola. Muitas vezes não existe
a prática desportiva, por parte
dos alunos, e isto é inadmissível
na Europa do século XXI”,
salientou Bruno Dias.
O deputado deslocou-se à
Lamarosa, onde visitou o Centro de Dia e ouviu as “queixas”
do presidente da Direcção desta
instituição.
Bruno Dias referiu que,
“uma casa que desenvolve um
trabalho muito importante para

dezenas e dezenas de idosos,
onde todos os dias 450 Kms são
percorridos no apoio aos utentes, não pode ser penalizada
pelo governo e segurança social. Refiro-me a um projecto, o
Lar de Idosos, onde a obra foi
iniciada e está a ser esquecida
pelo governo. Falta uma resposta por parte do governo e
segurança social em relação à
candidatura. A candidatura foi
adaptada, para ir ao encontro
das exigências da segurança
social, mas terá tido da parte do
governo uma resposta, que não
seria aceite e não seria comparticipada a 50% da parte da
segurança social. A razão invocada pelo governo é que a taxa
de cobertura deste concelho era
na ordem de 69,03%”.
Em relação à travessia do
Sorraia, o deputado do PCP, limitou-se a apontar o dedo ao
Poder Central por adiar constantemente esta necessidade da
população. Para Bruno Dias,
“estas são respostas que continuam por dar por parte do governo e o Grupo Parlamentar
do PCP já dirigiu um conjunto
de perguntas por escrito ao
Ministério das Obras Pùblicas,
mas as perguntas continuam
sem respostas”, adiantou o
deputado do PCP.
____
João Louro

do os mais pequenos para a
leitura e indo ao encontro das
orientações da Direcção Geral
de Educação e das Bibliotecas.
As “prendas literárias” foram
entregues pelas mãos de vários
Pais Natal que visitaram os estabelecimentos de ensino para

grande felicidade e animação da
criançada.
Os Pais Natal continuaram
por Coruche, percorrendo todas
as festas de Natal das Creches e
Escolas e ainda pelo comércio
local.
____

Pilhas de Livros
Modelo entrega livros ao Jardim de Infância do Biscaínho
O Modelo procedeu, no dia 12 de Dezembro, à entrega de livros ao Jardim
de Infância do Biscaínho que foi premiado no âmbito da campanha “Pilhas
de Livros”. A cerimónia decorreu no Jardim de Infância do Biscaínho.
O Modelo voltou este ano a
fomentar os hábitos de leitura
dos mais novos num programa
associado à sensibilização de
todos para a necessidade de reciclar.
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, e no
âmbito da sua política de responsabilidade social, os hipermercados Modelo promoveram,
de 15 de Março a 15 de Maio, a
iniciativa “Pilhas de Livros”. O

Modelo irá entregar este ano, no
âmbito deste programa, 9 mil livros repartidos por 86 escolas.
Dirigido a escolas do pré-escolar ao 3.º ciclo, o programa
“Pilhas de Livros”, que contou
com o apoio da Ecopilhas e do
Plano Nacional de Leitura do
Ministério da Educação, “transforma” pilhas velhas em livros
novos, oferecendo livros recomendados por este Plano às escolas que proporcionalmente ao

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

número de alunos recolheram
mais pilhas.
A campanha “Pilhas de Livros” remonta a 2004 e em apenas quatro anos conseguiu recolher 412,5 toneladas de pilhas
e oferecer mais de 78 mil livros.
Este ano a iniciativa contou com
a participação de mais de 178
mil crianças, do pré-escolar ao
3.º ciclo, que foram responsáveis pela recolha de 3,5 milhões
de pilhas.

ARRENDAM-SE
ARRECADAÇÕES
junto ao
Centro de Saúde
em Coruche

Contacto
960 235 864
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Assembleia Municipal chum
– Da discussão e votação, possíveis, resultou uma decisão política que não honra Coruche
obra por Coruche, mas como
foi ministro da Guerra de
Salazar em 1933/34, não se podia repor o busto, pois isso faria lembrar o regime anterior
e seria um símbolo do Estado
Novo em Coruche.

Foi no passado dia 18 de Dezembro, que finalmente houve
lugar para os eleitos do povo
que vota, se pronunciarem sobre
o desejo da reposição do busto
do Major Luíz Alberto Oliveira,
fruto de uma petição pública
com mais de 1300 assinaturas.
Aquilo que factual e documentalmente é pacífico, foi desde cedo, tomado como uma batalha de vida ou de morte para o
PCP de Coruche, que, por fanatismo político e ideológico e
preconceito, impediu que se fizesse justiça a um filho da terra,
que tanto bem fez por ela e pelas
suas gentes.
Claro que saiu vencedora a
ignorância e o medo, de um
muro de Berlim que ainda não
caiu em Coruche. A verdadeira Liberdade seria o reconhecimento público dos actos
beneméritos que praticou, e
não negar a sua gesta só porque foi membro de um governo de Salazar.
Depois de tudo tentarem
para que a Câmara de Coruche e
em particular o seu presidente,
não desse espaço para discutir
esta petição, chegando mesmo o
líder da bancada da CDU, na
assembleia, a ter dito que o caso
devia ter sido abafado logo de
início. Imagine-se isto de quem
diz defender a liberdade…
Felizmente que a Democracia está mais madura e já se
podem falar e discutir os temas
que interessarem, faltando ainda
elevação na discussão e acima
de tudo rigor histórico e documental, assente numa base cien-

tífica que se exige, para não
cairmos no ridículo do erro e da
mentira fácil, de tantas vezes se
ouvir e ser dita que se chega mesma a pensar que são verdades.
O Partido Socialista, agendou o assunto para ser votado e
discutido na Assembleia Municipal (AM), para defender a
estratégia do Presidente da Câmara Dionísio Mendes, que queria forçar a discussão no órgão
maior do município. Isso era
também um desejo e um ponto
de honra do promotor desta
petição.

Acontece, que apesar do
pedido da bancada do PS, para o
representante dos 1300 cidadãos
que assinaram a petição poder
juntar documentação entregue
com a petição, que a presidente
da AM disse não possuir, bem
como novos documentos, e,
ainda explanar o que motivava a
petição e poder defender a sua
posição, isso não foi autorizado.
Como se depreende, é fácil o
refúgio atrás do regimento da
AM, para impedir uma discussão livre, aberta e plural, sem
medos ou constrangimentos,

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

quando a Sr.ª Presidente o podia
ter feito a qualquer momento,
não fosse a oposição intensa da
CDU. A meu ver, só o facto de
não se ter razão, leva as pessoas
a estes comportamentos de censura e opressão do direito de
expressão e liberdade de pensamento, tão próprios do pensamento único e totalitário.
Passaram-se três horas a
discutir o Estado Novo e o regime de Salazar, e vinte minutos a falar do nosso Major,
para concluírem todos que
Luís Alberto de Oliveira fez

Bem, dá vontade de perguntar porque não derrubam as pontes?
Pelo meio, disseram-se todo
o tipo de disparates, com trocas
de datas, erros e falsidades históricas, enganos e desconhecimentos vários, criado que foi
um clima de pressão sobre os
vogais da AM, que se votassem
a favor seriam defensores do
fascismo!!??
Houve lamúrias pessoais,
que são respeitáveis, e o presidente da Junta do Couço até entregou um pratinho com o símbolo da ordem da Liberdade que
Jorge Sampaio deu em jeito de
condecoração à vila do Couço.
Devo dizer que nessa altura,
pensei que era para eu poder
falar e que finalmente se discutisse se o major fez ou não obra
por Coruche. Mas enganei-me,
era só para impressionar e manter a pressão sobre os vogais e o
público que enchia o pequeno
espaço para a assistência, onde
também se encontravam cerca
de oito idosos que se deslocaram do Couço em carrinha da
Junta de Freguesia local.
Esperemos que passe a ser
prática corrente, para os cidadãos poderem participar mais na
vida pública e politica da nossa
terra, visto que é isso o expoente
máximo da democracia. Gostei
de ver!

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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mba busto de benemérito

Tal foi o clima de gritos, palavras de ordem e até alguma
“arruaça”, que tiveram o seu
expoente máximo com ofensas
verbais à minha pessoa e empurrões cometidos pelo líder da
bancada da CDU, Sr. Armando

Rodrigues, quando me dirigi a
ele no intervalo da AM para o
cumprimentar democraticamente. Um acto condenável de quem
se diz democrata e adepto da
liberdade! Como se não bastasse, no fim da discussão e da vo-

tação, quando me foi permitido
falar, ainda um jovem vogal da
CDU, de forma mal-educada e
abrupta, retira-se da sala aos gritos, dizendo que não me ouvia.
É assim, querem falar em
todo o lado, querem ser ouvidos

por todos, mas não sabem ouvir
ninguém.
Certamente, vergonha e embaraço para os restantes vogais
da AM, e, para os da CDU que
tiveram a amabilidade e o respeito de me cumprimentarem no
final, como gente educada e
civilizada deve fazer.
Enfim, se a posição da CDU
era esperada e a do PSD conhecida, já do PS nada se sabia.
O PSD, através dos seus
vogais António Dias, Fátima
Bento e Francisco Gaspar, defenderam a reposição do busto
de uma forma elevada, séria e
apolítica, referindo as excelsas
qualidades humanas e as obras
que o Major trouxe para Coruche, bem como o desenvolvimento e qualidade de vida que
isso trouxe aos nossos pais e
avós.
O PS deu liberdade de voto,
mas com a pressão que se fez
dentro da AM, tudo ficou condicionado e na hora da votação, só
os 3 vogais do PSD votaram a
favor, tendo dois vogais do PS
(José Dionísio e António Venda)
optado por se absterem, além
dos votos contra da CDU.

Foi assim chumbada a reposição do busto de um benemérito de Coruche, acto que a história julgará no futuro.
O Jornal de Coruche conseguiu trazer a história e a figura
do Sr. Major Luís Alberto de
Oliveira para a nossa memória
colectiva, da qual foi apagada
em 1975, e, desde então nunca
mais se falou desta personalidade, em nenhuma publicação
ou livro, exposição ou palestra.
Fez-se de conta que não existiu.
Hoje, existe de novo, graças a
uma obrigação moral do Jornal
de Coruche de honrar quem
bem faz à nossa terra, seja ele de
que tendência política, ideológica, religiosa ou outra, for.
Os filhos da terra, agora na
posse de informação documental, poderão criar e ter a sua própria opinião e não deixarão de
um dia retomar este assunto e
fazer justiça. É só uma questão
de tempo, porque a verdade demora a vencer, mas vence sempre!
A bem de Coruche, pedaço
de Portugal, terra onde nasci e
que amo!
Abel Matos Santos

Em defesa da verdade!
Discurso do representante da petição de 1320 assinaturas para a reposição do busto,
que a Assembleia Municipal só permitiu após a votação

Caros amigos,
Quando o Jornal de Coruche
tomou o encargo de reabilitar o
nome do Sr. Major Luíz Alberto
de Oliveira, fê-lo, convicto que
estava a prestar a Coruche, a
possibilidade de acolher e dignificar um filho “Da Terra”, a
quem “Esta Terra” tanto deve.
Foram mais de 1300 assinaturas, onde mais de 1200 são
Coruchenses eleitores, e os restantes, coruchenses na diáspora
e a viver fora de Coruche e pessoas que por cá passaram e mantêm fortes ligações à nossa terra.

E, simbolicamente, notáveis de
todos os quadrantes políticos e
partidários, onde até destacados
membros comunistas, como
Carlos Consiglieri, ex-membro
do Comité Central do PCP e deputado à Assembleia da República pelo PCP em 1987, e do PS,
PSD e CDS, assinaram a petição. É uma fortíssima mobilização do povo de Coruche, tendo
em atenção que se passaram 32
anos desde que o busto foi arrancado, acto só entendível pelo
calor revolucionário e seguramente por ignorância dos seus
autores.
Isto prova que esta iniciativa, nada terá que ver com
partidos ou politica, mas sim
com um acto de justiça para
com um ilustre filho da terra.
Não temos assim tantos
como isso que os possamos
ignorar. Não deixemos que
Coruche continue a ser “boa
madrasta e má mãe”

Não se pode, nem deve, fazer aproveitamento político desta reposição, mas sim prestar
justiça a um bom filho da terra
que nos inspire a fazer o bem
pelas nossas gentes.
Não fôra as divergências
ideológicas existentes, afinal,
todas elas lutando pelo mesmo
ideal, por caminhos diferentes,
mas todos eles perfeitamente
enquadrados e de alguma forma
compreensíveis. Até porque o
Homem, desde o berço, está
condicionado pelo meio circundante, que o torna individualista, e o limita quase sempre
pelo desconhecimento, próprio
da evolução a que as sociedades
estão sujeitas.
O mesmo é dizer que, e
agora voltando a Coruche, os representantes do povo de Coruche aqui presentes nesta Assembleia e no uso pleno por direito,
saberão esquecer a luta partidária, em benefício da sua própria Terra.

A democracia representativa
deu a cada cidadão a possibilidade de escolha, que exceptuando os casos de “disciplina partidária”, faz de cada um responsável pela sua decisão. Neste
caso, a disciplina que podemos
invocar, é a do desenvolvimento
de Coruche, que não sendo económica, é sem dúvida Cultural e
Histórica.
A história de um povo não
deve ser apagada, mesmo que
não nos agrade, nem sonegada
às gerações futuras. E esse compromisso, obriga-nos de acordo
com os valores morais que caracterizam o Homem como Ser
superior, a optar sempre pela
verdade, doa a quem doer.
Este caso, que vai ser votado
dentro de pouco tempo, tem a
particularidade de invocar o reconhecimento de Coruche a um
homem que voluntariamente, a
suas custas, e sem contrapartidas, permitiu que Coruche se
desenvolvesse.

A ele devemos:
I
A construção das Pontes do
Monte da Barca a Coruche;
II O Calcetamento das ruas
III A Av. Marginal junto ao
Sorraia
IV O Bairro Novo (outrora
com o seu nome);
V As Escolas Primárias;
VI O primeiro Saneamento
Básico;
VII A Água canalizada;
VIII Os Postos Públicos de Telefone;
IX A Electrificação Pública;
X As Bolsas de Estudos anuais que distinguiam os melhores alunos (esse dinheiro desapareceu no 25/4);
XI Ajudou a criar o Corpo de
Bombeiros;
XII O apoio às gentes de Coruche.
E por tudo isto, o povo de
então, reconhecido, ergueu-lhe
uma estátua!
> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

Perguntarão alguns! Mas como é possível Salazar permitir a
homenagem a quem se lhe opôs?
Fácil resposta! Era prática corrente, que após a morte dessas
figuras que tiveram relevo, a
homenagem fosse permitida.
Veja-se por exemplo Norton de
Matos.
Questionemo-nos porque motivo só em 1959 se erigiu o busto,
depois da sua morte em 1956, se
os feitos do Major se tinham
dado mais de 20 anos antes (nos
anos 30)?
E se ele estivesse ligado ao
regime, não seria natural que tivesse sido presidente da Câmara? Ou membro da União Nacional? Nunca o foi!!!
O movimento “Não Apaguem a Memória”, que muitos
de vós reconhecem como sério e
credível, acrescenta ainda que a
homenagem só foi possível após
1958 (ano das eleições e do caso
Delgado) e que se justificou plenamente pela sua acção heróica
na 1.ª guerra mundial.
Que dúvidas poderão ainda
existir???
Imaginemos, actualmente,
aparecer em Coruche outro Major. Possivelmente o plano das
obras a realizar, que se vai arrastando de ano para ano, até que
chegue uma qualquer esmola da
União Europeia, não se verificaria. Só pela constatação da
fragilidade económica actual
Camarária, que aliás, reflecte o
País que somos, dá-nos a força
moral, para, sem hesitações,
votar a favor da estátua, que afinal, é sinónimo do desenvolvimento de Coruche.
Que a luta partidária seja
esquecida por instantes em
favor da justiça!

Em defesa da verdade!
Esta é a dívida para com o
cidadão coruchense Luíz Alberto de Oliveira.
Mas, falemos um pouco, do
militar e do Homem!
Nasceu em 1880 na bonita
vila nova da Erra, pobre e
humilde, veio do povo e esteve
sempre com o povo. Foi para a
vida militar para tentar singrar
na vida e ajudar a família. Conseguiu-o e nunca esqueceu a sua
terra, Coruche.
Serviu na Monarquia, 1.ª
República e Estado Novo (nunca foi politico e a sua missão foi
sempre servir)
Na sua formação de militar e
pela sua excelência na esgrima,
chegou a esgrimir com Rei D.
Carlos e deu aulas de esgrima ao
seu filho D. Manuel II.
Foi um grande herói na guerra de África de 1912 e um brilhante oficial no CEP na 1.ª
guerra mundial, onde lutou com
bravura por Portugal e esteve
sempre ao lado dos coruchenses
que integraram o CEP. (vide livro “A minha cruz de Guerra).
Foi duas vezes campeão do
mundo de esgrima em Paris, nos
anos 1919/20.
Foi Governador Civil de Coimbra, aclamado pela população
(Sidónio e depois). Lutou contra
a pneumónica (tuberculose).
Como já referi, foi responsável por quase todas as grandes
obras em Coruche!
Quis o destino que nascesse
naquela data (1880) e que tenha
traçado para ele o papel de um
homem actuante e inconformado.
Pelas suas qualidades, de homem de comando, rapidamente
lhe foi possibilitado o exercício
de um alto cargo da Nação: Ministro da Guerra.

Pelo seu temperamento inconformista, ganhou a inimizade do Presidente do Conselho,
que por mais de uma vez propôs
a sua exoneração. A sua coerência valeu-lhe uma estadia curta
como Ministro da Guerra (desde
Abril de 1933 a Outubro de
1934). (documentos vários anexos, ex: ISCSP, Movimento Não
Apaguem a Memória, Torre do
Tombo).
Mas, enquanto Ministro, não
estava dispensado das formalidades que competem a qualquer
Ministro. As deliberações em
Conselho de Ministros tinham
obrigatoriamente a assinatura de

TODOS, e repito, todos os Ministros, independentemente das
resoluções terem que ver com o
seu Ministério.
Num desses Conselhos, foi
criada por decreto a PVDE (que
mais tarde deu lugar à PIDE),
que ficou na dependência do
Ministério do Interior e sob a direcção do Capitão Agostinho
Lourenço. Por essa razão, lá aparece a sua assinatura no conjunto das deliberações desse Conselho de Ministros.
Que se diga em abono da
verdade, a PVDE, resulta apenas da fusão de duas forças policiais, já existentes: A Polícia de

Defesa Política e Social e a Polícia Internacional. Não foi portanto, uma criação, mas sim resultado da reestruturação das
polícias existentes, desde 1926,
que naquela data se chamava
Polícia de Informações. Foi portanto um assunto de expediente
administrativo. (vide documentos anexos).
Hoje, temos o SIS.
Toda a Nação precisa de uma
polícia que regule as fronteiras e
garanta a paz social, e será tanto
mais sofisticada, quanto o crime
organizado o exigir.
Penso ter contribuído para o
esclarecimento de que a PVDE
não surgiu por indicação ou iniciativa do Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira, mas sim pelas
transformações que em todos os
Países impuseram a existência
de uma polícia política. Ao
mesmo tempo que, penso, ter
esclarecido de forma clara, não
ter tido o Sr. Major, interferência alguma com a PVDE.
A guerra do Sr. Major era
outra!
Enquanto militar, a defesa da
Nação; enquanto cidadão… Benemérito; ao qual o povo de Coruche deverá estar agradecido,
pelas infra-estruturas que ainda
hoje utiliza, deixadas por ele, e
que tanto ajudaram a minimizar
o sofrimento dos nossos pais e
avós.
Se não o fizermos por nós,
pelo menos pela memória dos
nossos familiares que em devido tempo decidiram tal homenagem.
Fica na vossa consciência…
____
Abel Matos Santos

Director do Jornal “O Jornal de Coruche”
Promotor da petição de reposição do busto
do Major Luíz Alberto de Oliveira

Carta aos que não aceitam os que se batem
pelo desenvolvimento da sua terra
É impressionante ver o
pouco que vos interessa lembrar
e respeitar quem luta por melhorar a sua terra; por tornar melhores as condições de vida do
povo da vossa terra. Povo esse
que vocês, como partido, participante ou colaboracionista na
detenção do poder, passam a
vida a dizer que defendem. Mas,
na realidade, não querem saber
do povo para nada. Põem a cassete do Salazar em cima e de
pouco lhes interessa quem se
esforçou por fazer pontes, trazer
electricidades ou seja o que for.
Só lhes interessa o rótulo

com que, antecipadamente,
classificaram, alguém. O rótulo,
a classificação, a alcunha ideológica, a tampa política, com
que falseiam, desvirtuam e ocultam as qualidades dos que se
bateram, honestamente, pelo
bem público.
Se tivessem grandeza de
intenções ou, pelo menos,
largueza de espírito, tinham tido
a independência de respeitar a
memória de quem tanto tentou
melhorar as condições de vida
do povo da vossa terra. Mas,
infelizmente, a cegueira fanática, impede-os de aceitar ver

onde claramente está a justiça.
Ou, muito menos, onde está
o interesse e a valorização da
vossa terra. Só lhes interessa o
partido, a seita.
E, grande parte dos componentes de outros partidos, outras
seitas, limítrofes, vivem com o
pavor saloio de serem confundidos com aquilo que aceitaram
durante muito tempo serem a
lepra e os leprosos da política.
Apavoram-se com a possibilidade de serem identificados
com quaisquer dos ideais
(nobres, grandiosos, bem intencionados) ou comportamentos

(construtivos, sérios, produtivos) que caracterizam aqueles
que se dedicam com sacrifício à
ciclópica tarefa de retirar as terras mais afastadas do marasmo
para que os políticos burgueses
da Capital as atiram.
Uns, são cegos e fanáticos,
outros, cobardes, videirinhos e
trampolineiros.
Aparentando combaterem-se
uns aos outros, o que é facto é
que, com estes vossos extremismos, vocês se somam aos
restantes partidos burgueses e os
completam.
Uns, continuam a bloquear o

país com a sua estupidez, o seu
fanatismo, as suas frustrações.
Os outros, a autorizarem-lhes o
banquete, com a sua pusilanimidade, a sua cobardia, e a sua
patética ambição jacobina de
serem considerados modernos,
civilizados e democratas, não
sendo nenhuma das coisas.
É por isso que não saímos da
cepa torta, que não vamos a lado
nenhum, e que só, virtualmente,
nos é reconhecido qualquer significado por esse mundo fora.
Vocês não gostam daqueles
que se distinguem ou realizam
> continua na página 12
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Em final de ano CDU critica executivo do PS, PSD alinha nas críticas

Município caminha para o colapso
O responsável da CDU na Assembleia Municipal (AM) de Coruche, Armando Rodrigues, não poupa críticas ao executivo PS na Câmara. Para o vogal da CDU, “nesta altura o que se assiste, é a uma estagnação por parte do executivo PS
na Câmara em termos de obras. O projecto do PS no concelho está esgotado, o que assistimos é a uma desorientação do
executivo PS, os problemas que existem há meses, das obras paradas e suspensas.
O PS não tem nenhum plano de desenvolvimento estratégico e limita-se a gerir os fundos comunitários. Tem uma política voltada para o faz de conta e para as festas e festarolas, como todos temos vindo a assistir. Pensamos que em 2008, se
vai acentuar este processo de estagnação e o caminhar rápido para o colapso e falhanço cabal do PS na gestão do
Município”, refere.

PSD critica executivo do PS
O vogal do PSD na AM de Coruche, Francisco Gaspar, adiantou que, “as grandes obras continuam a ser adiadas há
muito tempo. Como aconteceu nas últimas eleições, prepara-se uma ou duas grandes inaugurações para a véspera de eleições, para que a população veja que o executivo está a trabalhar.
Durante os anos anteriores, não se faz nada e limitam-se a gerir o orçamento municipal. Vão transferindo verbas de ano
para ano, vai-se incorporando o saldo no orçamento seguinte, porque não existem obras.
Quando passam 2 milhões de euros do saldo anterior para o saldo do ano a seguir, é porque não se realizaram as obras.
Basta olhar-mos à volta, a Central de Camionagem está parada, o Observatório do Sobreiro e da Cortiça está parado,
sempre que se lança uma obra, essa mesma obra pára e não vemos o concelho a desenvolver.
Veja-se, a enorme capacidade de endividamento que a Câmara tem e que não é utilizada. No nosso concelho, infelizmente há muita coisa por fazer e não entendemos esta política, em que se gere tostões e todos os anos sobram milhões”,
salientou o chefe da bancada do PSD na AM de Coruche.

O balanço do Presidente do Executivo, Dionísio Mendes

Este ano de 2007 foi de contenção,
restrições e poucos investimentos
Ao fazer o balanço do ano de 2007 o presidente da Câmara de Coruche, Dionísio Mendes, disse que, “foi de contenção,
restrições e poucos investimentos. O Orçamento foi contido tendo em conta o final do Quadro Comunitário”. Para o autarca “confirmou-se a suspeição, de que não haveria verbas do QREN para afectar às obras de 2007. Como tal, cumpriu-se
aquilo que tinha-mos previsto. Foi um Plano e Orçamento contidos e cumpriu-se aquilo que pretendíamos. Esperamos
agora que 2008 possa ter efectivamente um Plano de expansão e recuperação em relação a obras e iniciativas. No entanto, em 2007 começamos obras e demos continuidade a outras e não foi um ano parado, mas de muita actividade. Estamos
a falar da continuidade da obra do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, um financiamento Valtejo do Quadro
Comunitário que agora termina, da Etar e Emissário, uma obra de 10 milhões de euros em fase final de execução, do relvado sintético do Couço, inaugurado em Outubro, relvado sintético das Fazendas das Figueiras, Rua dos Combatentes no
Valverde, Rua das Amoreiras no Rebocho, obras de intervenção nas escolas e jardins de infância, creche e jardim de infância da Azervadinha, obra da zona industrial do Couço, enfim, um conjunto grande de investimentos que tiveram continuidade ou foram concluídos em 2007”, salientou o autarca.

Obras para 2008
O autarca promete obras em 2008 e 2009 com inaugurações e adianta que, “podem estar descansados os coruchenses,
que não é por haver eleições que fazemos mais obra. Mas, também não é por haver eleições, que deixamos de fazer obra.
Aquilo que for programado para 2009 será feito apesar de haver eleições. O Quadro Comunitário está atrasado, mas a
partir de 2008, temos o Observatório do Sobreiro, vamos concluir a Central de Camionagem, a entrada Norte da Vila
desde a rotunda dos super mercados até ao Castelo, intervenção no Centro Histórico da Vila, estradas e pavimentações
de ruas, Etar do Couço, Branca e Santana do Mato, Etar do Monte da Barca.
Um conjunto de obras que vamos fazer, independentemente de ser um ano. A oposição critica o executivo sem fundamento, sobretudo o PCP/CDU que repete sempre os mesmos chavões. Não cola e continua sempre a dizer as mesmas
coisas, qual período de estagnação e de festas e festarolas, como se não tivessemos obras para mostrar, ao contrário do
último mandato da CDU (1997-2001) onde foi de facto um deserto”, referiu Dionísio Mendes

por João Louro
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SEGURANÇA E DEFESA

Escutas
Rodolfo Begonha *

Parto do princípio de que terá alguma utilidade a participação na discussão sobre escutas,
designadas escutas telefónicas, que desde há muitos anos se tem vindo a desenrolar em Portugal

* Ten. General do Exército Português

A questão que se pode colocar é a de saber se deve ser atribuída a uma qualquer força de
segurança ou polícia devidamente equipada, a missão de fiscalizar e tentar detectar eventuais escutas ilegais, como sucede
noutros países. É que existe uma
corrente de opinião, bem característica, que entende que havendo tantas formas de se fazer
escuta, não vale a pena fazer
nada! E fica, assim, ao livre arbítrio de cada um... Foi esta, por
exemplo a posição clara tomada
por responsáveis de uma conhecida organização nacional, na
cidade de Aveiro, há alguns anos
atrás, numa visita de um curso
de Defesa Nacional e face a pergunta também muito clara. Isto
é, mais ou menos assim: toda a
gente pode fazer escuta excepto
as “Secretas” que velam pela
nossa segurança. Podemos por
tanto estar descansados...!
Segurança versus Necessidade de Investigação – Em termos de investigação criminal,
em regimes democráticos, face
às novas ameaças e alterações
profundas das sociedades pós
modernas, as escutas telefónicas
são fundamentais. Todos os serviços de informações, hoje preocupados prioritariamente com
o terrorismo, estão de acordo
com o extraordinário valor das
escutas, que têm contribuído
para evitar muitas acções terroristas e para identificar os seus
agentes.

O Tribunal Constitucional
tendo, de certo, em consideração um balanço entre a importância da investigação e os
riscos de violação da intimidade
da vida privada e familiar, já
chegou a expressar que a natureza e a gravidade dos crimes a
que se aplicam os artigos 187º e
190º (do CPP) justificam o recurso a tal meio de obtenção de
prova, sem se infringirem os
limites da necessidade e da proporcionalidade consagrada na
Constituição da República Portuguesa.
Terminou o tempo da prioridade da acção reactiva, não se
pode esperar a “apresentação de
queixa”. Há que, investigar de
forma inteligente, com Intelligence compatível e permanentemente. O estado da degradação
da Justiça em diversas áreas é
tal que hoje, a sua imperiosa e
urgente Reforma se tornou
numa prioridade nacional, tais
são os prejuízos resultantes para
cidadãos, empresas, organizações e Instituições Nacionais.
Contrariamente a muitas
opiniões considero que as declarações corajosas dos altos responsáveis mencionados atrás,
por me parecerem honestas e
verdadeiras, contribuem, estas
sim, para a credibilidade da Justiça e constituem uma esperança
para que o poder político encontre soluções urgentes, justas e
adequadas para as diversas dificuldades.

Há que esclarecer bem as
questões envolvidas porque
me parece que, por vezes,
existe alguma confusão na discussão, o que pode induzir em
erro a maioria das pessoas
que não estão por dentro destes assuntos.
Sentimento de Insegurança – parece existir uma sensação
de insegurança generalizada na
população portuguesa. Um número apreciável de pessoas acha
que o seu telefone se encontra
sob escuta. Vejamos alguns dados que contribuem para essa
desconfiança. São de registar
declarações recentes, altamente
preocupantes, do Senhor Procurador Geral da República, Dr.
Pinto Monteiro: “Acho que em
Portugal as escutas telefónicas
são feitas exageradamente...” e
“penso que tenho um telemóvel
sob escuta”. Convém lembrar
que o anterior Procurador Geral
da República detectou no seu
gabinete um microfone “misterioso”. Estas situações representam algo de muito grave e, certamente, de grande perplexidade
para muitas pessoas, dado o
nível de responsabilidade de um
Procurador Geral da República.
Sabemos da situação calamitosa que atinge a Justiça Portuguesa, compreendendo-se facilmente que são urgentes medidas
correctoras, pelo que há que interpretar bem a mensagem do
Senhor Procurador Geral. De

qualquer forma, está em causa a
credibilidade das Instituições,
facto que não nos pode deixar
senão muito preocupados.
A Lei – De acordo com a lei
portuguesa, a intercepção e a
gravação das escutas só podem
ser ordenadas ou autorizadas
por despacho de um juiz, quanto a determinados crimes, competência essa que não pode ser
delegada. Pressupõe-se também
que se trata de um suspeito de
um crime grave. Há, então, várias operações a considerar: uma
de audição, uma de transcrição
do teor da gravação, que deve
ser objecto de cuidados especiais, de forma a não haver quebra
de sigilo, e uma de destruição do
que não venha a ser utilizado no
processo.
Ora, a imprensa atribuiu declarações ao actual Director
Geral da PJ, Dr. Alípio Ribeiro,
referentes a 2005: “o volume de
escutas telefónicas é exagerado,
e, muitas vezes, elas violam gravemente os dispositivos legais”
e, também, “as violações à lei
estão próximas da incúria profissional afectando a credibilidade da justiça”.
Por outro lado, a Meritíssima
Juíza Amália Morgado terá afirmado: “quando me apresentam
números de telefone para escutar,... confirmo a titularidade
com a operadora e, não poucas
vezes, nada tem a ver com a pessoa indicada”.
Isto é, existe um “facilitis-

ARRENDA-SE
CASA DE HABITAÇÃO
COM 4 ASSOALHADAS
NA TRAVESSA DO BORRALHO, N.° 6
CORUCHE
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mo” na concessão de um meio
de obtenção de prova. Além
disso, os media revelam com
frequência constantes violações
do segredo de justiça. Estas
posições não podem deixar de
se considerar de grande gravidade. As pessoas sentirão que
podem confiar na segurança
com que o trabalho se realiza
nas várias fases?
As posições do Dr. Pinto Monteiro e do Dr. Alípio Ribeiro referem-se a escutas legais, mas o
problema que me parece não
merecer, geralmente, a devida
atenção, é o das escutas ilegais,
à disposição dos cidadãos. A
técnica de sistemas e aparelhos
de escuta tem tido um enorme
desenvolvimento divulgado na
Internet e também na imprensa
portuguesa.
É óbvio que muitos “interesses” e organizações criminosas se movimentam no sentido
de aproveitar essas facilidades.
O Diário de Notícias de 31 de
Outubro passado atribui ao Dr.
Pinto Monteiro a frase: “a venda
de material de escutas é feita a
céu aberto”. Não só em “lojas
do Rossio mas também pelos
serviços prestados por detectives privados”. Além disso, o DN
reproduz uma denúncia de antigos elementos da PJ: “as secretas portuguesas e os órgãos de
polícia criminal recorrem a empresas externas para gravação
ilegal de conversas”, o que me
parece espantoso, se for verdade!

Águas do Ribatejo
formalmente constituída
Segundo António Ganhão,
presidente da Câmara Municipal
de Benavente, a empresa Águas
do Ribatejo foi formalmente
constituída, estando previsto
que comece a funcionar entre
Maio e Junho de 2008.
O autarca lamenta os atrasos

decorrentes dos problemas ocorridos com os concelhos de Santarém e do Cartaxo que acabaram por abandonar o projecto.
A escritura foi feita no Cartório Notarial de Esposende,
onde foram escolhidos os nomes
para o conselho de administração

pela Assembleia-geral. Na mesa
da assembleia fica a presidente
da Câmara de Salvaterra de Magos, e o presidente da Câmara
de Almeirim. O edil de Coruche, Dionísio Mendes, fará parte
do conselho de administração
da empresa intermunicipal.

Assembleias Municipais

Público quer intervir mais
António Pinheiro da Costa,
responsável pelo movimento E-Coruche pede para que o público possa intervir nas assembleias municipais mais cedo do
que o que acontece actualmente,

ou seja, apenas no final das sessões, entre as 00.00h e as 03.00h
da manhã. O movimento E-Coruche entende que devem ser
feitas alterações nestas sessões,
para que o público possa ter um

papel activo, e colocar as questões acerca dos problemas que
os afectam e para que estas possam ser respondidas, e criar
assim uma maior proximidade
com o público.
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Observatório do Sobreiro
e da Cortiça

Executivo camarário contesta comissão de inquérito
Em reunião extraordinária, realizada à porta fechada,
a maioria PS na Câmara aprovou uma proposta de
deliberação, onde refere que “a comissão de inquérito
se instalou em desconformidade com o acto habilitante,
faltando-lhe por isso, um elemento essencial, facto pelo
qual também é nula a instalação do órgão ad hoc”.

A Câmara Municipal requereu “a revogação do acto
exarado pela Assembleia Municipal, na sua reunião de
23 de Novembro de 2007, referente à constituição de
Comissão de Inquérito ao processo da Empreitada de
Construção do Edifício do Observatório do Sobreiro e
da Cortiça devendo ser igualmente determinado que,

caso a Assembleia Municipal não proceda à revogação
do acto a Câmara irá proceder à interposição de acção
judicial com vista à anulação do mesmo”.
Os vereadores da CDU votaram contra esta deliberação e consideram um desrespeito pelo órgão deliberativo do município que é a Assembleia Municipal.

CDU acusa Câmara PS
de autoritarismo e
desrespeito pela
Assembleia Municipal
Em conferência de imprensa, a CDU acusa o executivo PS na Câmara de autoritarismo e desrespeito pela
Assembleia Municipal, face a esta proposta de deliberação.
A CDU adiantou que, “esta é uma forma surrealista
da maioria do partido socialista no executivo pretender
requerer a revogação do acto exarado pela Assembleia
Municipal referente à constituição da Comissão de
Inquérito ao processo da empreitada da obra”.

A CDU acusa a maioria PS na Câmara, de ir mesmo
mais longe, e de forma intimidatória ir proceder à interposição de acção judicial com vista à anulação do
mesmo processo. A CDU convidou nesta conferência, o
executivo PS a que tão breve quanto possível o faça, já
que, quanto mais não fosse, esta poderia ser a forma
mais expedita para compreender o que se tem passado
ao longo de todo este processo.
A CDU referiu ainda, se o PS manter esta espargata

será muito difícil e até doloroso, se não explicar em
breve e com clareza ao eleitorado Coruchense, o que
está em causa para tanto receio, para o impedimento ao
normal funcionamento da Comissão de Inquérito criada
pela Assembleia Municipal, e para a argumentação
expressa na proposta de deliberação trazida na reunião
extraordinária da Câmara, que despreza totalmente ou
interpreta de forma distorcida o Regimento da Assembleia Municipal.

Câmara PS não se
sente responsável
A Câmara Municipal, através do seu gabinete de imprensa, afirma não se considerar “minimamente responsável pelos factos que determinaram a paragem das
obras e a consequente abertura de novo concurso público, pelo que, podem todos os coruchenses ficar certos que não deixaremos de exigir responsabilidades a
quem de direito, bem como a justa compensação pelos
danos causados ao nosso Concelho”;
O comunicado afirma que se vai “construir o Observatório do Sobreiro e da Cortiça e, para tal, está já a
decorrer o novo concurso de empreitada”, com a vontade que a obra decorra o mais rapidamente possível.
Conclui, referindo que “a exemplo das restantes
obras municipais, iremos fazê-la em conformidade com
as normas legais que regulam os contratos públicos e
em cumprimento dos respectivos prazos do processo”.

Texto e fotos: João Louro
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NÓS POR CÁ

O Embuçado em nós
sidade de deixar de ouvir a
minha rádio de eleição há anos,
é porque realmente D. Duarte é
mais do que uma figura pública.
É um símbolo.

A rádio que há anos oiço
para acordar, e com a qual às
vezes até me costumo rir, esta
manhã tinha uma brincadeira
com D. Duarte de Bragança,
em que lhe dava o aspecto de
ser um tonto.
A minha vontade imediata
foi mudar de rádio, irritada,
mas, no espaço de segundos, o
meu desejo passou para contactar a rádio e dizer-lhes que era
uma falta de respeito o que
estavam a fazer. No entanto, imediatamente compreendi o ridículo e a sobrevalorização daquela
brincadeira que seria esse meu
acto.
Assim, não mudei de posto,
nem reagi. Continuei a acordar,
calmamente apesar do sentimento de revolta pela brincadeira com o herdeiro da Casa de
Bragança e pretendente ao trono
de Portugal. Lembrei-me de
como os outros monárquicos
que pudessem também estar a
escutar aquele posto nacional se
estariam a sentir… conhecendo-os, sei que a reacção não será
boa, que não vão gostar e que
vão ter duas atitudes, normalmente divididas por faixas etárias: ficam furiosos, isso é unânime para os que concordam que
D. Duarte seria Rei caso estivéssemos em Monarquia, depois
teriam necessidade de reclamar
sobre aquilo que concordariam
ser ‘uma pouca-vergonha’; por
outro lado, os monárquicos mais
maduros, terão posição de desprezo, em que consideram que
os locutores não percebem nada
de nada e que não os podemos
valorizar.
Eu sinto-me revoltada, mas
quis compreender porquê. É que
todos os dias ouço aquela rádio,
e pelo menos todas as semanas
há um conhecido meu que passa
pela ridicularização de ser uma
‘charge política’. E, na realidade só não o é quem não é figura
pública. E D. Duarte é uma figu-

Eu que julgava que tinha a
veia monárquica adormecida
face à inépcia dos próprios
monárquicos, afinal, quando
se tocou no símbolo da nossa
identidade cultural e nacional
(no sentido de Nação mesmo)
reagi, acordando essa mesma
veia.

ra pública, felizmente.
Ainda há bem pouco tempo
o alvo dos comediantes radiofónicos foi o líder do maior partido da oposição, Luís Filipe
Menezes, que conheço há anos e
com quem sempre simpatizei
(como pessoa, pois ideologicamente a minha simpatia diminui). Ri-me da sua voz pausada
e que procura sempre transmitir
bem os seus sentimentos, a dizer
que “só pedia respeito” e ri-me
da música que lhe fizeram com
essa frase e um conjunto de
ideias que em nada abonavam o
recém-eleito líder do PSD.
O facto de eu ter achado
graça a essa charge não mudou
em nada a minha consideração
pelo presidente dos social-democratas, não me fez pensar que
ele era parvo ou que não era
respeitado por ninguém.

Ficou tudo na mesma. Porque é que, então, senti aquela
revolta com uma charge semelhante, e com menos requinte
musical, a D. Duarte?
Fiquei revoltada. Não fico
revoltada quando todos os políticos da nossa praça são gozados, pessoas que conheço e com
quem lidei. Com D. Duarte, que
também tenho o prazer de conhecer de quando estava activa
nas lides monárquicas, senti a
tal revolta. Isso quase faz parecer que o herdeiro da Dinastia
de Bragança precisaria de mim
(!) para o defender. Ora foi esse
sentimento que me fez compreender o porquê da minha amplitude emocional face à agressão
humorística diária a diversas
figuras públicas naquela rádio.
Se nuns casos me sinto indiferente e noutro caso sinto neces-

D. Duarte, por mais que não
seja automaticamente o Rei de
Portugal caso se regressasse ao
regímen monárquico (poderíamos, a meu ver, iniciar uma
nova dinastia), é sem dúvida a
única figura pública unanimemente vista como possível Rei
de Portugal.
Assim, gozar com ele ou
com o presidente da república
ou com primeiro-ministro ou
com o líder da oposição é diferente, pois o Rei é antes de mais
um símbolo, simboliza Portugal
como Estado. E o Estado é composto pelo seu Governo, pelo
seu território, pelo seu povo.
Quando se insulta o Estado ou
um seu símbolo (tal como a bandeira, recentemente banalizada
com o Euro 2004, o que lhe
retirou impacto face a maus
tratos) somos todos que estamos
envolvidos. Estes três braços
que enformam o Estado, têm
duas vertentes humanas e uma
física. O Rei dá-lhes vida a
todas, pois o território é aquilo
que naturalmente necessita de
preservar, pois mais do que os
limites fronteiriços que hoje em
dia se desvanecem em temos de
importância, são os valores culturais, sociais e morais que aqui
estão implícitos.
O governo é algo que qualquer monarca encabeça, independentemente do sistema político vigente, o que neste caso é

Sílvia Del Quema *

o parlamentarismo, pelo que o
importante é realçar a superioridade do Rei ante as lutas partidárias comummente e erroneamente designadas de lutas políticas,
tornando-se o fiel da balança que
zela antes pelo interesse do povo do que pelo interesse partidário.
Por último, representa o povo do Estado, na medida que
gera consenso maioritário em
seu redor desde a aclamação,
enquanto os partidos são sempre
e apenas facções daqueles que
se dignam em votar.
Gozar o Rei choca-me, porque gosto de Portugal. Mas não
fico nem zangada, nem indignada, nem indiferente, ao facto da
‘minha’ rádio brincar com o
«rei» D. Duarte. Continuo a sintonizar o mesmo posto, não lhes
vou mandar emails a reclamar,
nem vou fazer de conta que ‘o
que vem de baixo não me toca’.
Prefiro pensar no quanto é
positivo que o D. Duarte, apesar
da sua ausência da Comunicação Social, do seu afastamento
da vida política, do seu recolhimento social, da sua fraca presença mediática, é, ainda, uma
figura pública, que marca Portugal como passível de ser uma
monarquia pois é isso que ele
representa como SAR (Sua
Alteza Real, desígnio de quem
tem direito a arrogar-se herdeiro
de um trono, mais do que seu
pretendente).
O facto de brincarem ou
gozarem – como prefiram o
termo – com ele, demonstra que
sabem quem ele é, dão-lhe
importância suficiente para que
seja alvo de uma charge, ouvem-no quando fala, mesmo
que não o escutem… é que, de
facto, esse é o tratamento que
todas as pessoas importantes no
futuro do País têm e o D. Duarte
de Bragança só é mesmo importante porque deveria ser o Rei
de Portugal.
* Analista Política

> continuação da página 8

Carta aos que não aceitam os que se batem pelo desenvolvimento da sua terra

obras, mas como, pelo vosso
lado, são incapazes de realizar
qualquer coisa para o interesse
do povo, ou de se distinguir por
qualquer ideia nova e verdadeiramente revolucionária,
não querem deixar que se saia
do atraso recalcado em que nos
mergulharam.
E quem paga é a nossa terra,
Portugal, e cada uma das suas

parcelas. Seja Coruche, ou qualquer outra. Não vos interessa,
minimamente, nada que não
sejam os vossos interesses directos, particulares ou de seita, e
a que determinaram que seria a
melhor via para os alcançarem.
Mas como hoje em dia, pela
reduzida ou nenhuma expressão
popular que têm, vocês nada
mais são do que uma correia de

transmissão do Partido Socialista, estão condenados a não servir para mais nada senão fazer
pequenos favores á burguesia
jacobina e dos interesses, fingindo que combatem pelos interesses do povo.
E, no fundo, com a vossa
cegueira, nem sequer reparam
no quanto eles se riem à vossa
custa. Com tal disponibilidade

para ignorar aqueles que se batem pela melhoria das condições de vida do povo, aproveitem para fazer uma coisa: batam
palmas ao Ministro Socialista
que fecha hospitais, maternidades e centros de saúde, ou ao
das Obras Públicas, que teima
em não considerar os aeroportos
mais baratos. E desprezem o
povo que vai ter que fazer horas

e horas de estrada para atingir
um hospital, ou os que, sem dar
conta disso, vão pagar a megalomania burguesa dos novos
ricos que só provam ser alguma
coisa quando gastam os milhões
que são de todos nós.
____
João Alarcão
Tetraneto de coruchenses e
subscritor da petição
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D.Carlos
100 anos
A Comissão D. Carlos 100 anos, constituída sob o alto
patrocínio da Fundação D. Manuel II, tem por objectivo
evocar a vida e a obra do Rei D. Carlos I, quando
passam 100 anos sobre o seu desaparecimento.
Com esta evocação a comissão pretende lançar bases para
o estudo alargado sobre a dimensão politica e diplomática do
Rei no plano nacional e internacional. Divulgar outros aspectos da sua personalidade, evidenciada tanto na investigação
oceanográfica como nas artes ou no desporto.
Neste sentido decorrem durante todo o ano 2008, uma série
de iniciativas nas quais se projecta o pensamento do Rei D.
Carlos no presente, em áreas como a politica, militar, ambiental e científica, cultural e desportiva e também no campo da
lusofonia.
O programa de acções em curso permitirá mais do que a
evocação de um reinado, o desenvolvimento de uma reflexão
aprofundada sobre Portugal e sobre o projecto da Nação, nos
nossos dias.

– Pro g r a m a –
31 de Janeiro de 2008 – 21.30h
Auditório Cardeal Medeiros – Universidade Católica, Lisboa
•
•

Conferência “D. Carlos, um Rei constitucional”
Orador: Prof. Doutor Rui Ramos
Concerto: Grupo de Música de câmara da banda Sinfónica do
Exército
Com a presença de SS. AA. RR., os Duques de Bragança

1 de Fevereiro de 2008 – 17.00h
•

Terreiro do Paço (esquina com a Rua do Arsenal)
Homenagem ao Rei D. Carlos e ao Príncipe Real D. Luís Filipe
Participação da Fanfarra do Exercito, do Regimento de
Lanceiros e do Colégio Militar

19.00h – Mosteiro de São Vicente de Fora
•
•
•
•

•

Missa Solene presidida por Sua Eminência o Cardeal - Patriarca
de Lisboa
Deposição de flores junto aos túmulos reais no Real Panteão da
Casa de Bragança
Apresentação de cumprimentos a SS. AA. RR. os Duques de
Bragança
Inauguração da exposição iconográfica e documental sobre as
cerimónias Fúnebres do Rei D. Carlos e do Príncipe Real D.
Luís Filipe
Patriarcado de Lisboa

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

Mensagem
de Ano Novo
do Governador Civil do Distrito de Santarém,
Dr. Paulo Fonseca

Caros leitores de O Jornal de Coruche,
O ano de 2007 foi, na generalidade, um período de prosperidade para
o país e para a região. O Governo estabeleceu as linhas mestras para a
melhoria do ambiente social de Portugal e do distrito, mas foram os portugueses e os ribatejanos que as souberam concretizar. E, como Governador
Civil, posso orgulhar-me de ter contribuído para tal.
A solidariedade sempre foi uma das minhas bandeiras e o ano que
agora terminou não foi excepção. Desenvolvemos um conjunto de iniciativas de sensibilização num esforço para que todos nós percebamos que a
diferença não pode ser factor de discriminação. Porque antes de sermos
diferentes, somos todos ser humanos, com alma e coração, que merecem
exactamente as mesmas oportunidades.
O Distrito foi igualmente aposta de fortes investimentos económicos e
sociais. Caracterizada pelo seu elevado leque de acessibilidades, a região é,
actualmente, alvo de melhoramentos nas suas infra-estruturas, de forma a
garantir uma cada vez melhor prestação de serviços. Reconheço que os trabalhos em decurso nalgumas principais vias rodoviárias causam transtornos
e incómodos, mas importa dizer que são esforços que têm apenas como
objectivo a segurança dos seus utentes.
A minha visão do Distrito de Santarém é a de uma região com potenciais fortíssimos de desenvolvimento, que passa não apenas pela sua afirmação em território nacional, como também noutros países. A Roménia é
um exemplo de onde os ribatejanos podem fazer-se prevalecer. Trata-se de
um país que se encontra em período de recuperação e uma aposta em termos económicos poderá ser sinónimo de crescimento, tanto para aquele país
como para quem ali investe. O meu esforço tem sido nesse sentido, daí os
constantes contactos e intercâmbios com a região de Dâmbovita.
Por outro lado, não poderá haver evolução na economia se não for dada
igualmente oportunidade aos cidadãos de melhorarem as suas habilitações
académicas. Mais conhecimento e mais qualificação significam mais profissionalismo, menor desemprego, melhores serviços, mais desenvolvimento,
mais competitividade, mais modernidade.
Dentro do elevado grau de potencialidade que reconheço à região,
incluo as suas tradições culturais e desportivas. Em 2008, vamos organizar a
terceira edição da Volta ao Distrito de Santarém, uma competição com
provas dadas e que contempla uma modalidade com fortes tradições na
região e, por isso, importa procurar relembrar e reforçar a sua vitalidade.
Existe um aspecto que merece a minha reprovação: os índices da sinistralidade rodoviária. Santarém foi, em 2007, o distrito que registou a maior
subida em termos de vítimas mortais. Todos nós somos cidadãos com
responsabilidades e temos de perceber que a condução é um acto altruísta,
não apenas egoísta.
Por todas estas razões, acredito que 2008 será um ano ainda mais próspero para os ribatejanos. É esta a minha esperança, é este o meu desejo.
A todos os leitores, dirigentes, jornalistas, colaboradores de “O Jornal
de Coruche” aspiro um ano cheio de concretizações de sonhos, de vontades,
com vista a um mundo melhor.
O Governador Civil do Distrito de Santarém
Paulo Fonseca

13

14

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 21 • Janeiro de 2008

CRÓNICAS DE VIAGENS

António Mira

Aventura no Qatar

Qatar, Setembro de 2007

Troquei Portugal por um país bem longe… nove mil quilómetros de distância e um mundo de experiências à minha espera.
Uma aposta no desconhecido que me levou ao Médio Oriente.
Cheguei a 16 de Setembro,
os ponteiros do relógio marcavam 06h00 e o termómetro, esse, era assustador… 32 graus...
Nem queria acreditar! O nosso
responsável disse-nos, naquela
altura, que dias antes o máximo
tinha sido de 49 graus. Recordo-me de ter pensado: “Vou fritar
aqui a 9.000 km de distância”.

Outro pensamento interessante surgiu na viagem para o
Qatar. Fiz escala em Londres e
pela primeira vez vi uma mulher
com burca (birka). A imagem
suscitou-me muita confusão,
pois ver na televisão é uma coisa, ao vivo é outra… Aconselharam-me logo a não olhar e a
manter esta regra durante toda a
estadia. Senti, naquele momento, que me preparava para enfrentar uma experiência muito
enriquecedora em termos profissionais e pessoais.
No Qatar, a cultura é bastante diferente da que pauta o
nosso país. Quando cheguei,
cumpria-se o segundo dia do
Ramadão, o mês santo de maior
simbolismo para o Mundo Islâmico. Neste período, não é permitido comer, beber e fumar
durante o dia. Enquanto existir
Sol, recita-se o Coran (Alcorão)
em nome de Alá e de seu profeta Maomé. A primeira oração é
logo às 4h30, entoa bem alto pelos altifalantes no cimo das mesquitas. Durante o dia, há mais
quatro orações: 7h30; 10h30;
13h30 e 16h30.
O sacrifício imposto deve ser
respeitado e não se deve quebrar,
pois podemos ser expulsos do
país. Quem fumar e for apanhado pela polícia ou se for denunciado, pode pagar multa de
2.500 euros. Aqui não se brinca
mesmo! Outra regra fundamental: nunca olhar ou pelo menos
evitar contacto com as mulheres trajadas com burca. Quem
não obedecer, pode ficar numa
situação muito difícil e nem
mesmo a Al-Jazeera, a maior
empresa de carisma mundial
que funciona como estatuto
diplomático, poderia ajudar.

Aqui, os direitos das mulheres são totalmente distintos dos
do mundo ocidental. No hospital, não há enfermeiras nem
médicas Qataris e são apenas as
não islâmicas ou de outras nacionalidades que prestam esses
cuidados básicos, existindo salas exclusivas para as mulheres.
A mulher caminha sempre atrás
do homem, nunca anda sozinha
e está proibida de pagar as compras para evitar o contacto com
o homem que está no balcão.
As diferenças não se cingem ao
aspecto cultural. No dia-a-dia,
notamos também outros aspectos. Por exemplo, aqui a gasolina vale apenas 20 cêntimos e
um carro topo de gama, tipo
Jaguar ou Hummer (o famoso
jipe da tropa americana), pode
custar aproximadamente 50 mil
euros. Já por uma garrafa de
litro de água cobram 1 euro e
por uma de vinho Mateus Rosé
35 euros…
O Qatar é um dos maiores
exportadores de gás natural (não
são permitidas fotografias ao
complexo industrial) e esta é a
sua maior riqueza. Os cidadãos
não pagam impostos! Tem cerca
de 800 mil habitantes, sendo
que 200 mil são Qataris e os
restantes oriundos das Filipinas,
Tailândia, Sri Lanka, Líbano,
Iraque, Paquistão, Índia, Egipto
e alguns portugueses.
Para contrariar o fluxo migratório, o governo do Emir oferece 300 mil euros a cada família Qatari, é verdade, 60 mil
contos! Quase todos eles não
trabalham porque são os donos/sócios de quase tudo! Por
isso é que cá estou eu e os Indianos, que dentro da sua pobreza
(ganham cerca de 200 euros
mensais), oferecem sempre um
sorriso e uma disponibilidade
para aparecer na fotografia.
Admiro esta gente, eles sabem
quem é o Luís Figo e o Cristiano
Ronaldo. De Portugal têm uma
grande estima. Já os árabes,
quando pergunto se sabem onde
fica Portugal, a melhor resposta
foi “perto da Eslováquia”, a
pior foi “é o país que faz fronteira com o México”…
Um dos momentos mais
curiosos que já vivi aqui: soube
que os Estados Unidos têm aqui
uma base militar e, por engano,
dispararam um míssil que caiu a
cerca de 30 km da capital Doha.
Se o engano fosse para o país
vizinho, que fica a 300 km, como o Irão, nem sei o que aconteceria.

Noutro dia, aquando dos atentados no Paquistão e de toda a
sua instabilidade governamental, todas as telecomunicações
no Qatar eram nulas. No dia em
que o presidente russo Vladimir
Putin foi ao Irão, ou seja aqui ao
país vizinho, estava todo o exército de prevenção. Era uma coisa muito real e são estas coisas
que me fazem lembrar que estou
apenas num pequeno país em
pleno Médio Oriente, com fronteiras com a Arábia Saudita,
Irão e Emirados Árabes Unidos.
Vim trabalhar para a Al-jazeera Sport Channel, através de
uma produtora de televisão
espanhola com sede em Lisboa.
Integro uma equipa de 15 operadores de imagem e fazemos a
cobertura televisiva de jogos de
futebol (selecção nacional do
Qatar e do Iraque) e de outros
eventos de interesse internacional, como o Campeonato do
Mundo de Super Bikes (circuito
de Doha), o Mundial de Powerboat (a F1 de barcos a motor), a
cerimónia de candidatura de
Doha aos Jogos Olímpicos 2016
e ainda cimeiras internacionais
sobre conflitos, petróleo, gás natural, etc.
Estas foram apenas algumas
“estórias” que partilho com vocês. Muitas mais irão surgir e
certamente irei contar-vos.
Grande abraço amigo e é
bom haver pessoas como tu a
inovarem e a acreditar no valor
da nossa terra. Continua assim e
vai dando notícias com o jornal
de Coruche.
Abraço do António Mira
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OPINIÃO

Acordem Portugueses!

A última vez que houve um
motim em Lisboa por se ter hasteado uma bandeira estrangeira, foi no dia 13/12/1807.
O seu causador foi o general
Junot que mandou hastear a
bandeira napoleónica no castelo
de São Jorge, aquando da 1.ª invasão francesa. Fez agora 200
anos...
E isto apesar do Principe Regente ter (infelizmente), deixado instruções para que os Franceses não fossem molestados. A
coisa deu mortos. Só podia dar.
Eis senão quando recentemente (19/12/07), ao olharmos
para o alto do Parque Eduardo
VII, onde nos habituámos a ver
drapear uma enorme Bandeira
Nacional, paredes meias com
um falo, supostamente evocador
dos cravos de Abril – e nada
consentâneo, aliás, com a imponência daquela – verificámos,
atónitos, que o augusto símbolo
das Quinas, que nos acompanha
desde que Afonso Henriques
individualizou o Condado, tinha
sido substituido por um trapo

João José Brandão Ferreira *

azul, marchetado de estrelas
com ictricia.
Que desfaçatez é esta?
Que falta de senso é este?
Que traição é esta?
Quem autorizou ————
———— (deixa-se em branco

para cada um adjectivar), este
acto de lesa soberania?
Será que o governo se prepara para substituir todas as bandeiras portuguesas por um simbolo de uma entidade internacionalista sem estatuto político

definido? Será que nos querem
impôr ditatorialmente realidades que não explicam e se recusam a discutir na praça pública?
Será que julgam que somos
todos burros e sem carácter?

O que é que isto significa?
Será um teste?
Será uma provocação?
Será uma ignorância atrevida?
Como se poderá explicar esta aleivosia de lesa Pátria?
Portugueses acordem!
Como cidadão português
com os seus direitos e deveres
em dia, exijo que o simbolo em
forma de bandeira, da União Europeia, seja arriado de imediato
e substituido pela Bandeira de
Portugal.
Exijo ainda que se apurem
responsabilidades.
Ficaria bem um pedido de
desculpas, mas por mim dispenso-o: não releva nada a quem
não tem vergonha na cara.
____
* Ten. Coronel da Força Aérea (ref.)
Historiador Militar

Desafio do Tratado Reformador da
União Europeia ou Tratado de Lisboa
Dr. Miguel Mattos Chaves *

A discussão sobre este documento tem-se feito de forma
“furtiva”, tal como decorreram
as negociações entre os governos dos 27 estados membros.
Furtiva, porque longe da opinião pública em geral.
A discussão tem-se feito por
trocas de e-mails entre várias
pessoas, fez-se na Assembleia
da República, em audiências públicas promovidas pelo CDS-PP
e muito pouco mais.
Nestes fóruns foi, e continua
a ser, admitida a troca de pontos
de vista de várias pessoas, com
opiniões muitas vezes contraditórias. E isto é Cidadania!
São admitidas as opiniões de
pessoas que: Estão contra esta
União Europeia; São eurocépticas, isto é que têm dúvidas legí-

timas sobre este processo de
União de Estados e sobre a forma como este se tem desenvolvido; São europeístas mas não
querem a Federação de Estados,
mas sim uma União Intergovernamental de Estados Soberanos;
São europeístas, mas querem
uma Federação de Estados, com
a delegação de poderes e de Soberania, nos órgãos comunitários.
Sendo todas estas posições
legítimas não se percebe porque
é que junto da opinião pública
não têm o acolhimento devido.
Não se percebe porque é que
os órgãos de informação não as
acolhem ou porque é que não
promovem debates entre as várias pessoas das quatro correntes.

Escreveu Mark Doyle,
correspondente
da BBC à Cimeira
de Lisboa

Nos órgãos de Informação, o
que tem passado é tão-somente
a posição oficial dos Governos e
alguns (poucos) textos de investigação. E essas vão no sentido
de favorecer a federalização
crescente da União Europeia.
Assim, o contraditório não
tem sido feito. Não têm sido
chamadas pessoas a expressar-se. Sobretudo não têm sido
chamadas, ou publicadas as opiniões daquelas pessoas que têm
pontos de vista contraditórios à
visão oficial. E é pena!
Assim não é possível esclarecer a Opinião Pública; assim
não é possível aproximar a
União Europeia dos Cidadãos.
É exigível um Debate Alargado, Sério e Verdadeiro sobre o
que está em causa com o Novo

Tratado, que foi assinado no dia
13 de Dezembro, em Lisboa.
É exigível um Debate Alargado, Sério e Verdadeiro sobre
qual o melhor Processo de Ratificação, (Referendo ou votação
na AR) que é exigido pela Constituição Portuguesa, para que o
Tratado entre em vigor nos
ordenamentos jurídicos dos países da União Europeia, em geral, e em Portugal, em particular.
Sem este debate, o conteúdo
do Tratado fica no segredo dos
Gabinetes governamentais, com
todos os inconvenientes daí
resultantes para o futuro.
Sem este Debate necessário,
a comunicação social, em geral,
perde uma oportunidade séria e
positiva de contribuir para o
futuro da União, em geral, e de

Portugal, em particular.
Diz-se que os cidadãos não
conhecem o Tratado! Claro que
não. Mas se nada for feito para
promover o debate público, esta
verdade permanecerá eterna!
É isso que se pretende?
Promovam-se debates sobre
este tema! Promovam-se entrevistas a representantes das quatro tendências, onde cada uma
possa expressar as suas opiniões
e razões.
A comunicação social ganhará. Os cidadãos ganharão
conhecimentos e sentido crítico.
Portugal sairá fortalecido.
____
* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

“A cimeira terminou, da forma como todas as cimeiras deste tipo terminam, com sorrisos para
a fotografia.
O primeiro-ministro português, José Sócrates, fez um extraordinário discurso de encerramento
falando acerca da construção de pontes, da tomada de passos em frente, e de perseguir visões.
Ele saiu num tal voo de oratória, de facto, que fiquei impressionado com a beleza da língua portuguesa e a elegância como a usou.
Fiquei tão hipnotizado que não registei nenhum ponto concreto do seu discurso.
Talvez não tivesse havido nenhum. Mas seguramente soou bem.”
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REFLEXÃO

Só me assaltam dúvidas
António Barra

Gostava de agradecer primeiro que tudo ao Dr. Abel Santos e através dele ao Jornal de
Coruche, pela diversidade de
opiniões que têm vindo a ser
expostas e pela quantidade de
autores, aos quais tem vindo a
ser dada voz neste mesmo Jornal. Sinal de inteligência, democraticidade e coragem, coisas
que, cada vez mais, são deficitárias no nosso País.
Foi assim que me foi dada a
oportunidade de também expressar a minha opinião, que terei
todo o gosto em partilhar com os
leitores do Jornal.
Espero assim vir a merecer a
vossa atenção, receber as vossas
críticas e sugestões e assim alargarmos todos os nossos horizontes. Que esta oportunidade
nos sirva a todos para construirmos um país mais livre, melhor
e mais tolerante e que de uma
maneira geral possamos crescer
como cidadãos e como seres
humanos no geral.
Não gostaria de apresentar-me de outra forma que não fora a
de um ser humano com todas as
imprecisões e contradições inerentes à própria condição humana, a quem apesar de tudo foi
dada a oportunidade de pensar e
essencialmente de melhorar a sua
relação com os outros e consigo
mesmo na busca da construção de
um mundo melhor para todos.
Porque é que só lhe assaltam
dúvidas? – Poderá perguntar-me
o leitor.
Porque na realidade elas surgem-me todos os dias e penso que
só com dúvidas e por inerência
por falta de certezas nós temos o
cuidado de escutar os outros e
escutando os outros termos mais
facilidade em corresponder às
suas necessidades. E como no
meu entender quando estou a
resolver as necessidades dos outros estou de alguma maneira a
resolver as minhas, logo estou
satisfeito comigo mesmo. Poderão dizer-me, mas as nossas
necessidades estão sempre em
constante mudança… É verdade.

Daí também ser necessário estar
sempre atento a essas mudanças e
à tentativa de entendimento das
mesmas. São sem dúvida essas
mudanças a razão da nossa
existência. A vida, toda ela, é
composta de mudanças e em
lugar de classificá-las, eu prefiro
tentar entendê-las e assumi-las.
Com isto tudo, já me estarão a
perguntar. Mas onde é que ele
quer chegar? Só quero chegar ao
facto de que todos nós vivemos
num mundo todo igual e todo
diferente (tal como todos nós),
com uma história que não
podemos esquecer, sob pena de
não sabermos muito bem quem
somos nem para onde vamos (já
sei que a História tem diferentes
versões de um mesmo facto, mas
sobre isso poderemos falar mais
tarde).
Gostaria muito que passássemos a olhar para este mundo pensando e não deixando que pensassem por nós (sobre os senhores
iluminados deste mundo, também
podemos falar mais tarde).
Hoje gostava, depois desta
vaga introdução, de falar sobre
uma entrevista feita a Zita Seabra
publicada neste Jornal no mês de
Novembro de 2007. Entrevista
feita, na sequência de um encontro promovido para debate, sobre
o livro “Foi assim” escrito pela
mesma autora.
Nesta entrevista Zita Seabra
fala e muito bem do seu passado,
da sua memória que não gostaria
de ver perdida e muito bem, só
tenho pena que nos fale muito
pouco do seu presente, exceptuando da sua ocupação, que nos
diz qual é, e da sua filiação partidária, que também nos diz qual é
(o que já é alguma coisa).
Não tive ainda oportunidade
de ler o livro (espero vir a fazê-lo
um dia destes), mas não é do livro
em si que eu quero falar (apesar
do titulo “Foi assim” ser, a meu
ver, já por si um pouco redutor,
especialmente quando estamos a
retratar provavelmente episódios,
sobre os quais haverão por certo
vários pontos de vista e opiniões),
mas sim da entrevista que lhe foi

feita e das respostas com que nos
brindou.
Assim, Zita Seabra, que eu
não conheço pessoalmente, mas
que gostava de tentar entender,
diz-nos que este livro é o fruto de
uma atitude egoísta de ter direito
ao seu passado (passado que
ninguém nos pode roubar pois só
a nós pertence, mas que pode sim
ser desvirtuado), diz-nos que
sabia perfeitamente o que andava a defender.
O que me parece estranho é
que uma pessoa que tem perfeita
consciência do que anda a defender, e que não era uma pessoa
qualquer (tinha o seu gabinete em
frente ao do Dr. Cunhal, como é
afirmado pela mesma na entrevista), nos diz que deixou de acreditar nos ideais em que acreditava, ou a Zita não estava no PCP
também por ideais, ou não foi por
ideais que Zita Seabra passou à
clandestinidade? Ou não foi por
ideais que muitas pessoas morreram e vão continuar a morrer
hoje no mundo, por muito sofrimento que isso possa causar aos
seus entes queridos, entre os quais
estarão certamente os seus pais.
Ou será que esse egoísmo de
que nos falou atrás se infiltrou no
seu íntimo de maneira que só o
sofrimento que possa causar ou
que seja causado a quem lhe está
mais próximo é importante?
Ou será que deixou de acreditar numa sociedade mais justa e

equilibrada, onde a exclusão, seja
por que razão for, não seja admitida, onde os direitos fundamentais não possam ser desbaratados,
onde as oportunidades não possam ser o direito de alguns?
Afinal estamos a falar de liberdade. Da mesma liberdade que
Zita Seabra diz defender… O que
para mim é estranho é que uma
Zita Seabra que compreendeu que
não podia continuar a ser comunista por todas as razões que
aponta, se possa inscrever num
partido que na prática não subscreve uma série de coisas das
quais acabei de falar.
(Isto quando nos diz que
deixou de ser comunista e numa
reticência diz comunista no sentido da ideologia… Que será que
nos quer dizer Zita Seabra com
esta frase?)
O que provavelmente vai
acontecer, por isso mesmo, é que
as gerações vindouras não por
causa do possível branqueamento
feito pelo partido comunista, mas
sim pela sua atitude, venham a
dizer como tanto ela teme “foi
militante do PCP e passou-se para
o PSD”.
Quanto aos cafés na Rússia é
engraçado ver o que nos diz Zita
Seabra, diz-nos que acreditava
que não houvessem cafés por
causa do frio, coisa pouco
verosímil numa grande capital
como era Moscovo (apesar de eu
pensar que isso tinha mais a ver
com uma determinada cultura de
austeridade para o povo, em que o
“luxo” do café não podia ser
apanágio de um povo que era
“trabalhador, consciente e patriota”), para depois nos vir dizer que
no início da Perestroika (por sinal
instituída pelo próprio partido
comunista) começaram a abrir
cafés e que as pessoas estavam
felicíssimas (provavelmente não
estariam mais felizes pela abertura dos cafés, do que por o que
tinha permitido que eles se começassem a abrir).
Quanto à ideia de não existirem cafés para as pessoas não se
poderem reunir, não me parece
muito real. Primeiro porque as
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pessoas quando se querem reunir,
continuam a fazê-lo seja de que
maneira for. E depois porque pelo
mundo fora continuam a haver
muitas ditaduras (comunistas ou
não), onde o que não faltam são
cafés para as pessoas poderem
“conspirar”.
Outra coisa que me parece
estranho em todo o discurso de
Zita Seabra é só falar durante
todo o seu discurso das ditaduras
comunistas, como se não houvesse no mundo muito mais
ditaduras não comunistas que
comunistas (isto para quem diz
ter escrito o seu livro sem sentimentos de retaliação ou vingança).
Não sou membro do PCP, mas
estive num almoço de encontro
de ex-estudantes da União
Soviética, ou seja estudantes portugueses que por uma razão ou
outra (ou várias) terminaram os
seus cursos superiores (ou outros)
na Ex-União Soviética. A organização do evento quis fazer coincidir o evento com a comemoração dos 90 anos da revolução de
Outubro.
Pareceu-me estranha tamanha
coincidência, ainda mais quando
nós sabemos o que representou
em termos de perdas de vidas
humanas todo esse movimento.
Mas não posso também de deixar
de pensar o quanto mudou toda a
vida das nossas sociedades,
muito, por o que se passou nesse
dia.
Só tenho pena que apesar de
tudo o que se tem passado no
mundo os senhores que movem
as correias do poder ainda não
tenham aprendido que não devem
deixar as sociedades chegarem
aos seus extremos, porque nem
sempre acontecem 25 de Abril ou
Perestroikas. Existem também 10
de Outubros ou 14 de Julhos.
É altura de pensarmos que
tem de acabar a era da exploração
sem limites, o derramar de sangue
para mudar mentalidades (ou
quantas vezes para que não
mudem), mas também é altura de
pensarmos todos que isto só será
possível se todos, e quem detém o
poder tem mais responsabilidades, mudarmos todos os dias.
O poder tem cada vez mais ir
ao encontro das aspirações dos
que o elegeram, os patrões têm
cada vez mais que perceber que
não é com trabalhadores descontentes que conseguem bons
resultados, os trabalhadores têm
de compreender que não é com
incompetência que vão conseguir
construir um país melhor.
Continuo com muitas dúvidas, porque será…?
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Sombras da História

Os outros 6 milhões
Holodomor – O holocausto ucraniano

José Luís Andrade *

Em todo o mundo, milhares de ucranianos reuniram-se no dia 25 de Novembro para lembrarem
as vítimas do genocídio ordenado por Stalin em 1932-33.
Decidido a resolver a questão ucraniana cuja identidade
nacional acreditava estar fortemente enraizada nas massas
camponesas, Stalin mandou elaborar um programa radical de
colectivização forçada da terra
ao mesmo tempo que elevava as
quotas obrigatórias de exportação de trigo (em 44%) nas terras
consideradas como o Celeiro do
Império Russo.
Cada aldeia era obrigada a
fornecer ao Estado uma determinada quantidade de cereais; a
Lei da colectivização impunha
que nenhum trigo fosse dado aos
membros de uma unidade colectiva sem que as metas impostas
por Moscovo fossem atingidas.
Como esse valor ultrapassava geralmente a produção efectiva, a comunidade não conseguia assumir a sua quota-parte e
era colocada numa lista negra.
Em consequência de tal facto, a
OGPU e o NKVD realizaram
operações massivas contra os
camponeses ucranianos a fim de
lhes confiscarem teoricamente
algum cereal escondido, na prática, todos os géneros alimentícios. (O facto de até as próprias
sementes para o cultivo do ano
seguinte serem confiscadas diz
bem da verdadeira intenção das
autoridades comunistas).
Ao mesmo tempo, implementavam um sistema de passaportes interno que impedia os
rurais de se movimentarem à
procura de comida. A morte por
fome era uma consequência inevitável.
Reconhecida pelas autoridades das Nações Unidas como uma das maiores atrocidades do nosso tempo, o genocídio ucraniano só emergiu verdadeiramente à luz do dia quando
o país assumiu a sua independência no turbilhão provocado
pela queda do Império Soviético. Assombrosos e horrendos
relatos de coetâneos do massacre foram então recolhidos e divulgados.
Yaroslav Lukov, da BBC,
contou como sempre mantivera
uma atitude céptica em relação
às histórias que a avó lhe começara a contar, apenas no fim dos

anos 80, sobre crianças e bebés
terem sido comidos (alguns, inclusive, ainda em vida). Pensava que os relatos de canibalismo
desenfreado eram demasiado
chocantes para poder ser verdade, até que se viu confrontado
com documentação inequívoca
sobre o assunto. No desespero
da fome, bebés e crianças desapareciam sem rasto, mortos e
comidos pelos progenitores ou
vizinhos. Tresloucados, pela fome, matavam ou aproveitavamse da prostração moribunda de
vizinhos para de seguida os
comer. Casos houve em se estabeleceu mesmo um comércio de
carne humana, conhecido e tolerado pelas autoridades comunistas, como demonstram alguns
documentos.

Viktor Yushchenko, Presidente da Ucrânia, mandou desclassificar e tratar mais de trinta
mil documentos, na posse do
KGB, sobre a Grande Fome de
1932-33. Neles se prova de forma inequívoca que o Holodomor foi deliberadamente ordenado por Stalin, sob a supervisão directa do seu homem de
mão Postyshev. Note-se que os
kulaks, proprietários e rendeiros
apontados como inimigos da
classe campesina, há muito (nos
anos 20) que haviam sido deportados para a tundra siberiana
pelo que agora os afectados
eram inquestionavelmente os
camponeses.
Yurij Luhovy, o produtor e
editor canadiano do documentário Harvest of Despair (Colhei-

Todo o dia… todos os dias consigo

www.radiosorraia.com

ta do Desespero), que relata o
Holodomor com base em relatos
de quem o viveu em primeira
mão, interrogava-se aquando do
lançamento do filme em 1984,
como era possível que sobreviventes do genocídio a viverem
então no Canadá e nos EUA, 50
anos depois, ainda hesitassem
em falar, com medo de represálias.
Com efeito, tinham consciência de que longo era o braço
do poder soviético e múltiplas
as hidras da sua cumplicidade.
Porque se é verdade que desde o
genocídio do biénio 33-34, muitos foram as vozes que denunciaram o ocorrido, outras houve
que o branquearam e o desvalorizaram. Apesar de perfeitamente
cientes da dimensão do massacre, Louis Fischer do The New
Republic e Walter Duranty do
The New York Times empenharam-se em servir Moscovo mais
que a verdade. Este último foi
mesmo recipiente do Prémio
Pulitzer em 1932 (não admira…) tendo essa atribuição sido
alvo, recentemente, de um malogrado pedido de revogação,
com um baixo-assinado subscrito por milhares de pessoas.
Mas esses focos manejados por
Moscovo não conseguiram
ofuscar os relatos feitos quer por
outros colegas como, Malcom
Muggeridge do Manchester
Guardian, ou William Henry
Chamberlain do Christian Science Monitor, ou Eugene Lyons da
United Press, ou Harry Lang do
Jewish Daily.
Igualmente vários próceres
comunistas, como Nikita Khrushchev ou o arrependido Victor
Kravchenko que, tal como Lev
Kopelev, participou enquanto
Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

jovem militante comunista no
massacre dos camponeses ucranianos, denunciaram a seu tempo os factos vividos no Holodomor que levou à morte, por
fome provocada, mais de seis
milhões de ucranianos.
Mas como já acontecera com
o massacre das elites polacas em
Katyn, a seu tempo calado pelo
gentleman Churchill, só agora,
mas mesmo assim muito a descompasso, surgem relatos sobre
o que se passou no sangrento
lodaçal soviético. Geralmente
trazidos a lume por antigos comunistas (será uma questão de
credibilidade aggiornata?), os
horrores sofridos pelos súbditos
do socialismo científico ainda
não conseguiram ganhar o momentum necessário para suprir
as lacunas, as mentiras e as inverdades propaladas pela dominante historiografia apologética,
persistentemente inebriada no
obsessivo anti-fascismo.
Deveras impressionante é o
relato que Nicolas Werth nos
traça do Gulag, na Ilha dos Canibais (agora já em edição portuguesa); mas, detalhes e estórias à parte, nada que os que sempre denunciaram o comunismo
não soubessem ou antevissem.
Lembramo-nos igualmente de
Solzhenitsyn e do assertivo documentário recente da Aura
Miguel sobre Fátima e a Rússia.
Quanto aos seis milhões e
aos Holocaustos, enfim, todos
nós temos consciência de que
nos matraqueiam com a afirmação de que todos os seres humanos são iguais mas sabemos
que, na realidade, há sempre uns
que são sempre mais iguais que
outros, não é verdade?
* engenheiro
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VIVER COM SAÚDE
(parte I)

Sexo! Querer ou não querer?
Eis a questão.
A função sexual nos homens e nas mulheres implica
tanto a mente (emoções e pensamentos) como o corpo (saúde, sono, alimentação).
__
O sistema nervoso, cardiovascular e hormonal interagem
em conjunto para produzir a
resposta sexual humana, que se
pode dividir em quatro fases;
Desejo, desencadeado por
estímulos psíquicos (ex. pensamentos) e somáticos (ex. carícias).
Excitação, é um estado de
grande tensão sexual, o plateau,
onde o orgasmo está iminente e
surge a erecção no homem e a
tumescência do clitóris e lubrificação na mulher.
Orgasmo, sensação subjectiva culminante de prazer de
ordem psíquica e física, ponto
máximo ou clímax da excitação
sexual, surge a ejaculação no
homem e contracções rítmicas
involuntárias dos músculos vaginais na mulher.
Finalmente, a Resolução,
onde a tensão sexual diminui,
levando a um estado de não
excitação, instalando-se uma
sensação de bem estar e relaxamento generalizado.
Os problemas sexuais podem ser consequência de factores físicos e psíquicos, sendo
resultado muitas vezes de uma
combinação dos dois.
A DIMINUIÇÃO DO DESEJO SEXUAL OU DESEJO
SEXUAL HIPOACTIVO
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068
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Caracteriza-se pela ausência
ou deficiência, persistente ou
recorrente, das fantasias sexuais
e do desejo de realizar actividades sexuais.
Os estudos apontam para
que cerca de 1 a 15% dos homens e mulheres sofram deste problema. A diminuição do desejo
sexual acontece em ambos os
sexos, sendo algumas pessoas
afectadas toda a vida pela falta
de interesse sexual.
Esta perturbação pode relacionar-se com experiências
traumáticas da infância ou adolescência, com a inexistência de
fantasias sexuais ou com baixos
níveis da hormona testosterona.
É muito frequente esta perturbação surgir após anos de
desejo sexual normal, podendo
existir causas como o uso de
certos medicamentos, tédio e
má relação com o parceiro, alte-
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B - FRAZÃO
Rua Direita, 64
2100-167 Coruche
Tel. 243 660 099

rações hormonais e menopausa
ou depressão.
SINTOMAS – A falta de
interesse por actividades sexuais e ou eróticas, é uma característica desta perturbação.
A frequência das actividades
sexuais é muito baixa ou inexistente, podendo levar a graves
crises no casal. Para evitar estas
discórdias algumas pessoas envolvem-se em relações sexuais
para agradar ao parceiro ou porque são pressionadas e forçadas.
Realizam o acto sexual mas
vivenciam-no com indiferença
e apatia. Pode ainda acontecer
que a pessoa afectada possa ter
pouco desejo sexual do seu parceiro habitual, podendo contudo
ter desejo sexual normal ou intenso por outro.
AVERSÃO SEXUAL – É
uma persistente ou recorrente

C - HIGIENE
Rua da Misericórdia, 11
2100-134 Coruche
Tel. 243 675 070
Posto da Branca
Tel. 243 606 444
D - MISERICÓRDIA
Largo S. Pedro, 4
2100-111 Coruche
Tel. 243 610 370

aversão fóbica (medo e pânico)
e evitamento ao contacto sexual
com um parceiro sexual, que
cause perturbação pessoal.
A aversão sexual ocasional
ocorre nos homens, sendo no
entanto muito mais frequente
nas mulheres. A causa pode ser
devido a traumas sexuais como
o abuso sexual ou a violação,
repressão familiar e práticas
religiosas muito rígidas onde o
sexo é visto como algo sujo ou
pecaminoso, e dor ou desagrado
nas primeiras tentativas de prática sexual.
As relações sexuais podem
fazer recordar a dor mesmo
quando ela já não existe na relação.
ALTERAÇÃO DA EXCITAÇÃO SEXUAL FEMININA
Caracteriza-se pelo fracasso
repetido na obtenção ou na
manutenção da excitação sexual, apesar de uma estimulação
adequada.
A alteração da excitação
sexual feminina pode-se comparar à disfunção eréctil ou
impotência no homem, existindo causas psicológicas e físicas.
Pode ser expressa por uma
ausência subjectiva de excitação ou por falta de lubrificação
genital. Esta perturbação pode
durar toda a vida ou, mais frequentemente, depois de um período de funcionamento normal.
Causas psicológicas como
crises no casal, depressão e
stress, são as mais observadas
nesta perturbação sexual.

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

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

As farmácias do Couço e Lamarosa estão sempre de serviço, por serem as únicas.
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Dr. Abel Matos Santos *

Algumas mulheres e seus
parceiros não conhecem bem
como funcionam os genitais femininos (ex. clitóris) e desconhecem técnicas de estimulação
sexual. Estes factores, aliados
aos factores causais descritos
nas perturbações atrás referenciadas, podem levar a alterações
importantes de excitação sexual
feminina.
Os factores físicos, como a
dor de uma infecção da vagina
ou da bexiga, podem afectar a
forma da mulher se excitar.
A falta de estrogénios que
acompanham a menopausa ou a
extracção cirúrgica do útero e
ovários, causa frequentemente
secura e adelgaçamento das
paredes e estruturas vaginais.
A própria alteração da imagem corporal e auto estima da
mulher, provocada por exemplo
por uma mastectomia (tirar o
seio) pode afectar a excitação
sexual.
Outros factores somáticos
como o hipotiroidismo, alterações anatómicas da vagina devido a um cancro ou cirurgia, a
perda de sensibilidade causada
pelo alcoolismo, a diabetes, a
esclerose múltipla e outras alterações do sistema nervoso, bem
como o uso de certos medicamentos (ex. antidepressivos,
ansiolíticos, antihipertensores)
podem causar alteração sexuais
mais ou menos graves.
(continua no próximo número)
* Psicólogo Clínico e Sexologista
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Associação de Luta Contra o Cancro do
Intestino lança

Linha de apoio a
doentes com cancro
colo-rectal
funciona, diariamente, das 14 às 20 horas
A Associação de Luta Contra
o Cancro do Intestino, Europacolon Portugal, lançou a primeira linha de apoio aos doentes
com cancro do intestino.
A partir de agora, os doentes
e familiares de doentes com
Cancro Colo-Rectal podem ligar para o número 808 200 199
e tirar as suas dúvidas sobre esta
doença. Profissionais de saúde
especializados estão em linha para ajudar e aconselhar os doentes e os seus familiares.
Além deste horário de atendimento, a linha tem já um gravador de chamadas durante 24
horas.
Vítor Neves, Presidente da
Associação de Luta Contra o
Cancro do Intestino, Europacolon Portugal, explica que “a Linha de Apoio da europacolon é
uma linha de informação que
procura esclarecer a população
portuguesa sobre eventuais sin-

tomas da doença, locais de rastreio e diagnóstico, aconselhamento, atitudes preventivas,
apoio psicológico e ainda esclarecimento sobre os direitos dos
doentes”.
“O atendimento é feito por
enfermeiras superiores e temos
um médico de medicina interna,
uma médica nutricionista, um
advogado e voluntários que respondem a todas as questões”,
diz ainda Vítor Neves.
A europacolon lançou o
site www.europacolon.pt, onde
procura alertar a população
para os sintomas e formas de
prevenção da doença.
Uma dieta equilibrada, rica
em fibra, fruta fresca e vegetais;
evitar o consumo em excesso de
calorias; ingerir muita água e
fazer exercício físico para evitar
o excesso de peso são alguns
dos conselhos desta Associação.
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A agência elogiou também a
publicação de um perfil mais
exacto da epidemia da SIDA e a
parceria desenvolvida entre instituições públicas e privadas
para melhorar a situação da saúde em nível mundial.
A directora do departamento
de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, Maria Neira,
disse à Rádio ONU, de Genebra, que a organização deu prioridade à saúde das crianças e das
mulheres.

A

ÉTICA E A LEI

Confusão
surpreedente e
homologação inaceitável

Prof. António Gentil Martins *

A homologação do surpreendente Parecer da Procuradoria Geral da República
em relação ao Código Deontológico da Ordem dos Médicos, emitido após
solicitação expressa do Senhor Ministro da Saúde, é um acto tão reprovável
como inaceitável.
Só numa feroz ditadura se
poderia perceber a imposição da
Ética do Estado a uma Classe
Profissional: lembremo-nos do
uso da Psiquiatria para o controlo dos dissidentes, utilizada na
antiga União Soviética.
Mas o mais grave é confundir ética com legislação, a primeira universal e perene nos
seus princípios fundamentais e
na defesa da dignidade humana,
e a segunda, conjuntural, e dependente de políticas habitualmente transitórias. Porque terá
sido elaborada a Declaração
Universal dos Direitos do Homem?
Antes da revolução de Abril
de 1974, tanto o Código Disciplinar como o Código Deontológico eram Diplomas legais.
Contudo isso só é verdade, neste
momento, apenas em relação ao
Código Disciplinar.
Foi na ocasião em que Presidíamos à Ordem dos Médicos,
que foram aprovados pela Classe, os Códigos Deontológicos
de 1981 e 1984, que agora o Senhor Ministro da Saúde tenta,
errada e abusivamente, pôr em
causa. Isto sobretudo, em relação a alguns dos seus princípios
básicos, já claramente consagrados no Juramento de Hipócrates, há mais de 2500 anos!).

Foi justamente por pensarmos que um Código Ético não
devia estar condicionado às
conjunturas políticas, que ele se
manteve, não como Lei, mas,
como “Orientação Ética” para
os Médicos. É obvio que se,
cumprindo a lei em vigor, houver médicos que o não respeitem, nunca poderão ser punidos
legalmente. Ficarão então, apenas, sujeitos à sanção moral que
a sua consciência lhes ditar. Mas
a Ética não mudou!
Será que a escravatura, legal
em séculos passados, primeiro
na Europa e depois nos Estados
Unidos, foi, alguma vez, eticamente correcta? Será que matar
o é? E os prisioneiros serem exsanguinados, na guerra Irão
Iraque, quando era necessário
dar sangue aos soldados feridos,
terá sido lícito?
E que pensar da pena de
morte, que Portugal foi o primeiro país a abolir e agora, correctamente, se pretende estender ás
leis do resto do mundo? Será
que alguém pode entender que a
vida, no seu início, no seu meio
ou no seu fim, não tem valor e
dela se poderá dispor?
E que dizer da interpretação
que pretende transformar a
Objecção de Consciência dos
Médicos em relação ao aborto,

numa violação da liberdade
individual? Qual é o conceito de
“liberdade de consciência”? Deverá o Estado, ou mesmo apenas uma Classe Profissional,
abdicar da defesa de Valores
Universais e tudo deixar ao livre
arbítrio de cada um? Nenhuma
Sociedade organizada o tem
feito, ou poderá fazer.
Esperamos que o Governo
não subscreva a posição do seu
Ministro da Saúde, pois poderá,
desde já, contar com a frontal
oposição da esmagadora maioria da Classe Médica, o que ninguém, de bom senso, certamente deseja.
Lutaremos sempre ao lado
daqueles para quem o Código
Deontológico da Ordem dos
Médicos não deve ser alterado
nos seus artigos respeitantes ao
aborto e à eutanásia e repudiamos frontalmente as ameaças de
sanções à Ordem dos Médicos
feitas pelo Senhor Ministro,
com base no Parecer da PGR,
caso o Código Deontológico
não seja alterado. Será este um
novo conceito, mais progressista e “verdadeiro” (?), de
Estado Democrático?
____
* Ex-Presidente da Ordem dos
Médicos e da Associação Médica
Mundial e do seu Conselho de Ética

OMS faz balanço positivo do ano 2007
A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que 2007 foi um ano positivo e destaca entre os resultados,
a redução de 91% das mortes provocadas pelo sarampo na África subsaariana.
“Foi um ano de muito trabalho em que se conseguiram
bons resultados nas áreas que
foram apontadas pela nossa
directora-geral, de contenção
de epidemias, de trabalho com a
comunidade internacional, dando mais visibilidade a algumas
áreas como a saúde das crianças e das mães. Mas nós, com
certeza, queremos sempre ir
mais além e consideramos que
ainda temos que alcançar resultados muito mais positivos”,

disse. Segundo a OMS, aconteceram progressos significativos
para atacar o ressurgimento da
febre amarela em África.
A agência considera ainda
que as epidemias de gripe, os
surtos de febre hemorrágica Ébola e os altos índices de mortalidade feminina, sobretudo nos
países em desenvolvimento, marcaram o ano de 2007.
____
Marco Alfaro,
da Rádio ONU em Nova York.
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte V)

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

As negociações e o acordo de adesão (1978-1986)
(continuação do número anterior)

As negociações para a
adesão efectiva de Portugal às
Comunidades iniciaram-se
em 17 de Outubro de 1978, no
Luxemburgo, tendo terminado
oficialmente no dia 29 de
Março de 1985.
Culminaram com a cerimónia de assinatura do Tratado de
Adesão de Portugal, realizada
nos Claustros do Mosteiro dos
Jerónimos em Lisboa, a 12 de
Junho de 1985, sendo o Tratado
ratificado na Assembleia da
República em 10 de Julho desse
ano, com os votos favoráveis
do PS, PSD, CDS, ASDI e
UEDS e com os votos contra
do PCP e dos Verdes. O MDP
resolveu não estar presente na
sessão.
Pela parte portuguesa estava
o Dr. Mário Soares, então como
Primeiro Ministro do IX Governo Constitucional, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros Dr. Jaime Gama, o Prof. Doutor Ernâni Lopes encarregado da
condução política das negociações e o Dr. Rui Machete.
As negociações, como já
atrás se disse, começaram em 17
de Outubro de 1978 e prosseguiram ao longo de um largo
período de tempo. Atravessaram
oito anos de negociações, nove
governos constitucionais tendo,

no entanto, o processo de adesão sido conduzido sem alterações, no que dizia respeito à
matriz do posicionamento de
Portugal, apenas sendo introduzidas alterações nas tácticas
negociais.
Era o culminar de um processo que vinha desde o pós-guerra e que se inseriu “num
esforço de aproximação à Europa Livre e Democrática que
vinha sendo feito”. Com efeito,
e de facto, a adesão não representa um corte radical da política externa portuguesa, dado que
Portugal participou desde a primeira hora nos movimentos de
integração europeia que se vieram a desenvolver na segunda
metade do séc. XX, visando o

reforço da cooperação entre os
Estados da região. E nessa perspectiva Portugal foi membro
fundador de duas organizações: a OECE, em 1948 (a que
sucedeu a OCDE em 1960) e a
EFTA, em 1959.
O nosso país participou
activamente no programa de
liberalização das trocas comerciais internacionais levada a
cabo na primeira daquelas organizações, e das trocas europeias
no seio da segunda, tendo sido
até um dos países membros que
atingiu maior grau de liberalização das trocas comerciais (em
1965, cerca de 94% do comércio externo português encontrava-se liberalizado).
Na mesma linha de orienta-

Embaixador de Portugal
agraciado com o título de
“cidadão honorário”de Brasília
A Câmara Legislativa do
Distrito Federal aprovou, por
Decreto Legislativo, a concessão do título de Cidadão Honorário de Brasília ao embaixador
de Portugal, Francisco Seixas
da Costa. A aprovação foi feita
por unanimidade dos 12 partidos representados no órgão parlamentar.
Esta distinção de nível estadual, raramente concedida a
cidadãos estrangeiros, foi justificada como reconhecimento
pela contribuição dada pelo
embaixador Seixas da Costa
para a visibilidade e a promoção
da capital brasileira, sendo citadas, no preâmbulo do Decreto,

várias razões que fundamentam
a decisão.
Em particular, é referida a
abertura da Embaixada para
diversas iniciativas ligadas aos
interesses da cidade de Brasília,
sendo dado especial destaque à
sua ideia da criação de uma
Câmara de Comércio BrasíliaPortugal, o apoio concedido ao
lançamento da nova linha aérea
Brasília-Lisboa, a sua colaboração pessoal em eventos de divulgação turística da capital
federal, as acções que dinamizou com vista à intensificação
do intercâmbio na área da comunicação social, etc.
A cerimónia solene de agra-

ciamento terá lugar em data a
definir, durante o ano de 2008.
Carlos Fino

ção Portugal aderiu igualmente
ao Acordo que criou a União Europeia de Pagamentos (U.E.P.)”.
A própria EFTA declarava no
preâmbulo da Convenção de
Estocolmo que seria “um instrumento de aproximação com o
Mercado Comum em ordem à
constituição de um Mercado
Único alargado a toda a Europa Ocidental”.
Portugal, com a opção que
decidiu tomar de aderir à CEE,
tinha como objectivos: (1) no
imediato, (a) a estabilização e
consolidação da democracia, e
(b) estar activamente num enquadramento político multilateral de importância crescente.
(2) A médio prazo Portugal pretendia a (a) melhoria das condições de vida dos portugueses,
(b) assegurar um desenvolvimento económico e social de
tipo europeu ocidental e (c)
garantir, no seio das Comunidades, a sua independência face
à Espanha. Iniciadas as negociações, Portugal teve de respeitar
todo o “acquis communautaire”, ou acervo comunitário.
Um parêntesis para referir
que o acervo comunitário é hoje
constituído por todo o Direito
Comunitário Originário – os
Tratados Institutivos (Paris e
Roma) e os de Revisão (Acto

* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

Único, Maastricht, Amesterdão,
Nice, Convenções de Roma de
1959 (fusão dos órgãos comunitários) e de Bruxelas de 1965
(fusão Comissão/Conselho), e
os Tratados de Adesão., bem
como pelo Direito Comunitário Derivado (Regulamentos e
Directivas).
Nas negociações vários temas foram analisados à luz
desse princípio, nomeadamente
no que se referia à União Aduaneira, o que implicou que Portugal tivesse que eliminar os
obstáculos, (direitos aduaneiros), ao comércio entre si e os
países da comunidade e tivesse
que adoptar a Pauta Aduaneira
Comum.
Portugal negociou um período transitório de 7 anos, (1986 a
1993), no que se refere aos direitos a aplicar pelos outros países, a partir do dia 1 de Janeiro
de 1985. Portugal obteve, assim,
um período de excepção destinado a adaptar a sua economia e
estes novos factores.
Teria que eliminar as restrições quantitativas à importação de bens provenientes das
comunidades, e as medidas de
efeito equivalente, excepto no
sector automóvel, para o qual
podia mantê-las até 1987.
(continua no próximo número)

Vogais do PSD
renunciam a mandato
na Assembleia
Municipal
Na última assembleia municipal de 2007, o vogal do PSD
Carlos Ceia, não marcou presença.
Carlos Ceia renunciou ao
mandato através de carta endereçada à presidente da assembleia, Fernanda Pinto, da CDU.
Relembre-se que o vogal foi
nas últimas eleições autárquicas, cabeça de lista do PSD, e é
médico no Centro de Saúde de
Coruche.
As razões para a sua renúncia prendem-se segundo o mes-

mo com razões de natureza profissionais e pessoais, lamentando apenas ter deixado o trabalho
a meio.
Refere ainda não haver por
trás quaisquer razões políticas.
Também o vogal António
Dias, que substituiu Carlos Ceia
na assembleia de Dezembro,
renunciou ao seu lugar na assembleia municipal, mostrando
indisponibilidade para continuar como vogal.
____
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ARTE E CULTURA

“Guerra, Paz e Fuzilamento dos Guerreiros”
João Alarcão Carvalho Branco *

Um dos mais destacados autores da historiografia politico-militar
contemporânea lança mais uma obra de relevo

Falamos do Coronel Manuel Amaro Bernardo, sem
dúvida um dos mais divulgados
e abalizados autores da história
político-militar portuguesa contemporânea. Uma historiografia
que nos últimos anos tem crescido em quantidade e em qualidade. Sobretudo no que se relaciona com as publicações que
têm surgido com a intenção de
estudar, desapaixonadamente, e,
portanto, com maior isenção e
rigor histórico, os períodos mais
recentes da nossa História.
Porque num país com novecentos anos de história, que há
nove séculos mantém, na essência, as mesmas fronteiras, o que
o torna o Estado com os limites
territoriais europeus mantidos
inalterados há mais tempo, falar
dos últimos 70 anos é falar de
história recente.
Para além de que grande parte da nossa população viveu
esses acontecimentos que os
historiadores pretendem estudar. E tendo vivido esses acontecimentos, conhece-os, senão
na sua exacta dimensão, na totalidade das causas que os determinaram, pelo menos, nas consequências que deles advieram.
E é precisamente esse um
dos fundamentais papéis do historiador: procurar identificar
aqueles que foram, verdadeiramente, os principais intervenientes, os principais impulsio-

nadores dos grandes acontecimentos, investigar as verdadeiras razões que os moveram,
confrontá-los com as posições
dos contrários e avaliar criticamente e com isenção os seus
depoimentos. Descobrir, comparar, seleccionar e examinar os
documentos que se produziram
antes e durante esses períodos.
Mas se é possível aos principais intervenientes nesses acontecimentos, pelo conhecimento
que deles tiveram, relatá-los
durante ou logo após os terem
vivido, também é certo que o
seu interesse, as suas convicções, a manutenção da imagem
que de si querem dar ao grande
público, os levam a omitir, a
desvalorizar, ou a enaltecer uns
factos e outros não.
Por isso, ao historiador, é
necessário deixar correr alguns
anos de forma a conseguir obter
um estudo mais crítico e comparado, e, portanto, aprofundado, de que acima falámos.
E é isso, precisamente que
tem vindo a fazer o Coronel
Manuel Amaro Bernardo. E como, em simultâneo, foi um
interventor privilegiado quer da
vida político-militar do pós 25
de Abril de 74, quer da gesta
africana que a determinou, o resultado da obra que sobre esses
períodos tem vindo a publicar
dá-nos uma visão de conjunto
desses acontecimentos que dificilmente poderíamos obter de
qualquer outra maneira.
Não há qualquer exagero no
que aqui afirmamos. São muitas, mais do que suficientes, as
figuras políticas que prefaciaram ou apresentaram as suas

Síntese Bibliográfica
Manuel Amaro Bernardo, nascido em Faro, é Coronel do Exército (Infantaria),
na reforma, tendo sido promovido a alferes em 1960.
Cumpriu quatro comissões no Ultramar (Angola e Moçambique). No 25 de
Abril estava colocado na Academia Militar, onde existia um núcleo importante de
oficiais contestatários ao regime anterior. Liquidando o então extinto RI 1, encontrava-se no então Regimento de Comandos, na Amadora e fez parte do Posto de
Comando, que coordenou as acções de contenção ao golpe de 25 de Novembro de
1975. Desempenhou funções de comando no Batalhão n.º.2/ GNR (1979/85) e foi
promotor de justiça e juiz nos Tribunais Militares de Lisboa (1987/95).
É diplomado com o Curso de Ciências da Informação da Universidade Católica
(1990/93)
Publicou os livros: Os Comandos no Eixo da Revolução; Crise Permanente do
PREC; Portugal 1975/76 (1977). Marcelo e Spínola, a Ruptura; as Forças
Armadas e a Imprensa na Queda do Estado Novo; Portugal 1973-74. (1994 e 2.ª
edição em 1996, Ed. Estampa). Equívocos e Realidades – Portugal 1974-75. (2
volumes 1999). Combater em Moçambique – Guerra e Descolonização, 19641975 (2003, Ed. Prefácio). Memórias da Revolução; Portugal 1974-1975 (2004,
Ed. Prefácio).
Em co-autoria publicou: (com o Coronel Morais da Silva), Timor – Abandono
e Tragédia (2000, Ed. Prefácio). Com a coordenação de Manuel Barão da Cunha,
Os Militares, as Artes e as Letras; Os 25 Anos do 25 de Novembro (2001, Ed.
Notícias). Com Francisco Proença Garcia e Rui Domingues da Fonseca, O 25 de
Novembro de 1975; Os “Comandos” e o Combate pela Liberdade (2005, Ed.
Associação de Comandos).

obras e que lhe enaltecem, como
aqui o fazemos as suas virtudes
de historiador isento. Adriano
Moreira, Barbosa de Melo, Artur Anselmo, são alguns dos
muitos que o fizeram. Mas, se
não quisermos recorrer à opinião que dele e da sua obra fazem estas figuras, basta-nos percorrer as suas páginas e ver
aqueles que se dispuseram a
nelas deixar o seu depoimento, e
que ilustram bem, pela sua
diversidade, o pluralismo com
que procurou historiar: Costa
Gomes, Kaulza de Arriaga,
Rosa Coutinho, Jaime Neves,
Pedro Cardoso, Alpoim Calvão,
Galvão de Melo, Tomé Pinto,
Carlos Azeredo, Francisco van
Uden ou Otelo Saraiva de Carvalho, para só citar alguns.
É evidente, que o Coronel
Bernardo, não abdica nalgumas
das suas obras, de formular os
seus juízos críticos, mas é também isso que os leitores esperam de quem lhes relata acontecimentos. Sobretudo sabendo
que o próprio autor os viveu
intensamente.

“Guerra, Paz e Fuzilamento
dos Guerreiros”
O lançamento do livro realizou-se no passado dia 29 de
Novembro de 2007, no Palácio
da Independência (SHIP), em
Lisboa, tendo a apresentação
sido feita pelo General Ricardo
Durão que também prefaciou a
obra. Recordando uma tarde
igual deste verão, em que na
Feira do Livro de Lisboa, estive
com o Coronel Bernardo junto
ao Pavilhão da sua editora,
enquanto ele autografava alguns
dos muitos livros que anteriormente havia publicado não pude
deixar de pensar no interesse e
vastidão da obra que escreveu
depois da sua prolongada vida
de militar, em que, nas longínquas terras africanas, por mais

do que uma vez, defendeu a Pátria.
Uma obra que tem hoje uma
divulgação e aceitação a nível
nacional e que se tornou num
conjunto essencial para o estudo
dos principais acontecimentos
da historiografia portuguesa
contemporânea.
Permitimo-nos mesmo afirmar, pelo conhecimento que
também deles tivemos, quer no
teatro de operações africano,
quer nos acontecimentos que
marcaram Portugal na década
de 70, que se não poderá pretender conhecer a essência desse
período histórico sem conhecer
a obra do Coronel Manuel Bernardo.
____
* Investigador histórico

Do Prefácio
“Já se podia prever, através das leis de justiça
militar aprovadas em Setembro de 1973, pelo
PAIGC, que os fuzilamentos daqueles homens acabariam por se concretizar após a independência. O
que veio mesmo a acontecer, nomeadamente em
relação à grande maioria dos oficiais e sargentos das
forças especiais.”
Comandante Alpoim Calvão
“Depois de ter ganho todas aquelas condecorações, incluindo a Torre e Espada, deixaram-me a
vencer apenas como capitão, quando vejo tipos
como o Quinhones de Magalhães e o Mário Tomé,
os mentores da extrema-esquerda e dos que me torturaram no RALIS (1975), com a carreira reconstruída
e promovidos a coronel. Nem dá para acreditar.”
Tenente-Coronel Graduado Marcelino da Mata

“O livro de Manuel Bernardo narra, através de
diversos testemunhos, a guerra da Guiné. Foi um dos
teatros onde, porventura, a luta foi mais intensa e
dura; contudo, em todo o momento podíamos, desde
que com o planeamento adequado e os efectivos
necessários, estar presentes em qualquer ponto do
território, o que não podia ser conseguido pelo inimigo. Isto não origina que o esforço militar se pudesse
prolongar indefinidamente; havia que procurar
solução política, inteligente e condigna, que não foi
tentada atempadamente.”
General Ricardo Durão
“Enquanto o PAIGC de Nino Vieira, após o
golpe de 14 de Novembro de 1980, falava em 500
pessoas executadas nas matas de Cumeré, Portogole
e Mansabá, outras fontes referem-se a mais de mil
indivíduos fuzilados clandestinamente desde a independência e até àquela altura.”
Manuel Bernardo
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Paulo Fatela expõe presépios
Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE

OFICINA DE ALUMÍNIO

Até 6 de Janeiro de 2008 está patente ao público nas instalações da Caixa Geral
de Depósitos em Coruche, uma exposição de Paulo Fatela, denominada
“Presépios de Coruche”.
Uma exposição, onde o artesão Coruchense, apresenta uma colecção de peças
de artesanato, com diversas figuras relacionadas com a quadra festiva de Natal.
Segundo Paulo Fatela, “estas peças deram muito trabalho, mas deram-me um
enorme prazer a fazer. Talvez em 2008 mais alguns artesãos poderão apresentar
os seus trabalhos, para podermos ter uma exposição muito maior”.

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

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

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

Presépio na Igreja Matriz

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

Assine o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com
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PORTUGALIDADE

Olivença à vista

(Parte II)

Carlos Consiglieri *

* Economista e
Professor Universitário

Convirá equacionar de forma esquemática, dadas as limitações deste trabalho,
uma primeira tentativa das premissas da matriz das contradições do processo de colonização de Olivença.
2.º PERÍODO – 1818 – 1833
A Espanha é governada
neste segundo período por dois
poderes políticos diferentes
(1820 – 23) pelo chamado Trieno Constitucional; (1823 – 33)
pela Decada Ominosa.
Durante o primeiro preconiza-se a reconversão agrícola
do território, o que significou
dois fenómenos fundamentais:
venda de mais espaços para
explorarem a terra e os trabalhadores; e uma maior dependência
política e económica da Estremadura.
Neste período reforça-se a
organização policial (em 1823),

Assim, destacamos as seguintes fases deste processo:
1.º PERÍODO – 1801 – 1817
Período em que Olivença
está sujeita às contradições do
Bloqueio Continental e às invasões francesas, até à Conferência internacional de 1815, em
Viena.
A população do território –
Vila e termo – seria de mais de
7 mil habitantes.
Com a ocupação militar inicia-se de imediato, a par da destruição do poder político português, a transferência do poder
religioso para o Bispado de Badajoz, com substituição das
autoridades religiosas. Os foros
e os censos passam a ser pagos
às autoridades espanholas e em
dinheiro de Espanha. Os frades
do Convento de S. Francisco
são obrigados a abandonar o território.
Em 1805 dá-se o primeiro
passo para suprimir a escola
portuguesa e é proibido o uso do
português nas actas da Câmara
Municipal. São vendidos arbitrariamente bens da Casa de Bragança, que são adquiridos por
pessoas estranhas a Olivença.
Em 1808 são criadas milícias
para reprimir os movimentos
espontâneos no território. Neste
mesmo ano são exercidas violentas pressões por parte de
arrendatários espanhóis o que
leva à venda de propriedade ao
desbarato, por ausência dos proprietários portugueses que,
aliás, eram impedidos de entrarem em Olivença.
Em 1809, enquanto o Duque
de Wellington pede a devolução
de Olivença, dão-se no território
vários motins populares contra
o domínio espanhol o que força

Porta de Olivença

a criação de um corpo policial.
Olivença é ocupada por três Batalhões de Infantaria, duas companhias de Cavalaria e por um
destacamento de artilharia para
assegurarem a ocupação.
No ano seguinte estão na
Vila sete batalhões e uma brigada de artilharia.
Em 1811 registaram-se conflitos entre oliventinos e tropas
ocupantes, com muitas prisões

que continuam em 1812. O motivo oficial é o combate ao contrabando sem se explicar a profunda crise alimentar que se
vivia.
Neste mesmo ano dão-se
graves humilhações aos residentes por parte dos cadetes
espanhóis para ali deslocados.
Em 1813 (27 de Setembro),
Olivença assiste ao enforcamento de um oliventino, enquanto é
imposto o “uso de passaporte”,
com o propósito de restringir a
liberdade de circulação. Em
1814 são ocupados os primeiros
baldios o que motiva bastante
destabilização económica e social, motivando, no ano seguinte, fugas de oliventinos para as
localidades portuguesas próximas.
Em 1815 a Espanha é obrigada, pela Conferência de Viena
a devolver o território a Portugal, confirmado pela Acta Adicional assinada, em Paris, em
1817.

vezes maiores e quem tivesse
ainda nacionalidade portuguesa
seria expulso para Portugal – a
perda da nacionalidade à força.
Porém, em Olivença continuava-se a formar laços de ligação à pátria, como foi o exemplo dado pela Santa Casa da Misericórdia, em 1826, ao dar apoio
a portugueses doentes, caso fossem militares.
As autoridades ocupantes
não apreciaram esta decisão da
Junta Directiva da Santa Casa,
pelo que exigiram explicações.
Em 8 de Dezembro desse ano, a
Santa Casa informa as autoridades espanholas que recolher-

Ponte da Ajuda, que liga as duas margens do Guadiana

com novas disposições sobre o
uso do passaporte, intensificando-se a perseguição “aos malvados”.
A legislação que se orientava
para facilitar a posse da propriedade, através da “desamortização dos bens,” é suspensa face aos protestos generalizados.
Mas, logo no início da Decada Ominosa verificam-se novas medidas nesse sentido. Os
bens da Santa Casa da Misericórdia que tinham sido salvaguardados, ficam de novo sujeitos à voragem face ao novo
quadro legal imposto. Assim, no
período de 1823-25, deu-se um
incremento de insegurança com
situações de intervenções militares, a par da criação de tribunais e de comissões militares
para reprimir a “instabilidade”.
Só um exemplo será suficiente apontar: em 1824 é decidido que quem fosse apanhado
indocumentado a duas léguas da
fronteira sofreria penas quatro

am 24 portugueses entre os 39
enfermos que ali estavam nas
suas instalações.
A presença espanhola consolida-se não só em Taliga,
como em Vila Real (território do
município de Juromenha) como
em Malpica de Portugal onde se
apoderam dos moinhos aí existentes para incrementar a vinha
e o vinho. Há quem afirme que
este sítio pertenceria ao concelho de Elvas.
Em 1830 verifica-se outra
investida contra os interesses
dos oliventinos que motiva nova
onda de fugas. Tratou-se, então,
da nova lei de incorporação no
exército à força. Estas vagas de
incorporação obrigatória prolongar-se-á nos anos seguintes.
A população oliventina respondeu com a fuga e a deserção,
sobretudo para os concelhos
limítrofes: Vila Viçosa, Juromenha, mas também para Lisboa.
(continua no próximo número)
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Dia
12
de
Janeiro
Homenagem

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Meus caros paisanos (e não só), tomem nota do número de telefone 243 610 242, para onde devem
marcar a vossa presença no Jantar de Homenagem aos irmãos Badajoz e a José Simões.

A iniciativa do círculo de
amigos taurinos que a Câmara
Municipal e o Jornal de Coruche apoiam, é de toda a justiça e
decorrerá no “Farnel”, pólo do
Monte da Barca, no próximo dia

12 de Janeiro pelas 20 horas.
É elementar que tudo é bonito
quando ocorre numa sala cheia,
e é tal beleza que devemos a
estes coruchenses ilustres que
tão longe (e de forma digna)

levaram o nome de Coruche.
António Badajoz, é tão só o
único profissional do toiro que
ganhou todos os troféus que
havia para recolher na América
do Sul na mesma temporada.
Seu irmão Manuel Badajoz,
tão só um dos integrantes da
“Quadrilha Maravilha”, e como

se tal curriculum lhes não bastasse, são também os mentores
da Escola de Toureio de Coruche, de que Simões, entre vários
outros é o primeiro matador de
toiros.
José Simões, se é certo que
não pode ser considerado um
figurão do toureio, relativa-

mente curta que foi a sua carreira, é bem verdade que ainda
hoje, por essa “pele de toiro” é
considerado uma dos mais valentes matadores de toiros de
todos os tempos, o que o enobrece e nos orgulha, enquanto
conterrâneos.
Estamos perante uma ocasião excelente, para em jantar de
homenagem (e que bons somos
nós portugueses com comida à
frente) expressarmos a nossa
admiração por gente nossa que
na vida soube ser grande.
Ponham de lado coisas miúdas e digam presente, porque
vale a pena.
Saibamos dizer ao país que
gostamos dos nossos, sobretudo
porque estamos a tempo de devidamente honrar os que enquanto
coruchenses nos honraram!
* Médico veterinário
e escriba taurino

Emoção e Tragédia na hora da despedida
A corrida realizada no Coliseu
Rondão de Almeida, em Elvas a 9 de
Dezembro, um mano a mano entre o
espanhol Jesulin de Ubrique e Pedrito de
Portugal, anunciando com pompa e circunstância a despedida do de Ubrique da
aficion portuguesa.
Uma despedida digna de um toureiro,
figura mediática importante do mundillo
taurino, cuja porta grande ou da enfermaria são sinónimos do seu arrojado
valor e mão certeira ou do infortúnio
procurando a glória.
Infelizmente, Jesulin saiu pela segunda, mas nem por isso menos digna a sua
prestação nesta fria tarde alentejana às
portas de Badajoz. Colhido, pelo que
poderá ter sido o seu último toiro lidado
oficialmente em terras lusas!? Nas duas
faenas anteriores derramou, a espaços,
perfume do seu toureio sem ser um fenómeno de arte, foi sem dúvida um fenómeno de multidões. Que o diga os “llenos” quando se anunciou em solitário ou
só para mulheres conquistando também a
“prensa-rosa” como sex-symbol.
Pedrito de Portugal, sem muita distância, foi um triunfador anunciado deste

Colhida aparatosa de Jesulin de Ubrique, na praça de Elvas, no passado dia 9 de Dezembro

festejo pela sua decidida entrega. Faltou
romper no quarto da tarde, o mais encastado do curro.

Praticando um toureio de “arrimon”
submeteu-o a um trasteio semi-ojedista
sem o necessário impacto fulgurante pa-

ra contagiar as bancadas, faltando o calor
humano. O escasso terço de casa preenchido foi pouco, muito pouco, mas em
mês de natal, e com o ingresso mais barato a 29 euros, era demasiado agressivo
para o bolso de muitos aficionados que
não contando já com corridas e contando
mais com o saco do pai natal, investimento típico da época.
Grande foi a tarde dos Homens de
Prata ao serviço de Pedrito. Pedro Gonçalves bandarilhou com poder e classe os
três astados do seu matador, Juca, Nuno
Gonçalves e Diogo Vicente também eles
se luziram com os palitrotes e na brega.
O curro enviado pelo ganadeiro
espanhol D. José Luís Pereda saiu regular de apresentação, escasso de peso e
força. Dirigiu com soberania António
Barrocal assessorado pelo Dr. Mota Ferreira, com este curiosamente trajando
tipicamente de curto.
Definitivamente o Inverno não é época de toiradas, houve sol mas não aqueceu a alma de quantos lá estiveram e faltaram as moscas!
Texto e fotos:
Joaquim Mesquita
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Até ao lavar dos cestos...
Adoro, pela verdade intrínseca que encerra a nossa sabedoria popular, que tão a propósito vem no que refere à
matéria que aqui e agora quero
abordar.
Reza o refrão, que “até ao
lavar dos cestos é a vindima” e
assim é. Depois de temporada
triunfal de despedida pela Espanha e pelas Américas, “Jesulin de Ubrique” pretendia dizer
adeus à “afición” portuguesa antes de “colgar el traje de luces”de
forma definitiva, e fê-lo de certa
forma altruísta, dado que se deixou anunciar em mano a mano
com “Pedrito de Portugal” na
praça multiusos de Elvas.
E Elvas na história das tauromaquias só averba a seu favor o
facto do grande Belmonte nela
se ter vestido pela primeira vez,
e de ser a “Pátria Chica” de Joaquim Bastinhas, um dos mais
“taquilleros” cavaleiros tauromáquicos do momento. Tudo o
resto é pura paisagem fronteiriça, em que só avulta (para
além do acervo e património
histórico) o bem que sabem o
bacalhau dourado e a sericaia
com o acompanhamento das
inigualáveis ameixas doces que
a artesania local continua a produzir.
Ora, sistematizando, que aqui
se saliente, primeiro o excelente
companheirismo de Jesus Janeiro face a Alexandre Pedro dos
Anjos Roque Silva, dado ser
óbvio que o de Ubrique já nada
acrescentava à sua carreira com
tal confronto, sendo que se al-

Pedro Gonçalves, num magnífico par de bandarilhas

Pedrito de Portugal

guém tinha algo a ganhar seria,
é lógico, o lisboeta, esse sim,
cada vez mais ainda a necessitar
de dizer que existe no panorama
taurino nacional. Segundo, sem
o supor, Jesulin veio dar importância à nossa festazinha.
Desgraçadamente, o que supunha ser mero passeio, frente
ao que me disseram ser pequenotes e escolhidos exemplares
com ferro do meu amigo José
Luís Pereda, quiçá um dos anda-

luzes mais amigos de Portugal
que conheço, transformou-se
em testemunho do iminente
risco que é tourear, dado que um
figurão do toureio, que detém o
maior número de corridas lidadas numa temporada, que fazia
oitenta corridas sem um percalço, que é um exemplo de
vontade e superação, que até foi
capaz de se pôr à frente dos
toiros, com parafusos na coluna
vertebral, face a um acidente de

viação que o estropiou em altura
em que sentia que ainda tinha
algo para dizer no mundo do
toiro, veio a Elvas e o tal toiro
pequenote pregou-lhe um susto
que se felizmente não se traduziu em cornadão, teve como
saldo um incómodo transtorno
no joelho, capaz de o deixar uns
tempos no estaleiro, o que só
não é grave prejuízo porque já
havia manifestado publicamente
a intenção de deixar de tourear.
Inadiáveis compromissos
pessoais impediram-me de ter
ido à corrida, e por isso dela não
falo, considerando não ter esse

direito, malgrado me considerar
mais informado da mesma que
das corridas em que estive presente, tantos os amigos que contam que por telefone me puseram ao par.
Acontece que não me dispenso de analisar o que se passou, na mera vertente que concerne ao respeito profundo que
nos deve merecer quem se põe à
frente de um toiro, mesmo que
pareça pequeno e “legalmente”
afeitado.
Excessivamente mediático,
desde o dia em que perante as
> continua na página V

Um almoço muito especial
Como de costume, o grupo de Forcados Amadores de Coruche, comemorou o seu fim de temporada
com um almoço nos baixos da praça de toiros da nossa terra.
Antigos e actuais forcados
souberam rodear-se de amigos e foi bonita a confraternização, que pelo caminho
que leva não tarda estende
mesas que circundem por
completo a arena.
__
Pese o esforço, Amorim Ribeiro Lopes, sentir-se-á contente com o sucesso, e, sobretudo
com a sobremesa que serviu.
Acabadas as comidas, em
jeito de digestivo, o grupo proporcionou aos convivas presenciar uma brincadeira com vacas
bravas, em que convenhamos as
protagonistas foram elas, isso
mesmo, as “forcadas”.

Com garra e vontade de estar
bem, houveram-se com a circunstância e triunfaram, agradável e gratificante surpresa, dado
que sendo algumas já mães (as
Dr.ªs Mónica e Lili, por exemplo), ficamos com a certeza de
que esposas de forcado e com
tal raça, não será por falta de
bons genes, que os filhos não
darão digna continuidade ao
grupo de Coruche.
Cá por mim, cumpre-me
agradecer os momentos bem
passados, que como é sabido,
sempre me agrada o estar com a
minha gente.
____
Domingos Xavier
Foto: Hélder Roque
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O Senhor Comandante
“Solilóquio” é o ápodo taurino do Senhor Comandante João Cristóvão, oficial da armada, que desde 1979
com brilho inexcedível escreve de toiros.
Para além de profundo conhecimento do todo da
coisa táurica, a sua escrita é literariamente bela e obviamente culta. Tem variados livros publicados em que

reúne as suas estupendas crónicas e, de “Aquela Tarde
de Agosto”, em que nos dá conta do que escreveu em
1989 no Diário de Lisboa, deixo-vos com “Nos 50 anos
de Gaibéus”, texto escolhido ao acaso, dado que em
tudo o que escreve é patente o seu rigor intelectual, o
culto da língua e o estilo precioso que sempre o carac-

teriza. Com o seu texto vos deixo, em modesta mas sentida homenagem, que sempre devemos louvar quem
detêm capacidade de nos servir como exemplo.
Os meus cumprimentos, senhor Comandante!
____
Domingos Xavier

Nos 50 anos de “Gaibéus”
Alves Redol. No outro Domingo, em Vila Franca, dei com
ele em cartazes pelas paredes,
anunciando a comemoração,
promovida na escola que leva o
seu nome, faz cinquenta anos
que se publicou «Gaibéus», o
primeiro romance do escritor
vila-franquense.
Das figuras contemporâneas
das letras portuguesas, Redol foi
aquela que mais por dentro sentiu a festa brava. Ribatejano
assumido, neto de campino, ela
estava-lhe no sangue, e na alma,
bastas vezes escorreu pelo realismo da sua pena, por ela falou
dos campos onde o touro cresce
em paz, da praça onde o circulo
se fecha para o seu primeiro e
último combate. «Naquela noite
a lezíria é um mar de silêncio,
donde só emerge um fio de
música, que o vento faz ondular
em vagas. Sem saber os caminhos que pisa, um campino vai ao
seu encontro, levado pelo passo
lento duma égua pigarça, cansada, como ele, da solidão...»
A solidão com que Redol se
achou, andando à volta da Real
Maestranza de Sevilha, ficou de
fora como os sem pesetas;
naquela tarde de 28 de Abril de
1960, em que lá dentro toureava
o José Júlio, sobrinho-neto de
seu tio Luís Venâncio, que foi
pegador de touros profissional,
como os havia nesses tempos
em que o Redol menino brincava aos touros, foi ele quem contou como se imaginava cavaleiro por causa de um casaco de
veludo lavrado que a mãe lhe
tinha feito, nenhum rapaz da rua
se parecia assim tanto com um
cavaleiro, escarranchava-se num
pau com uma cabeça de cavalo
enfiada na ponta, fazia as cortesias com grande dignidade, e
arranjava arte e desembaraço a
cravar farpas numa canastra de
sardinha, empunhada por rapazes varinos que não poupavam
colhidas a quem os defrontasse,
e desde então cresceu aficionado, sem lamúria pelos «pobres
animais», talvez porque no
Ribatejo, dizia ele, «a gente
sabe desde menino o que é um
touro, e há coisas que o berço dá
e só a tumba leva».
Mas naquela tarde de Abril
do ano 60, à volta da Maes-

tranza, a aficion de Redol fazia-se ansiosa, ele o confessava
escrevendo para o além, para
Federico Garcia Lorca, o poeta
das suas dores maiores, contava
como os touros lhe doíam,
«doem-me os touros e não ando
lá, embora vá às arenas de Espanha sangue meu».
Doíam-lhe os touros «por
causa desse jovem que já detém
o maior galardão dado a qualquer matador português – uma
orelha em Madrid...»
Outras vieram depois, cortadas por José Falcão e Vítor
Mendes, mas foi de José Júlio a
primeira, e Redol citava-a com
orgulho, também para ele era
Madrid a Meca do toureio, lá
está no «Barranco de Cegos» o
Zé Pedro Borda d’Água com o
patrão Diogo e o maioral real
apartando o curro para Madrid,
honra maior concedida ao ferro
da casa. Por isso esse orgulho na
proeza do rapaz, acontecera em
Setembro do ano anterior, José
Júlio apresentara-se como novilheiro na Monumental, duas
voltas à arena no seu primeiro,

do Conde de la Corte, e finalmente uma orelha do seu segundo, um sobrero de El Pizarral de
Casatejada.
O moço vila-franquense seguia por aí fora, direito à alternativa, desse ano de 59 ficoume aquela tarde de Agosto em
Málaga, pondo o sal do toureio
numa temeridade que assustava,
com ela chegou no final da temporada ao doutoramento em
Saragoça. E agora, regressada a
Primavera, o jovem espada estava ali, apresentando-se como
matador de touros na Maestranza de Sevilha, medindo forças
com dois maestros dos grandes,
António Ordonez e Manolo
Vasquez; e cá fora Redol sofria
acompanhando os aplausos e a
música, e os ponteiros do relógio marcando com vagares o
tempo de sobressalto, imaginara
primeiro José Júlio no pátio das
quadrilhas, seus olhos verdes
um pouco velados, em pensamento o acompanhara no passeio, vestido de azul celeste e
ouro, cingido o capote bordado
que lhe oferecera Vila Franca.

Redol sofria, mas de entrar na
praça não fora capaz, «sei que lá
dentro não podia ficar sentado,
as emoções sacodem-me, e movo-me e falo, sei lá o que digo
quando o vejo citar, e quedar-se
em terrenos que me alarmam!».
E conta os minutos que faltarão para sair o primeiro do
José Júlio, não aguenta a espera,
atravessa a avenida, debruça-se
sobre o Guadalquivir, depois vai
andando e desandando, numa
taberna pede um manzanilla,
umas tapas de chocos fritos,
misturadas com um cigarro que
fuma e sopra quase com raiva,
volta para junto da praça, adivinha os quites graciosos do seu
toureiro, e a expectativa que
cresce quando José Júlio pega
nas bandarilhas, e depois e
clamor da multidão, três pares
soberbos, e agora a muleta,
outra vez o silêncio, dando lugar
aos olés, e pelo meio um grito
que faz uma ferida no ar, mas já
os aplausos voltam, Redol sem
suspeitar que são para o gesto de
pundonor, para o toureiro que
mesmo ferido continua, até
abater o Cabaleda, só depois o
levam para a enfermaria, e
agora uma sereia de ambulância
furando por entre o burburinho,
Redol sente um aperto no
coração quando ouve dizer que
é o português que levam, à
cabeceira da cama o irá encontrar na casa de saúde, desprezando os seus conselhos de prudência, com ânimo de recuperar a
tempo de em Maio ir confirmar
em Madrid a sua alternativa, e a
Sevilha voltará no outro ano, triunfará com os Miuras, e na temporada seguinte, 1962, outra vez
ante a trágica vacada, a glória de
duas orelhas paga de novo com
o sangue de uma cornada, como
nessa tarde em que Redol se
perguntava, vendo a sombra de
Federico passando por um grupo de ciganos, a reboque de um
tocador de viola: «Que fariam
os ciganos com o sangue de um
toureiro?»
José Júlio tem agora 52 anos,
dizem ser esta a sua temporada
de despedida pelas arenas de
Portugal, a que às tantas se confinou, cansado e gasto o ânimo
de esbanjar a sua casta pelas
arenas de Espanha foi sobre-

vivendo porque no sentimento
guardava esse sabor toureiro
com que aqui e além é capaz de
iluminar o arremedo de matador
em que pelas nossas praças veio
acabar, cada vez mais distantes
os tempos em que nas corridas
autênticas, longe da sua terra,
levantava as praças com a graça
do seu capote, e emoção do seu
bandarilhar, o sal da sua muleta.
E Alves Redol já não poderá
assistir ao apagar definitivo da
estrela do toureiro que às arenas
levava o seu sangue, e da dor
que por ele sentia. Redol faz
tempo que partiu, presente agora nos livros que o continuam, e
nos cartazes que pelas ruas de
Vila Franca encontrei, evocando
o meio século que passou sobre
a aparição dos «Gaibéus».
E lembrei-me do senhor
Júlio Góis, não era só o desenhador colorido de cartazes de
touros, foi ele quem com os seus
desenhos ilustrou «Glória – uma
aldeia do Ribatejo», a primeira
obra do escritor amigo.
Levaram-me os passos até à
sua loja, por onde nos domingos
de touros ele costuma passar:
antes de se pôr a caminho da
Palha Blanco. Mas fui dar com a
porta fechada, por ela espreitei
lá dentro o balcão deserto e
triste na meia escuridão desconsolada daquela tarde de domingo em Vila Franca, mais desconsolada porque faltava o senhor Júlio Góis, a doença o levara há dias, anónimo, para o
hospital grande da capital, e
consigo o fervilhar das recordações de tantas coisas vividas,
oxalá possa outra vez falar delas
com esse entusiasmo que em
vão quer simular desprendimento, aquela vez que se encontrou
com o Tirone Power, e tantos
episódios com artistas e músicos e toureiros, e de Alves Redol
a relíquia, o senhor Júlio Góis
contou-me um dia que era ele
quem guardava o original de
«Gaibéus», as folhas soltas,
escritas a lápis, agora talvez
meio apagadas, cinquenta anos
passados, e o tempo correndo
mais depressa que os ponteiros
do relógio de Redol, à volta da
Maestranza, naquela tarde de
Sevilha.
____
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1983 - António Ribeiro Telles - 2008
25 Anos de Alternativa

Joaquim Mesquita *

* crítico taurino

Foto: Joaquim Mesquita

Decorria o ano de 1983,
mais propriamente o dia 21 do
mês de Julho, a Monumental
praça de toiros do Campo Pequeno viu encherem-se as suas
bancadas de aficionados para
assistir à alternativa do mais
clássico dos clássicos do final
do século XX, António de
Jesus de Castro Palha Ribeiro
Telles.
__
Mestre David foi seu padrinho, e seu irmão João, a testemunha, numa corrida histórica e
memorável, tal como a sua carreira ao longo destes deslumbrantes e ininterruptos vinte e
cinco anos.
Como todos os que se aventuram nesta difícil profissão, a
carreira de António tem conhecido momentos altos e baixos,
mas a entrega desmedida do
Maestro da Torrinha, tarde a tarde, noite a noite, onde, em cada
actuação, seja na catedral mundial do toureio a cavalo ou na
mais modesta praça de terceira
ou desmontável, é sempre igual,
não defraudando aqueles que
vêem no seu estilo ímpar o mais
puro toureio clássico e contemporâneo.
As suas actuações pautam-se
por empenho, valor, arte, classe
e irreverência. Lidador por
excelência, quer de bravos ou
mansos, o toiro para si não tem
segredos. As épocas áureas da
sua carreira foram vividas inten-

António Ribeiro Telles, montando “Santarém”, a sua nova promessa

samente com essa alma gémea
de nome “Gabarito” com que se
complementava cavaleiro e cavalo, em actuações “cumbres” de
fino quilate, levando sempre de
forma intensa a emoção às bancadas, quer num tremendo ferro
a sesgo ou na mais perfeita e
cingida reunião ao estribo, no
centro da arena pisando terrenos
impossíveis e cravando de alto a
baixo.
Actualmente deposita enorme ilusão numa nova montada
já com algumas provas dadas,
quer no Campo Pequeno quer

no Cartaxo, de seu nome “Santarém”, que permite a António
praticar o seu toureio duma forma expressiva e convicta. Tem
sido este o seu cunho pessoal ao
longo de um quarto de século de
uma carreira auspiciosa.
A noite memorável de 18 de
Maio de 2006, aquando da reinauguração da monumental capitalina, depois de duas enormes
lições de toureio, merecia o
troféu maior de consagração de
qualquer toureiro. Nesta actuação, na noite da alternativa de
seu sobrinho Manuel, foi lamen-

Rui Fernandes
com novos
apoderados
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

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

O cavaleiro tauromáquico
Rui Fernandes, será apoderado
em Espanha pelo empresário
Júlio Norte em conjunto com
António Sánchez, pai de Cristina Sánchez, seu actual moço
de espadas. Em Portugal o novo
apoderado é Inácio Ramos Jr.
A quadrilha de bandarilheiros continuará a mesma, composta pelo Manuel dos Santos
“Becas” e por Nuno Silva “Rubio”.
Rui Fernandes no Mexico,
fotografado por Dário Esto

tavelmente injustiçado pelos
conturbados critérios de porta
grande da primeira praça do
país.
Exímio equitador, por vezes
não lhe é fácil encontrar a montada que por intuição pise os terrenos da sua eleição. Mesmo
assim, tem conseguido levar a
esses mesmos terrenos, montadas entregues, devido à escola
adquirida, sendo reconhecido
como um dos melhores calções
das últimas décadas.
A partida em curto espaço de
tempo de três pessoas queridas e

influentes na sua vida familiar e
profissional abalaram-no sentimentalmente; sua mãe, Sr.ª D.ª
Isabel, Bacatum, o seu apoderado e amigo de sempre e João
Vilaverde, outro amigo, companheiro de juventude, peão de
confiança e homem de campo.
Contudo o seu desempenho na
arena tem honrado e homenageado as suas memórias.
António Ribeiro Telles
prepara-se para cumprir 25 anos
de alternativa, efeméride que
deve ser assinalada e comemorada durante o desenrolar da
temporada através de diversos
eventos ao nível do estatuto de
primeiríssima figura que é António, quer em Portugal, Espanha ou França.
Actualmente apoderado por
um dos maiores taurinos de Espanha, Juan Hidalgo, António,
homem humilde e crente, toureiro de estilo único, fiel às mais
elementares bases do toureio a
cavalo e equitação, irá de certo
sentir que a temporada que se
avizinha não será mais uma,
mas sim uma excelente temporada, onde diversos agentes taurinos, e não só, se irão associar
às comemorações das bodas de
prata da sua alternativa, onde o
Jornal de Coruche marca presença e também tomará a iniciativa em alguns dos eventos
comemorativos dos 25 anos de
cavaleiro profissional de António Ribeiro Telles!
____
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Prémios Tauromania
da Temporada
2007
O portal www.tauromania.pt, divulgou os triunfadores da Temporada 2007.
Os colaboradores do Tauromania nomearam os
candidatos e a votação foi aberta a todos os aficionados,
via correio electrónico.
Os resultados são os seguintes;
Melhor Cavaleiro
1º Lugar - António Ribeiro Telles - 30,53 %
2º Lugar - João Salgueiro - 24,46%
3º Lugar - Ana Batista - 19,57%
4º Lugar - Luís Rouxinol - 15,66%
5º Lugar - Vítor Ribeiro - 9,78%
Melhor Cavaleiro Praticante
1º Lugar - João Ribeiro Telles Jr. - 53,22 %
2º Lugar - Duarte Pinto - 18,42 %
3º Lugar - Manuel Lupi - 14,18 %
4º Lugar - Francisco Palha - 8,84 %
5º Lugar - Tiago Carreiras - 5,34 %

Melhor Grupo de Forcados
1º Lugar - Forcados Amadores de Montemor - 49,46 %
2º Lugar - Forcados Amadores de Santarém - 19,13 %
3º Lugar - Forcados Amadores de V. F. Xira - 15,16 %
4º Lugar - Forcados Amadores de Coruche - 11,91 %
5º Lugar - Forcados Amadores de Évora - 4,33%
Melhor Bandarilheiro
1º Lugar - David Antunes - 34,01 %
2º Lugar - João Ribeiro "Curro" - 31,75%
3º Lugar - João Prates "Belmonte" - 12,70 %
4º Lugar - João Pedro "Juca" - 11,34 %
5º Lugar - Diogo Malafaia - 10,20 %
Melhor Empresa
1º Lugar - Montemor é Praça Cheia - 30,34 %
2º Lugar - Toiros & Tauromaquia - 25,64 %
3º Lugar - Sociedade Campo Pequeno - 17,95 %
4º Lugar - Terra Brava - 14,74 %
5º Lugar - Paulo Pessoa de Carvalho - 11,32 %

Melhor Ganadaria
1º Lugar - Pinto Barreiros - 47,65 %
2º Lugar - António José Teixeira - 20,45 %
3º Lugar - Herdade de Pégoras - 18,61 %
4º Lugar - Passanha - 11,86 %
Prémio Tauromania 2007
5º Lugar - D. Mª Guiomar Cortes Moura - 1,43 % António José da Veiga Teixeira
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Uma boa notícia
Para que não se julgue que a estupidez é privilégio
nacional, é bom que conste que “fundamentalistas”
colombianos pressionaram os poderes do seu país
para que menores de catorze anos fossem impedidos de fruir da festa de toiros.
Após burocracias várias, que
me escuso referir porque são
muitas, o Conselho de Estado
finalmente considerou que as
corridas de toiros “não atentam
contra a integridade das crianças” e que além do mais “a lide
de um toiro bravo não constitui
nenhum acto de violência, tal
qual as outras expressões artísticas, sendo sim mera prática
social”.

Em boa hora! Decerto que
tal gentalha, ao atacar “os toiros” mais não fez que tentar
escamotear a dura realidade colombiana, que baseia na droga
mais de sessenta por cento do
PIB do país.
Por lá e por cá, não nos faltam exemplos de insensatez…!
____
DCX

Aplaudir é a nova
concessionária da
Praça Celestino
Graça

> continuação da página II

Até ao lavar dos cestos...
câmaras se pôs em cuecas para
exibir as cicatrizes das cornadas, contrapondo os que o
acusavam de ser toureiro superficial, e sobretudo depois das
corridas que toureou para público exclusivamente feminino,
em que para além dos clássicos
troféus acumulou “lingerie” que
ultrapassava a existência de um
ano de muitas coisas da especialidade, Jesulin foi desvalorizado por muitos que com
responsabilidade deveriam ser
mais prudentes e atentos e
jamais confundir a nuvem com
juno.
Depois do acidente resolveu
reaparecer para a gosto deixar
constância da realidade da sua
tauromaquia, sem se deixar condicionar por pressões, toureando
a gosto (com bom gosto!) e
prodigalizando faenas cumbres,
em que provou aos cépticos que
era bem mais que personagem
que interessava às revistas “del
corazón”.
Confesso, em nome da verdade e da objectividade do que
aqui digo (e escrevo) que o de
Ubrique jamais para mim foi
toureiro capaz de libertar essên-

cias, o que não quer dizer que o
não possa considerar um “maestro”que felizmente na festa de
toiros ninguém oferece nada a
ninguém e é o toiro quem acaba
por pôr tudo em tempero, e
quando um toureiro se situa no
plano em que Jesus se situou, é
porque seu valor é indiscutível,
senão faz anos que se tinha
quedado em casa.
Assim não foi, e Jesus Janeiro retirou-se com extrema dignidade pelo seu pé, quando quis
e assim o entendeu, sendo que
lhe desejo toda a felicidade a
que tem direito e mais não faço
que lhe retribuir alguns dos
momentos de bom toureio que
me proporcionou.
A propósito, que vos conte
uma historieta engraçada.
Quando se apresentou pela primeira vez em Lisboa, à porta do
Campo Pequeno, à parte já se
ter feito rico a tourear como
novilheiro, houve quem me perguntasse – Jesus Janeiro, que
cavaleiro é este? Toureava,
alternando com Luís Miguel da
Veiga e com Rui Salvador, que
obviamente, todo o público de
ginjeira conhecia.

Esta história, que resgato da
memória quase se equivale ao
dito por Ana Salazar, numa das
primeiras edições da Moda Lisboa, em que a estilista caseira
(de quem não discuto o mérito!)
vetou um tal “John Galliano”,
afirmando que não era ninguém… e pasmem…, que o seu
trajecto o transformou, e faz
anos, no desenhador mor da famosíssima Casa Dior.
“Jesulin de Ubrique” funcionou na festa como o Galliano
na moda, foi minimizado pelos
que passam a vidinha em bicos
de pés, mas sempre valorizado
pelos que como se diz na gíria
“metem a cabeça no buraco”,
isto é, demandam pagando as
bilheteiras, sendo assim, por
facto e direito, integrantes do
terceiro protagonista da festa de
toiros – o público, respeitável e
soberano, quiçá o mais justo dos
públicos em todos os eventos.
“En hora buena, Jesus!”,
quem se expôs de tal maneira
bem que merece o repouso do
guerreiro…!
____
Domingos da Costa Xavier

A empresa Aplaudir do empresário João Pedro Bolota, foi
a escolhida pela Santa Casa da
Misericórdia de Santarém para a
exploração da praça de Toiros
Celestino Graça para os próximos dois anos.
A empresa referiu em comunicado que já tem algumas corridas programadas, mas falta
ainda definir os cartéis.
A data prevista para a primeira corrida será a 15 de Março, altura da inauguração oficial
da temporada taurina. Será uma
corrida à portuguesa com concurso de ganadarias no dia. Há
ainda uma outra novidade, é que
em vez dos toiros serem lidados

por ordem de antiguidade, será
por sorteio, retomando-se assim
a tradição.
Em comunicado a empresa
esclarece que vai trabalhar
seguindo a política que já vinha
sendo seguida pela proprietária
da praça que é a de preços
baixos para que “todos possam
assistir aos espectáculos”.
João Pedro Bolota quer realizar mais corridas nos dias 8,
10 e 14 de Junho, tendo sempre
em conta uma politica de preços
baixos, para que mais pessoas
possam assistir aos espectáculos, e assim manter o lema “A
monumental Celestino Graça
continua de pé”.

“Um toureiro e um aficionado devem ser arquitectos
para as distâncias; escultores para as formas; pintores
para as cores; músicos para a harmonia; filósofos
para a sensibilidade e poetas para a fantasia.”
Cristóbal Balenciaga
Estilista e costureiro
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Tertúlia
Tauromáquica
“A Mexicana”
encerra ano de 2007
No passado dia 13 de Dezembro a Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana” realizou o
seu último Jantar de 2007,
através do qual se prestou homenagem aos Fundadores, isto é,
aos elementos que estiveram
presentes nos dois primeiros
eventos.
Três dezenas de pessoas
estiveram presentes, sendo o
Jantar presidido pelo ganadeiro
e aficionado D. Eduardo Guedes de Queiroz, representante
da ganadaria Conde Cabral, que
presidiu também ao primeiro e
como convidado Maurício Vale
que havia presidido ao segundo
Jantar.
Após o repasto, magnífico
como habitualmente, teve início
um debate em que cada um
abordou os temas que entendeu.
O ganadeiro Eduardo Queiroz
deu a sua opinião quanto ao
comportamento das ganadarias
em 2007 e perspectivou a próxima época sem muito entusiasmo, em especial quanto aos
preços a que ficam os toiros.
Lamentou também que os empresários portugueses não tenham por hábito escolher as
corridas com antecedência, aliás
como se faz em Espanha.
Outros oradores desenvolveram os mais variados temas,
com particular destaque para
Maurício Vale, Professor Janeiro Borges, Dr. Ari Catarino,
Eng. César Gomes, Dr. Rui Farinha, Edmundo Marques da
Silva, Vasco Almeida e o açoriano Flávio Silva. Houve uma
acentuada discussão quando foi
abordada a ausência de médicos
cirurgiões em muitas praças,
pois, na opinião do cirurgião Dr.
Ari Catarino, estes estão mais
bem preparados para socorrer
qualquer lesionado do que médicos de outras especialidades,
em especial ortopedistas que
são sempre os mais solicitados.
O Prof. Janeiro Borges, aficionado de postim, defensor
incondicional da corrida integral, que há largos anos não
assiste a uma corrida em Por-

VI

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 21 • Janeiro de 2008

tugal, enquanto está presente
nas mais importantes Feiras de
Espanha, defendeu que se devia
estoquear os toiros nas nossas
arenas. Também se manifestou
contra a cobertura das praças e
contra o renovado Campo Pequeno, do qual retiraram a placa
“Praça de Touros”, além de
alguns defeitos exteriores sob o
ponto de vista técnico que lhe
retiram funcionalidade.
Outra intervenção digna de
realce teve Maurício Vale que
de forma muito clara defendeu o
toureio a pé e lamentou que as
empresas não tenham vindo a
apostar nessa modalidade o que
tem prejudicado muitos jovens
que desejam ser matadores de
toiros. Também se manifestou
contra a falta de cuidado que há
na escolha dos toiros para os
nossos matadores que, para
aproveitarem as oportunidades,
se vêm perante toiros sem qualidades de lide ou a exigirem
outro traquejo que o reduzido
número de actuações não permite ao matador ultrapassar as
dificuldades.
Numa altura em que há jovens com talento, entende que
deviam ser apresentados nas
nossas praças. Em relação aos
que não frequentam as nossas
praças, Maurício Vale apelou
para que o façam pois os seus
conhecimentos são indispensáveis para a criação de uma
massa crítica tauromáquica para
defesa da Festa. Outros pequenos diálogos sucederam-se
sempre com o máximo interesse
e houve muitos assuntos devidamente explicados.
Em ambiente de fervor tauromáquico terminou o Jantar
dos Fundadores que foi pretexto
para outra jornada em prol da
Festa e para que cada um dos
participantes pudesse discutir
um assunto que lhes é tão caro.
O próximo Jantar, cuja temática
não está ainda definida deverá
realizar-se no decorrer da 2.ª
quinzena de Janeiro.
____
Joaquim Tapada

Duas noticias “roubadas”
ao João
Com a devida vénia, permitimo-nos reproduzir duas noticias que a Vida Ribatejana deu à estampa,
numa das suas edições de Dezembro. Fazemo-lo quer pela actualidade, quer sobretudo para que tenhamos ocasião de realçar a profunda sensibilidade que o João Mascarenhas elege o que escreve.
É um caso este “tio”…!
DCX

O futebol e os toiros

Entre um e trezentos e
setenta e cinco mil euros
O negócio privado entre o futebol e os toiros,
sendo dois espectáculos de massas, em Málaga
têm distintas interpretações.
De acordo com uma notícia publicada pelo
nosso companheiro de critica Juan Ortega no
“Diário Sur”, o jornalista faz eco do irrisório
arrendamento (um euro) que o Málaga Club de

Futebol paga à Diputación Provincial pelo novo
relvado edificado na cidade malaguenha, frente
aos 375.000 euros (mais IVA) que a empresa de
La Malagueta tem de depositar em cada temporada nos cofres da mesma Diputación.
Convenhamos que a diferença é abismal…

Em Sevilha

Curro Romero na
Academia das Belas Artes
O que foi famoso matador de toiros poderá
ingressar na Academia das Belas Artes de Sevilha
no próximo mês de Fevereiro, segundo notícia publicada na imprensa local. Será a primeira vez que

esta instituição acolherá um matador de toiros.
Em 1997 o Conselho de Ministros concedeu
ao “diestro” sevilhano a Medalha de Mérito das
Belas Artes.

Nova loja no Centro
Comercial Horta da
Nora, em Coruche
No dia 22 de Outubro de
2007, abriu ao público uma
nova loja no Centro Comercial
Horta da Nora, em Coruche.
A loja n.º 18 tem um excelente serviço de atendimento e
dedica-se à concepção de espaços de banho. São equipamentos, acessórios, aromas e têxteis
que poderá encontrar neste novo
espaço.
A proprietária, Sr.ª D.ª Margarida Rito, pretende dinamizar o espaço de forma a colmatar uma lacuna em Coruche.
O objectivo é ir ao encontro
de proprietários de casas particulares, que pretendam equipar
habitações com um novo conceito neste ramo de actividade.
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SANTARÉM

SALVATERRA DE MAGOS

Fórum sobre sinistralidade
rodoviária

O Governo Civil do Distrito
de Santarém, Paulo Fonseca,
realizou um fórum sobre sinistralidade rodoviária, no passado
dia 17 de Dezembro.
Os números registados no
distrito são motivo de preocupação para o Governador Civil

Paulo Fonseca e, por isso, considerou “importante reunir as
diversas entidades competentes
e envolver a sociedade em geral
com o objectivo de estabelecer
estratégias de acção e de sensibilização para uma nova consciência rodoviária”.

As intervenções foram da
responsabilidade do General
Meireles de Carvalho da Guarda
Nacional Republicana, do Subintendente João Amado da Polícia de Segurança Pública, de
Helena Clemente da Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária e de Alcindo Cordeiro,
Director de Estradas de Santarém. No final, houve lugar para
um debate moderado pelo Deputado Nelson Baltazar, Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da República.
No fórum, estiveram presentes representantes da GNR e da
PSP distritais, dos Corpos de
Bombeiros do distrito, de Câmaras Municipais, da Brisa, da
Scutvias, de Escolas de Condução, de Estabelecimentos de
Ensino, das Comunidades Urbanas, entre outros.

Cidadãos com deficiência
apelam às oportunidades
Quase 300 pessoas, mais de metade portadoras de deficiência, percorrem no passado dia 3 de Dezembro a cidade de Santarém
como forma de sensibilização e de
apelo à igualdade de oportunidades.
No Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, foram lançados
balões e entregues panfletos à população, numa iniciativa, sob o nome de Marcha de Oportunidades,
do Governo Civil e da Associação
Portuguesa dos Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Santarém.
Durante cerca de duas horas e
sob o lema “Não Discrimines, Integra”, entidades convidadas e
cidadãos portadores de deficiência
física e mental, utentes da APPACDM, percorreram diversas ruas
de Santarém, onde distribuíram
panfletos com apelo à oportundade
para crescer, brincar, aprender,
comunicar, ser ouvido, amar, conviver, trabalhar, divertir, fazer desporto, aceder e ser feliz.
Com partida junto às antigas
instalações da Escola Prática de
Cavalaria e chegada no Largo do
Seminário, o percurso incluiu animação por parte de um grupo de
alunos da Escola Profissional do
Vale do Tejo e de um tocador de
acordeão.

O actor e produtor
Tozé Martinho
foi à EPSM

“A minha próxima telenovela será feita no concelho de
Salvaterra de Magos”, assegurou o produtor televisivo Tozé
Martinho aos alunos da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (EPSM). A garantia foi
deixada pelo também actor por
ocasião da iniciativa “À Conersa Com...”, organizada pelo
Curso de Comunicação, no passado dia 4 de Dezembro, neste
estabelecimento de ensino.
Tozé Martinho, que se fez
acompanhar de sua mãe, a actriz
e escritora Maria Teresa Ramalho (Tareca), falou com os estudantes da EPSM sobre produção televisiva, teatro e cinema.
Ao longo de quase duas horas de perguntas e respostas, o
advogado de formação assegurou também aos jovens estudantes que a novela “Todo o Tempo
do Mundo” (1999) foi a que
mais gostou de escrever. Lembrou aos mais jovens que uma
boa produção televisiva é sempre aquela que retrata factos da
sociedade, recordando Eça de
Queirós cujas personagens, ainda hoje, nos parecem muito
actuais.
Questionado sobre a sua verdadeira paixão no mundo da televisão, Tozé Martinho confessou que gosta tanto da vida de
actor como da de argumentista,
no entanto, não deixou de reconhecer que o mundo da televisão não é nada fácil. “Só progridem os melhores, por isso,
sejam bons naquilo que um dia
venham a fazer em termos profissionais”, aconselhou.
Maria Teresa Ramalho subscreveu este facto, e recordou que,

para se ser actor, é imprescindível ter uma boa memória para
não se esquecer dos textos.
Além disso, é também necessário “saber lidar com a fama”.
Recordar que Tozé Martinho
se estreou como actor em Vila
Faia, no ano de 1982. Foi autor
de “Dei-te Quase Tudo” (20052006) “Amanhecer” (2002),
“Todo o Tempo do Mundo”
(1999), “A Lenda da Garça”
(1999), “A Grande Aposta”
(1997), “Vidas de Sal” (1996),
“Roseira Brava” (1996) – produções em que também participou como actor. Além das novelas, o actor apareceu ainda em
mais de vinte produções televisivas.
No final, Tozé Martinho,
manifestou disponibilidade para
fazer deslocar ao auditório da
Escola Profissional de Salvaterra de Magos a sua companhia
de teatro para a interpretação de
uma das suas peças.
GCI-EPSM

Bom 2008
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IPSS's reúnem-sse
em Santarém

Governante de Timor-Leste
visita o Distrito

Maior articulação
permite melhor solidariedade

Decorreu, no passado dia 30
de Novembro, o I Fórum das
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s), no
auditório do Instituto Português
da Juventude, em Santarém, organizado em colaboração com o
Centro Distrital de Segurança
Social e a UDIPSSS, tendo sido
abordados temas como os novos
desafios ao sector social, na certeza de que o Estado e as entidades devem falar a uma só voz.
Para o Governador Civil de
Santarém, a “pseudo-contenda”
entre o público e o privado em
termos da solidariedade não faz
qualquer sentido, uma vez que
“o Estado somos todos nós e as
IPSS’s somos todos nós”. Paulo
Fonseca apelava a uma união
colectiva com um só objectivo,
o de uma estrutura social capaz
de responder às necessidades.
As IPSS’s têm desenvolvido
um “trabalho notável, mostrando-se sempre disponíveis e não
hesitando perante os desafios”,
disse a Directora do Centro Distrital de Segurança Social, Ana-

bela Rato, que manifestou ainda
a esperança de que o fórum possa contribuir para um melhor
funcionamento das instituições.
Instituições estas que, segundo o Presidente da União Distrital das IPSS’s de Santarém
(UDIPSSS), “têm que estar
abertas para as transformações”. José Painho confessou o
desejo de que possa existir um
“entendimento entre as IPSS’s e
o Estado, de forma a que todos
os cidadãos lucrem com uma
política concertada”.
De acordo com o Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Santarém, as IPSS’s devem ser
olhadas com mais atenção por
parte do Estado, através da definição concreta das funções e
dos apoios, dotando-as, assim,
dos meios necessários. Ramiro
Matos apelou ainda uma maior
fiscalização ao trabalho desenvolvido, porque “há boas e más
IPSS’s”.
A assistir ao Fórum estiveram cerca de 180 dirigentes e
técnicos de IPSS’s do distrito.

O Governador Civil de
Santarém, recebeu no passado
dia 10 de Dezembro, o Secretário de Estado da Segurança
Social de Timor-Leste. A recepção foi no âmbito de uma visita
do governante timorense ao distrito para contacto com as políticas sociais praticadas em Portugal.
Paulo Fonseca manifestou a
sua satisfação por Santarém ter
sido escolhido para a deslocação como exemplo do que é feito em matéria de Segurança Social. Para o Governador Civil,
Timor-Leste “não é um país
qualquer, é um país-irmão, por
via afectiva, pela ligação cultural, histórica, pela ligação
que todos temos à semelhança

das nossas raízes, é do nosso
total interesse em ajudar para
que Timor atinja a normalidade
e o desenvolvimento que todos
ambicionamos”, afirmou Paulo
Fonseca.
A Directora do Centro Distrital de Segurança Social, anfitriã da deslocação, considerou
que o Secretário de Estado se
mostrou atento durante a visita
realizada aos serviços gerais de
Santarém no período da manhã.
Da parte da tarde, a comitiva
encontra-se a visitar os serviços
locais da capital de distrito e de
Alpiarça, explicou Anabela Rato.
O representante do Governo
timorense reiterou a ligação entre os dois países, considerando
que Portugal é o irmão mais ve-

lho, a quem o mais novo recorre
a pedir ajuda: “Já nos atrevemos
a pedir muito, hoje pedimos
mais para aprender, isto porque
temos muitas dificuldades. Desde a nossa independência até
hoje, temos vindo a praticar alguns serviços sociais por instinto. Necessitamos de aprender a
partir de outras experiências e a
melhor seria Portugal”, afirmou
Vítor da Costa. Actualmente, o
método em vigor em Timor-Leste
é o da não-contribuição, porque
“é mais fácil”, explicou, mas
está prevista a implantação do
sistema contributivo para 2009.
Na recepção, houve ainda
lugar para troca de lembranças
entre o Governador Civil e o
Secretário de Estado.

critica barragem de Almourol
A Distrital do PSD de Santarém, veio em comunicado criticar o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico, onde se integra a barragem até agora designada por
Barragem de Almourol.
De acordo com Vasco Cunha, “esta é a Barragem do primado da Economia sobre o
Ambiente, que confirma a ausência de estudos importantes e
esclarecedores que justifiquem
a sua proposta final, que implica um investimento de 96 milhões de euros mas afoga o
Aquapolis, que necessita de
uma justificação política pois
está previsto um investimento de
96 milhões de euros (quando o
investimento total nas 10 barragens ascende a 1139 milhões de

euros) para permitir gerar uma
capacidade instalada de 78 MW
de electricidade, onde o Governo tem como objectivo elevar a
capacidade hidroeléctrica instalada para mais de 7000 MW,
apesar do GEOTA criticar a
proposta, afirmando que quase
metade do acréscimo de potência anunciado decorre de duas
barragens já previstas – Baixo
Sabor e Ribeiradio – e do reforço de potência em barragens
já existentes, pelo que as dez
barragens agora anunciadas,
onde se inclui Barragem do
Almourol, vão contribuir com
cerca de 1100 MW. Será que se
justifica?”.
De acordo com o deputado,
“é a Barragem onde os impactos sobre os núcleos urbanos

são mais sentidos (Constância e
Abrantes), onde o Governo ouviu o alerta de Constância e
ignorou a realidade de Abrantes, onde o PS perdeu a memória! Como consequência imediata da construção da barragem de Abrantes, registaremos
a submersão do Açude e de todo
o projecto Aquapolis, a principal opção estratégica do PS na
condução do município abrantino, ao longo dos últimos 10
anos.
Esta é a Barragem onde o
que ontem era importante pode
amanhã ser discutido e trocado
por um caderno de encargos!
Finalmente, esta é a Barragem
que não conquistou a região!”,
refere o comunicado.
____
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

450 pessoas no Comboio
da Solidariedade
Cerca de 450 pessoas participaram no passado dia 11 de
Dezembro no Comboio da Solidariedade, numa viagem que
ligou Santarém a Castelo Branco. A iniciativa teve como
objectivo a sensibilização para
as questões da solidariedade.
Para o Governador Civil de
Santarém, o evento permitiu
“transformar um dia normal
num dia de festa” para as crianças e jovens com deficiência de
diversas instituições do distrito.
No Comboio da Solidariedade, cedido pela CP, viajaram
cerca de 450 crianças e jovens
da APPACDM e dos Centros de
Recuperação Infantil do distrito,
com animação por parte de um
grupo de alunos da Escola Profissional de Coruche.
Nas paragens efectuadas, foi
distribuído diverso material alu-

sivo à acção, nomeadamente
camisolas, bonés e balões.
Em Castelo Branco, os participantes foram recebidos pela
APPACDM e pelo Governo Civil locais, tendo realizado um
passeio pela cidade.

No Ano Europeu para a
Igualdade de Oportunidades para Todos, esta foi uma iniciativa
do Governo Civil de Santarém,
da APPACDM de Santarém e da
União dos Centro de Recuperação Infantil de Santarém.

SAMORA CORREIA

CNO da Escola Profissional de Salvaterra de Magos

Finalistas da C.ª das Lezírias
recebem diplomas
A Companhia das Lezírias
(CL) aproveitou a sua festa de
Natal para, através do Centro de
Novas Oportunidades da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos (EPSM), entregar os diplomas aos 29 adultos finalistas
do 6.º e 9.º anos que terminaram, na passada semana, o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC).
A cerimónia que decorreu,
no passado dia 14, no Arneiro
Pereiro, em Samora Correia,
contou com a presença de mais
de uma centena de convidados
que quiseram assistir a este momento tão importante para todos
aqueles que viram reconhecidas
e validadas as suas competências adquiridas. “Este é um caso
exemplar ao nível do sector
primário”, referiu Vítor Barros.
Segundo o administrador da
Companhia das Lezírias, “não
existe nenhuma empresa agrícola, em Portugal, que tenha
levado os seus funcionários a
verem reconhecidas e certificadas as suas competências através do processo RVCC”. Vítor
Barros fez questão de lembrar

Nersant

impacienta-se
com o Governo
por causa das pontes

A Nersant veio em comunicado mostrar o seu desagrado
em relação à forma como o ministério das obras públicas está a
conduzir a questão das pontes
na Chamusca e Constância.
A 27 de Julho, a Nersant reuniu com os principais associados prejudicados pelo problema
da interdição ao trânsito das
pontes da Chamusca e de Constância.
Nas reuniões ocorridas com
o Instituo das Estradas de Portugal apresentou propostas de
minimização dos problemas,
apresentadas ao Secretário de
Estado das Obras Públicas e ao
Governo Civil de Santarém.
Em reunião com este último
decidiu-se aguardar as conclusões da realização do estudo que
o IEP mandou fazer à ponte de
Constância para se analisar a
estratégia e as medidas a tomar.

Os resultados do relatório
“apontam para a interdição a
todo o trânsito da ponte de
Constância, com consequentes
prejuízos incalculáveis às empresas que se mostram apreensivas face à incapacidade do
Secretário de Estado em encontrar solução de curto e longo
prazo”, diz o comunicado.
“Das soluções de curto prazo propostas pela Nersant a
única até agora adoptada é a
abertura de duas frentes de trabalho na ponte da Chamusca,
não sendo ainda visível o arranque dos trabalhos nas duas
frentes. As soluções de longo
prazo, construção de nova ponte em Constância ou a ponte do
IC9, continuam a aguardar decisão. Prevê-se o agudizar das
relações entre a Associação e o
Ministério das Obras Públicas”, termina a nota da Nersant.

TORRES NOVAS

Em Janeiro

Curso de HACCP
que este é considerado um dia
importante para a CL, pois até
aqui 62% dos trabalhadores não
tinham sequer completado o 9.º
ano de escolaridade.
O Centro de Novas Oportunidades da Escola Profissional
de Salvaterra de Magos funciona desde Outubro de 2006. Em
pouco mais de um ano, este
CNO inscreveu mais de 1700
pessoas no processo de RVCC,
e cerca de 500 já foram validadas. Para o director do CNO,
“conseguiu-se superar todas as
expectativas assim como todas
as metas previstas”.

Rogério Mesquita confessou
ainda que “a força do Centro de
Novas Oportunidades está agora centrada também no nível
secundário, onde já se encontram inscritas várias centenas
de pessoas para o 12.º ano”.
No final da cerimónia, foi
feito um desafio por parte do
administrador da Companhia
das Lezírias a Salomé Rafael,
presidente da direcção da EPSM,
para que seja renovado o protocolo de cooperação entre as
duas partes no sentido de dar
continuidade a este processo.

Já estão abertas as inscrições
para o curso de HACCP – Implementação de Sistemas de
Segurança Alimentar.
Esta acção de formação tem
início agendado para 8 de Janeiro, em Torres Novas, e insere-se
no Plano de Formação de Activos desenvolvido pela Nersant.
Este Plano de Formação não financiado pretende dar resposta
à diminuição de formação financiada e colmatar as necessidades
de formação da região.
As inscrições devem ser feitas através do portal da Nersant
(www.nersant.pt) onde poderá
ainda consultar as próximas

acções de formação de activos a
ter lugar em Torres Novas e nos
restantes núcleos da Nersant.
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Fim do prazo
para investigação
Algumas
dicas
da paternidade
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projecto de Lei de “Os Verdes”

O Projecto de Lei de “Os
Verdes” que propõe a eliminação do prazo, actualmente estabelecido no Código Civil, para
investigação da paternidade ou
da maternidade, foi aprovado no
passado dia 21 de Dezembro, na
generalidade, no plenário da
Assembleia da República, com
os votos favoráveis do PEV,
PCP e BE e com as abstenções
do PS, PSD e PP.
Está, assim, agora, a Assembleia da República pronta para
discutir na especialidade esta
proposta, que “Os Verdes”
oportunamente apresentaram,
de forma a erradicar do nosso
ordenamento jurídico uma dis-

criminação inaceitável.
Com efeito, não há razão
para que o Código Civil continue a estabelecer que só até aos
20 anos pode uma pessoa propor uma acção de investigação
da paternidade, levando a que a
partir dessa altura uma pessoa
não tenha direito a conhecer a
sua verdadeira identidade e a
sua historicidade pessoal, nem a
ter direito ao nome de família,
ficando eternamente com o
rótulo de filho de pai incógnito.
“Os Verdes” aceitaram
aquando da discussão na generalidade que os efeitos de investigação da paternidade sejam
totais, isto é que não se remetam
apenas aos efeitos pessoais
(como o direito ao nome), mas
que se alarguem também aos
efeitos patrimoniais (direito a
herança), questão de resto reivindicada por todos os partidos
com assento parlamentar.

“Os Verdes”
querem explicações
do Ministro do
Ambiente
O Grupo Parlamentar de “Os
Verdes” requereu a vinda do
Ministro do Ambiente, com carácter de urgência, à Comissão
Parlamentar do Poder Local,
Ambiente e Ordenamento do
Território, para prestar esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico
(PNBEPH), programa que inexplicavelmente o Governo não
apresentou ao Parlamento, procurando, a todo o custo, fugir à
discussão do mesmo.
“Os Verdes” sublinham que
este Programa de Barragens tem
obtido uma forte oposição, em
particular em relação a alguns
dos empreendimentos nele previstos, como por exemplo a
Barragem da Foz do Tua que

constitui um dos maiores atentados ambientais e ao património,
mas também as barragens do
Fridão e do Almourol.
“Os Verdes” consideram que
o Ministro do Ambiente, com o
aval que deu ao PNBEPH, esqueceu de vez o papel de guardião do ambiente e dos recursos
naturais e de promotor de políticas de desenvolvimento sustentável, que lhe caberia dentro do
Governo.
“Os Verdes”, por seu lado,
tudo farão para que o debate
prossiga e para que este Programa seja reequacionado enquanto é tempo, por forma a
evitar situações completamente
irreversíveis e profundamente
lesivas para o desenvolvimento
sustentável do país.

Marta Costa Almeida *

para comprar automóvel

Hoje em dia a grande maioria dos consumidores privilegia
a comodidade e o conforto no
seu dia-a-dia, levando a que
considerem o automóvel como
um bem essencial à satisfação
das suas necessidades.
Porém, e face aos valores
que podem estar envolvidos na
aquisição de um automóvel, é
essencial que tome alguns cuidados antes de fechar o negócio.
Desde logo, e apesar da opção
por um determinado carro estar
directamente relacionada com o
seu poder de compra e com os
seus gostos pessoais, é importante que considere outros factores igualmente relevantes,
como a adequação do modelo às
suas necessidades, a cilindrada e
o combustível que mais lhe convém, o sistema de segurança
que lhe inspira maior confiança
e até o modelo menos poluente.
É também indispensável que
pondere a época do ano em que
pretende fazer a aquisição, pois
alturas como o final do mês ou
do ano podem proporciona-lhe
condições mais vantajosas, fruto
dos objectivos que os vendedores têm para cumprir em termos de vendas.
Depois de ponderadas estas
situações, deverá iniciar as visitas pelos concessionários seguindo como máxima a comparação e negociação de preços.
Se pretender dar o seu carro
para a troca, sugerimos que apenas faça referência a essa possibilidade depois de já ter sido
determinado o preço do automóvel que quer adquirir.
Mas se comprar um carro
novo não implica cuidados
especiais, bastando escolher a
marca e o modelo, a aquisição
de um veículo usado deve ser
sujeita a cuidados acrescidos,
podendo mesmo fazer-se acompanhar de um mecânico ou
alguém da sua confiança que
tenha conhecimentos na área.
De todo o modo, em qualquer
dos casos, deverá experimentar
sempre o veículo antes de tomar
a decisão de concluir a compra.
Quanto à formalização do
contrato, saiba que a compra de
automóvel não está sujeita a
nenhuma forma especial, sendo,
porém, conveniente que seja
celebrado por escrito, mencionando, de forma clara, o preço,

as condições de pagamento, a
matrícula, as características
principais do automóvel os
acessórios incluídos e um prazo
de entrega. Depois de concluir o
negócio, saiba que deverá proceder ao registo do veículo
numa Conservatória do registo
automóvel no prazo de 60 dias.
Finalmente, chamamos a sua
atenção para a questão da garantia, sendo importante saber que
os carros novos gozam de uma
garantia mínima de 2 anos contados da data da sua aquisição.
Durante este período, qualquer
defeito que não resulte de má
utilização ou do desgaste normal das peças deve ser reparado
pelo concessionário, sem quaisquer custos. Muitas marcas têm
por hábito alargar o período de
garantia, porém, nestas situações, deverá estar atento às
eventuais limitações, como, por,
exemplo, as peças que não estão
abrangidas pela garantia no
período que excede os dois anos
legais.
Contrariamente ao que muitos consumidores pensam, os
carros usados gozam igualmente de uma garantia de 2 anos,
podendo, no entanto, este período ser reduzido para um ano
caso haja um acordo entre o

comprador e o vendedor. É
importante que esteja ciente que
a redução da garantia para um
ano está mesmo dependente de
um acordo entre as partes, não
podendo, como muitas vezes
acontece, ser o vendedor a
determinar unilateralmente tal
redução.
Logo que detecte um defeito
no veículo que adquiriu, deve
denunciá-lo ao vendedor no
prazo de 2 meses, através de
carta registada com aviso de
recepção, para que ele o elimine. Sempre que estiver privado
do uso do carro para efeito de
reparação de um defeito, o prazo de contagem da garantia suspende-se, por isso não se esqueça de pedir um comprovativo na
oficina, como por exemplo uma
factura ou folha de obra.
Caso não seja possível a
eliminação do problema apresentado pelo automóvel saiba
que, dentro de um critério de
razoabilidade, tem ainda a possibilidade de pedir a sua substituição por outro de características semelhantes, a redução do
preço ou a “anulação” do contrato.
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém
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REFLEXÕES

Originalidades
José Manuel Caeiro

Tive há pouco tempo conhecimento de um assunto que foi
bastante noticiado e comentado
e que se refere a um caso jurídico de uma autarca portuguesa
que tem alguns problemas com
a Justiça e que, como é normal
nestes casos, tem a sua defesa
preparada, que como se sabe não
será nada barata. Até aqui está
tudo bem e não merece reparo
algum, muito embora as coisas
pareçam não ser assim tão lineares.
Como se sabe os dinheiros
públicos, aqueles que o Governo e as Autarquias cobram, são
fundos que se obtém através dos
impostos (e tantos são e por vezes tanto custam a pagar) e que
posteriormente serão aplicados
em obras ou instituições que nos
vão proporcionar uma vida melhor. Dito isto e sob este raciocí-

nio que sem ser de modo algum
técnico, parece-me contudo ser
razoável, acho que aplicar dinheiro de autarquias em defesa de
causas em que prestadores de
serviço público estejam implicados, por uma gestão menos
rigorosa, não parece uma prática
muito coerente e abrirá precedentes, quiçá complicados.
Como por vezes apreciamos
tanto o que é estrangeiro, porque não copiar de vez em quando, algo menos cómodo e um
pouco mais drástico e tentar aquilatar se noutras democracias se
pode impunemente ignorar a lei,
dizer em público que não se liga
nada à sentença proferida por
um magistrado, etc.
Provavelmente levantar-se-iam vozes de pessoas muito
zelosas pelos direitos humanos,
e, que sei eu! Mas talvez se es-

queçam que a prática dos mesmos tem que ser uma realidade
para todos e não só para alguns.
Os nossos direitos não estão
a ser respeitados quando fecham
hospitais, quando mulheres têm
filhos na estrada em ambulâncias, quando uma consulta demora a chegar um ano ou mais,
quando a violência aumenta
porque algum iluminado se lembrou de desprestigiar um pouco
mais a Polícia com afirmações
sem nexo.
Estamos positivamente a ser
geridos por pessoas que se dizem e actuam como se fossem
muito eficazes, mas que pouca
credibilidade e classe têm.
Costuma-se dizer que temos
o que merecemos, mas discordo
da afirmação por verificar, sem
muito esforço, que merecíamos
muito mais.

POLÍTICA

Carta aos meus leitores

a propósito do
Tratado de Lisboa
Determinei-me a escrever
esta carta aos meus leitores, e a
todos os portugueses a quem a
mesma possa chegar, em face da
assinatura recente do designado
Tratado de Lisboa.
Sabemos todos bem o estado
de descrédito profundo a que
chegou a democracia representativa no nosso País, fruto, acima de tudo o mais, da completa
incapacidade dos nossos políticos realizarem obra que se veja
e que realmente sirva os cidadãos. Ora, não é possível esperar que os portugueses acreditem numa democracia onde o
que se promete numa campanha
eleitoral e se faz votar e aprovar
no programa de Governo se não
venha, depois, a cumprir.
É essencial que se perceba
que este Tratado de Lisboa, para
lá de pequenas coisas com algum significado, mas em número muito limitado, é, de facto, o
anterior Tratado Constitucional
Europeu.

Este Tratado de Lisboa põe
fim à estrutura do Estado Social,
que constitui um natural anseio
dos cidadãos e das suas famílias, e onde têm estado incluídos
o direito aos cuidados médicos e
de saúde, a possibilidade de se
poder viver uma velhice com
dignidade e a de se poder estudar e ter acesso ao conhecimento e ao saber, independentemente de se possuir riqueza. Tudo
isto fica posto em causa neste
Tratado de Lisboa.
Este novo Tratado de Lisboa,
de um modo que a História virá
a condenar, abre as portas ao
modelo neoliberal, naturalmente concentrador da riqueza existente e da produzida nas mãos
de um pequeno grupo de concidadãos, que sempre tomarão
como metas as que possam satisfazer os lucros da sua actividade, mas completamente à
revelia dos legítimos anseios da
grande maioria dos cidadãos e
da sua dignidade.

Hélio Bernardo Lopes *

Mas o Tratado de Lisboa vai
ainda mais longe e para zonas
mais preocupantes, ao criar os
fundamentos para que a União
Europeia passe a intervir belicamente em disputas diversas que
se desenrolam no Mundo actual.
Acaba mesmo por, no plano potencial, erigir os Estados Unidos
como um antagonista, situação
que até hoje nunca teve lugar.
Por tudo isto, entendo que
devo pedir aos meus leitores que
não esqueçam o vilipêndio que
recai sobre os seus direitos de
cidadãos e de eleitores por parte
de quem lhes prometeu o direito
de se pronunciarem sobre a
soberania do seu País e agora se
recusa a cumprir um compromisso solene e livremente assumido. Quem não reagir à violação da sua dignidade de cidadão
e de eleitor, pagará sempre um
preço mais alto no dia a dia da
sua vida. Tudo está nas suas
mãos.
* Analista Político

Novo mapa para
os cuidados de
Saúde Primários
A Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) apresentou aos
municípios da região, o novo
mapa dos cuidados de saúde
primários.
Deverão ser criados dois
grandes agrupamentos de centros de saúde na Lezíria, e outros
dois no Médio Tejo, que abrangem os centros de saúde dos 20
concelhos do distrito de Santarém.
Algumas das alterações a
salientar serão, por exemplo, o
agrupamento a sedear em Santarém que irá abranger a gestão
do Centro de Saúde de Azambuja, distrito de Lisboa.
Já o centro de Saúde de
Mação sai da área de abrangência da ARS do Vale do Tejo, e
passa a ficar integrado no agrupamento de Castelo Branco.
Prevê-se assim para a região 22
agrupamentos, divididos por
cinco sub-regiões estatísticas –
onze na Grande Lisboa, três na
Região Oeste, dois no Médio

Tejo e dois na Lezíria do Tejo e
quatro na península de Setúbal.
Na lezíria ribatejana deverão
ficar implantados mais dois
agrupamentos. O agrupamento
de Centros de Saúde (ACES)
com sede em Santarém vai
incorporar os centros de saúde
de Azambuja, Rio Maior, Cartaxo, e Golegã.
Na margem esquerda do
Tejo, o agrupamento terá como
base uma unidade de Almeirim,
complementada pelos serviços
dos centros de Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de
Magos e Alpiarça.
Os ACES do Médio Tejo deverão ter a sua sede em Torres
Novas e Constância, nas respectivas unidades de saúde.
O primeiro integrará os centros de Alcanena, Ourém, Fátima, Vila Nova da Barquinha e
Entroncamento. Já o segundo
ACES envolve os centros de
saúde de Sardoal, Tomar, Abrantes, e Ferreira do Zêzere.
____

Percurso pedonal
pago adiantado
A Asibel – Sociedade de
Construções, Lda, solicitou à
Câmara Municipal de Coruche
uma verba adiantada para a
compra de materiais, no valor
de 101.418,15 euros.
O Edil concordou com o

pagamento ao responsável pela
obra, que tem em vista a construção do percurso pedonal do
centro histórico da vila de
Coruche. As obras terão lugar
entre o largo de Santo António e
o jardim 25 de Abril.

CTT lançam selo
em cortiça
Os CTT emitiram o primeiro selo de cortiça do mundo.
Este selo inteiramente produzido em cortiça, tem o objectivo de evocar o sector corticeiro português, que tem especial
destaque na nossa região, no
concelho de Coruche, o maior
produtor mundial de cortiça.
O selo tem o valor facial de
1 euro e terá uma tiragem de

230 mil exemplares.
Foi desenhado por João Machado e fabricado em papel de
cortiça auto adesivo.
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Museu Municipal de Coruche com nova exposição temporária

São Pedro – Entre o Céu e a Terra
Esta exposição, torna públicos
os resultados da intervenção
arqueológica de emergência realizada em 2001, na vila de Coruche,
junto à igreja de S. Pedro – no sítio
da demolição de um antigo celeiro
–, onde foi possível identificar a
ocupação romana do local, bem
como estruturas medievais e modernas, associadas a um espólio
considerável, nomeadamente cerâmico, numismático e osteológico.
De entre o material encontrado

destaca-se o sino de 1287, tipicamente medieval, de forma campanular, à data o mais antigo exemplar conhecido em território português.
A mesma exposição contempla
ainda vários espaços multimédia
de exploração activa e vai ser dinamizada, a partir de Janeiro, pelo
atelier pedagógico “Arqueólogo
por um dia”, o qual se destina ao
público pré-escolar e do ensino
básico do 1.º e 2.º ciclos.

Objectos e Memórias Escolares

Hélder Roque

Inaugurou no passado dia 14 de Dezembro a nova exposição
temporária “São Pedro – Entre o Céu e a Terra”, que estará
patente ao público até Junho de 2009.

Participe

O Museu Municipal de Coruche está a levar a efeito uma campanha de recolha de material escolar e outros objectos relacionados com a infância (empréstimo ou doação), anteriores a 1974, que
façam parte da memória material do concelho. Pretende-se com esta recolha implementar um projecto de investigação, inventariação, salvaguarda e divulgação do património escolar individual e
colectivo concelhio.
Partilhe connosco a sua memória escolar, contando-nos as suas vivências dos tempos de escola.

www.amorimcork.com
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Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Novilha Brava assada
no tacho

Preparação
• Prepara-se a carne, iniciando-se por lardeá-la, isto é, introduzir tiras de toucinho,
temperando-a com alho picado e sal fino.
• Põe-se num tacho sobre grandes tiras de toucinho e banha, cebolas pequenas,
pimenta em pó e salsa (a gosto).
• Leva-se a lume brando, com o tacho sem tampa, voltando a carne para se ir
assando de todos os lados. As batatas poderão ser colocadas no tacho ao mesmo
tempo que a carne, esta se for muito tenra. Se tiver que se acrescentar água (só
quente) ao molho para o tornar menos espesso, retiram-se primeiro as batatas,
por um lapso de tempo, para as voltar a colocar e acabarem de assar.

CORUCHE
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

POESIA

EDUCAÇÃO

ANO NOVO

O historial da Escola
Secundária de Coruche
António Gil Malta *

Foi há 36 anos que tudo começou

Esta instituição teve a sua origem
na Secção de Coruche da Escola
Comercial e Industrial de Santarém,
no ano lectivo de 1971-1972.
A abertura deste novo estabelecimento de ensino foi acolhida com
grande entusiasmo pela população do
concelho, pois constituía uma oportunidade para a democratização do acesso a níveis de escolaridade até aí impensáveis para a maioria dos jovens.
As suas primeiras instalações
foram no edifício que albergou o antigo Externato de Santo António, que
era destinado ao ensino liceal, propriedade do cavaleiro tauromáquico
António Luís Lopes e que o Ministério
da Educação arrendou para a criação
da nova escola.
O primeiro dia de aulas foi a 15 de
Novembro de 1971, tendo a escola
começado com a leccionação do Curso
Geral de Administração e Comércio,
do Curso Geral de Electromecânica e
do Curso Geral de Formação Feminina.

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

No ano lectivo de 1973-1974 e na
sequência da implementação da Reforma do Ministro da Educação Nacional,
José Veiga Simão, este estabelecimento passou a integrar o Curso Geral dos
Liceus, tendo por isso adoptado a designação Escola Secundária de Coruche,
que todavia apenas foi oficializada no
pós-25 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º
260-B/75, de 26 de Maio de 1975.
No ano escolar de 1975-1976 outro
passo importante foi dado: a abertura
do curso complementar dos liceus que
permitiu aos jovens de Coruche estudar na sua terra até à entrada no ensino
superior. Os novos alunos estrearam as
salas pré-fabricadas, construídas em
Santo Antonino, onde se fixou também
o conselho directivo da escola, mantendo-se no Bairro Alegre os cursos
técnicos.
Com a unificação do ensino, a partir do ano lectivo de 1976-1977, as
aulas passaram a dividir-se entre os
dois locais. Foi o tempo das correrias
de alunos e até professores por um ín-

greme atalho que aproximava os dois
pólos, caso único no país, das quais se
guardam pitorescas histórias.
Como esta situação não podia perdurar por muito tempo e o número de
alunos foi aumentando, cedo se desenvolveram esforços para encontrar um
novo espaço para a Escola Secundária.
A escolha viria a recair num terreno
situado também em Santo Antonino, a
escassas centenas de metros dos préfabricados, pertencente na sua maior
parte à Quinta de São Martinho e em
menor extensão à Horta da Parada,
num total de 32.332 m².
Foi neste lugar, elevado e aprazível, sobranceiro à lezíria na sua cota
mais alta, que em 1986 abriram os
primeiros quatro blocos do actual
perímetro escolar.
Obs.: texto que integra o Projecto Educativo da
Escola
____
* Investigador histórico

P'ra celebrar a passagem
Do ano, em todo o mundo
Faz-se do tempo a contagem
No fim segundo a segundo!...
Um comum comportamento
Qu' apraz à sociedade
Sublimando o momento
Com pompa e solenidade...
Há festas e euforia
Celebrações entre o povo
Na transição deste dia
Para mais um Ano Novo...
Esquecem-se as arrelias
Que se afogam na bebida
Entre galas e folias
Celebra-se enfim a vida.
Trocam-se saudações
Em êxtase de alegria
Tomam-se resoluções
Tão notórias deste dia.
Chega mais um Novo Ano
Que vivê-lo valha a pena.
Salutar pró ser humano
Nesta passagem Terrena!...

Euclides Cavaco

37

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 21 • Janeiro de 2008

PENSAMENTOS

Estreados e por estrear

Luis António Martins *

Enche o copo. Pousa o copo. Enche o prato e esvazia-o. Faça o favor de arrotar porque faz parte.
Converse entretanto. Ria. Faça caras sérias ou ouvidos moucos. Concorde e discorde.
Acene que sim ou que não é bem assim.
Eis o ritual mais repetido ao longo do
ano por esse país a fora, onde quer que
seja e com quem quer que seja. No entanto, sempre que se aproximam as festividades natalícias ou de final do ano, lá
estamos nós a fazer o mesmo que temos
feito durante todo o ano, isto é, comer,
beber e falar uns com os outros. Daqui
podemos concluir várias coisas, desde a
nossa falta de imaginação até ao facto de
que os nossos condutos e líquidos são tão
bons que não se pode negar-lhes entrada,
muito menos quando a intenção é festejar. Já que temos a fama de barrigudos,
que fiquemos com o proveito porque
“eles” – os outros que não os portugueses
– quando querem comer e beber também
vêm para cá.
Festa é festa e isso é connosco, seja
pelo natal ou pelo ano novo, desculpem
lá qualquer coisa não temos samba e as
máscaras só as pomos ao fim de meia
dúzia de ingerências descuidadas, também não temos flamengo mas as nossas

NOTARIADO

mulheres sabem “abanar-se”
com classe, e se preferimos estar
sentados a conversar é porque
temos muitas coisas para dizer
uns aos outros.
Jovens e menos jovens (no
que se refere aos corpos, pois o
que vale são os espíritos) reúnem-se pelo país a fora sob pretexto de alimentar o cabedal
quando na verdade o que se pretende é alçar a alma e esquecer
desilusões.
A chave para esta receita –
usada por gregos, romanos e
egípcios desde os primórdios – é
a confraternização, não necessariamente em sentido familiar
ou religioso, pois eu quero lá
saber quem é o indivíduo dos
suspensórios aos quadradinhos e
de sobrancelhas engaivotadas
que se encontra a meu lado,
desde que ele conte umas boas

PORTUGUÊS

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no
dia catorze de Dezembro de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas cem a folhas cento e uma
do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e cinquenta e três-D, JACINTA
MARIA PEREIRA, cont. 106 624 261, divorciada, natural da freguesia e concelho de
Coruche, residente na Rua da Cooperação, lote 27, 2º Esqº, Alcochete, DECLARA que é dona,
com exclusão de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO URBANO, sito na Rua de Montemor, freguesia do Biscainho, concelho de
Coruche, com composto por terreno para construção, com área de mil, cento e noventa e seis
virgula cinquenta e cinco metros quadrados, a confrontar de Norte com José dos Santos Pereira,
de Sul com Rua de Montemor, de Nascente com António José e de Poente com Joaquim
Pereira Santos Júnior, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1097, com o valor patrimonial
de € 2.580.00, ao qual atribuem para este acto o valor de cinco mil euros.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e está inscrito na matriz em nome da justificante e dele não tem qualquer título formal que permita o respectivo registo.
Que justifica, porém, aquele seu direito de propriedade nos temos seguintes:
O prédio ora justificado veio a sua posse por doação meramente verbal feita por seus pais
Joaquim dos Santos Pereira e mulher Jacinta Maria, residentes que foram no referido lugar de
Biscainho, no ano de mil novecentos e setenta, em dia e mês que não pode precisar, sem, no
entanto, ter celebrado a competente escritura pública.
Desde aquela data, porém, entrou na posse do imóvel, que exerceu 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.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como dona do prédio, o que confere a tal posse a natureza de pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por usucapião, o
que pela sua natureza, impede a demonstração documental do seu direito e a primeira inscrição,
que se pretende, no registo predial.
ESTÁ CONFORME:
Cartório Notarial de Coruche, catorze de Dezembro de 2007.
A Segunda Ajudante
(Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes)

histórias, ria das minhas piadas, encha o
copo quando o dito precisa e, ainda por
cima se ofereça para pagar a conta, naturalmente, está tudo bem.
Convenhamos, porém, que em datas
queridas e calendarizadas tudo isto só
tem sentido na companhia dos “nossos”,
mas o bendito fenómeno é tão universal
que, por vezes, até o fazemos na companhia dos nossos inimigos, se for caso
disso.
Nota: O leque de inimigos com quem
podemos almoçar varia desde: ex-mulher/marido, ex-namorada/o, ex-melhor
amigo, ex-patrão, ex-empregado, membros da ASAE, o Pauleta, Nuno Gomes
ou o Artur Jorge bem como qualquer
primeiro-ministro português nos últimos
15 anos, etc...
Nisto, se quisermos ser exaustivos,
podemos ainda reduzir todos os fenómenos de articulação da corrente social
ao acto de “confraternizar à mesa”, desde
pedidos de casamento, anúncios de gravidez, ameaças de divórcio, despedimentos, novo emprego, embaraços e ambições, do amor ao trabalho tudo depende
da mesa.
Vem carne abre o tinto, vem peixe
abre o branco e de repente ouve-se “epá o
não-sei-das-quantas não bebe vinho” do
qual se segue sempre uma voz sábia que
alerta “não bebe vinho, já se sabe, não
come” e a risada geral resultante oficializa o encontro: Está aberto o repasto!
Seja no berço da civilização ou da
religião encontramos inúmeros exemplos
que fazem da união das gentes e dos
manjares mais que uma tradição, uma
necessidade. Desde a última ceia entre
Jesus e os apóstolos, ás decisões políticas

e militares do império romano tomadas
entre tragos vinícolas, bem como dos
exotismos gregos às cortes europeias,
todos a uma só voz, independentemente
do tema: sentar, comer, beber e conversar.
No nosso século a cantiga é a mesma
e o ritmo igual. Novos, velhos ou “assim-assim” todos à mesma mesa com um
objectivo comum: encher o bandulho.
Dos muitos temas celebrados, repare
o leitor que há sempre um que vem à
baila – O tempo. Aqueles que por ele
caminham há muito pensam-se “usados”,
os que só de agora o conhecem nem
sequer pensam nisso e os “assim-assim”,
em jeito de conforto do ego e preservação do seu potencial amoroso, autoconsideram-se “prontos prás curvas”.
O que é verdade ou mentira é relativo
e pouco interesse tem à mesa, pois se
vivemos as nossas vidas como se tivéssemos a contá-las, há sempre qualquer
coisa, que em nome da emoção, é acrescentada.
E assim vão os comícios de amizade
pelo país a fora. Somos nós e somos
muitos. Porquanto, a dúvida surge solta à
conclusão natural. Não são os corpos
meus caros. Não são os corpos que definem as idades. São os anos. Há anos mais
pesados que outros. Há anos novos e
anos usados. O que passou navega de
memória e o que aí vem que nos conserve a mesa e os amigos, e se possível, a
saúde também, porque ao que parece dos
primeiros depende a última e vice-versa.
Um bom ano cheio de Portugalidades!
Velhos são os copos, homem!
___
* Lic. em Filosofia
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Coruche-Bamako Challenge
Desafio de carácter humanitário para ajuda das crianças do Mali
Coruche-Bamako Challenge é um desafio com a vertente humanitária, integrado numa organização internacional que visa o auxílio aos povos mais carenciados do deserto e sahel Africano, nomeadamente na construção
de escolas, abertura de poços de água potável e compra de material médico para os hospitais.
José Macário e Nelson Filipe dois pilotos de Coruche, integram esta aventura no deserto, e têm como principal objectivo, levar uma viatura automóvel (Renault 19 1.2) até à capital do Mali, onde será leiloada e os fundos serão aplicados por ONG`s que trabalham diariamente com os mais carenciados.
A partida dos dois pilotos foi no dia 28 de Dezembro, da Praça da Liberdade em Coruche, e o regresso à vila do
Sorraia será no dia 24 de Janeiro de 2008.

Produzimos Vinho para apreciadores

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

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
Entrevista aos pilotos
por João Louro

JC – A viatura dá garantias
em termos de percurso numa
distância de 6.600 Kms?
Nelson Filipe – É sempre
uma incerteza falar de dificuldades, quer na Mauritânia na
parte do deserto quer no Mali
no sahel Africano, é um percurso que não dá garantias.
Temos grandes perspectivas
de chegar ao final da prova, porque a viatura foi bem preparada,
quer no plano mecânico quer no
plano de segurança. Não tinhamos muito dinheiro para investir numa grande preparação,
visto que o objectivo é chegar a
Bamako e doar a viatura para
ser leiloada.
A viatura tem alguns melhoramentos, como por exemplo,
um tubo de respiração no filtro
para evitar o pó do deserto, a
nível de refrigeração do motor e
radiador além duma revisão
geral.
JC – Quantos litros de
combustível irá a viatura consumir até ao Mali?

NF – A previsão que temos
para uma distância de 6.600
Kms é na ordem dos 500 litros
de combustível, e cerca de 700
euros é o nosso orçamento. Já
temos alguma experiência neste
percurso, mas nunca numa
viatura de duas rodas motrizes.
A nossa experiência neste
percurso tem sido em viaturas
4x4, como exemplo, no deserto
e dunas a facilidade é bem
maior. Com esta viatura é uma
incógnita, sabemos que vamos
encontrar muitas dificuldades
no percurso, que normalmente
eram ultrapassadas com as viaturas 4x4, mas com ajuda de
outras equipas e muito sacrifício da nossa parte o objectivo
será alcançado.
JC – Estão motivados para
alcançar o objectivo e regressar a Coruche com a missão
cumprida?
José Macário – Sim, estamos motivados para este desafio sabendo à partida que estamos a colaborar e a participar
numa prova humanitária. Vainos permitir dar uma ajuda a um
dos povos mais pobres do
Mundo.

É extremamente gratificante
da nossa parte participar neste
desafio e cumprir o objectivo.
Nesta prova não temos ajuda de
ninguém em termos de percurso, apenas contamos com ajudas mútuas da nossa parte. O
único treino que temos com esta
viatura é a experiência em percursos de deserto com viaturas
4x4, sabendo desde já, que no
deserto é muito difícil o trajecto.
Vamos dividir a condução
nos cerca de 6.600 Kms, até
para ambos poder-mos trocar
impressões em relação às dificuldades.
JC – Que tipo de alimentação levam na bagagem para
esta prova?
NF – Essencialmente à base
de enlatados, mas ao jantar poderemos preparar algum prato
cozinhado, como esparguete e
atum, salsichas, feijoada. Na
zona da Mauritânia, pensamos
parar numa aldeia piscatória e
adquirir peixe para grelhar para
diversificar a nossa alimentação.
JC – Estão preparados
para as altas temperaturas no
Deserto?

•
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
JM – Sim. Durante o dia vamos ter pela frente temperaturas
muito altas e à noite uma temperatura bastante fria. Estamos
preparados para enfrentar esse
tipo de temperaturas, levamos
roupas bastante quentes para a
noite e roupa leve durante o dia.
Em termos de pernoita, utilizamos sacos cama e tendas em
forma de acampamento.
À chegada a Bamako, nada
melhor do que escolher um bom
hotel para recuperar as energias
perdidas neste percurso.

Assinatura
ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlm. 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com
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CIÊNCIAS

Agricultura em Israel
Dr. Vasco Manuel Mantas *

Num momento em que se
debate a necessidade, ou ausência dela, das culturas geneticamente modificadas e em que as
ameaças climáticas parecem
cada vez mais reais, torna-se
necessário reflectir sobre a implementação de novas políticas
agrícolas e a introdução de sistemas e metodologias alternativas às hoje empregues no nosso
país.
É também extremamente
pertinente reconhecer a tendência crescente de muitos países
ou blocos em se assumirem como auto-suficientes. Hoje esta
independência é normalmente
associada a aspectos energéticos, seja através de fontes
próprias seja através de acordos
internacionais.
Por outro lado a capacidade
para garantir que as fontes alimentares nacionais são suficientes para suprir as necessidades
internas e ainda as exportações
realizadas ou pretendidas, tem
sido em épocas recentes desvalorizado face ao passado, mas é
um facto incontornável a associação entre fontes alimentares e
energéticas e a consequente flutuação dos custos das primeiras
para produtores e consumidores,
em consequência de modificações nos custos das ultimas.
Esta relação nunca foi tão
grande como hoje e leva à necessidade de reforço de uma
capacidade independente de
produção para ambos os sectores, vitais para a economia e
estabilidade de qualquer nação.
Aliás a utilização do que são
tradicionalmente fontes alimentares e não de energia para a
produção dos denominados biocombustíveis (como a cana-de-açúcar por exemplo) alterou
dramaticamente, e espera-se que
de forma crescente, as dinâmicas das transações e fixação
de preços nos produtos da terra.
O estudo comparado entre
diferentes regiões ou países
pode assim fornecer não só pistas sobre as soluções possíveis

para os problemas que enfrentamos em termos de desequilíbrios da balança comercial,
como pode ajudar na antecipação da identificação de crises
antes mesmo que estas ocorram.
Israel oferece esse termo de
comparação por um vasto conjunto de razões, das quais se
destaca o sucesso da agricultura
naquele país onde, à partida, as
condições para a mesma são no
mínimo, muito exigentes.
Neste país, no ano 2000, as
receitas conseguidas com a agricultura rondaram os 3.3 mil milhões de dólares, com cerca de
20% da produção exportada e
representando na data, cerca de
2.4% do Produto Interno Bruto
e estando de acordo com dados
do Gabinete de Estatística Israelita, 1,2% da população empregue neste sector em 2006
(em contraste com os cerca de
12% contabilizados pelo INE
para Portugal no mesmo ano).
Destes valores podemos concluir que a actividade agrícola
não representa uma parte significativa da economia israelita,
ao contrário do que já sucedeu
no passado em que a mesma
tinha um peso relevante na
economia do Estado Judaico.
No entanto, e bem mais pertinente é a análise da proporção
entre a produção e o consumo
interno, medindo-se assim a
auto-suficiência alimentar do
país. Neste campo Israel é um
exemplo já que consegue, de
forma eficiente, assegurar que
um nível elevado de todas as
suas necessidades alimentares
nacionais (perto de 70% ou
mesmo mais segundo alguns
autores) são supridas pela produção interna ou pelas importações compensadas com as
exportações realizadas. Compare-se agora este valor com a
situação recentemente verificada em Portugal, em que de acordo com o EuroStat, em relação
ao milho por exemplo, o grau de
auto-suficiência rondava os
40%.

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

Ainda mais dramática, ou
reveladora da realidade do panorama agrícola nacional são os
valores globais para a totalidade
dos cereais produzidos com a
produção nacional a decair de
uma já pobre auto-suficiência de
38% em 1993, para apenas 26%
em 2002.
Quando uma parte significativa do território se encontra afecto à produção agrícola e actividades a ela associadas torna-se
difícil de compreender esta total
dependência face a fontes externas de alimentos e dessa forma
às flutuações dos mercados
internacionais, obviamente desatentos às potenciais necessidades e interesses do nosso país.

Na realidade, mais de metade do território Israelita, com
uma população total que ronda
hoje os 7 milhões, corresponde
a área desértica.
Assim, conclui-se que um
país com condições menos favoráveis, menos população em
percentagem empregue no
sector primário e uma menor
ocupação do solo com actividades agrícolas consegue ter
um rendimento mais eficiente
e que mantém os níveis necessários para se aproximar de
uma auto-suficiência alimentar e um equilíbrio financeiro
nesta área.
O segredo para esta eficácia
está na longa luta contra as

A análise quer de solos quer
do clima de Israel leva-nos facilmente a concluir que as condições para a agricultura são extremamente exigentes e foram
no passado inclusivamente consideradas como impróprias e
certas regiões tidas mesmo por
inabitáveis.
Climaticamente influenciado pelo mediterrâneo oriental e
por áreas desérticas ao longo
das suas fronteiras, a precipitação varia entre os 100 (ou menos em algumas áreas) e os
1000 mm, de acordo com a região em causa, tendo a maior
parte do território precipitações
compreendidas entre os 100 e os
600 mm.

adversidades (de variada ordem) colocando a ênfase na utilização racional dos recursos
disponíveis e no desenvolvimento e sobretudo aplicação de
tecnologias diversas, variando
entre sistemas de monitorização
das regas e sua optimização,
ordenamento e aproveitamento
eficiente dos parcos recursos
hídricos e a melhoria dos próprios produtos cultivados através de pesquisa em laboratório.
A racionalização da água e
sua reciclagem tem sido uma
das prioridades desde cedo (de
facto ainda antes da independência de Israel em 1948). Um
dos principais projectos é o
denominado “Sistema Trans-

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

portador de Água” ou como é
várias vezes referido a nível
internacional ‘National Water
Carrier’. Este sistema permite o
transporte de água a partir do
Mar da Galileia para as regiões
mais áridas. Conjuntos de canalizações de grandes dimensões,
canais e reservatórios ao longo
de dezenas de quilómetros permitem o transporte da água para
onde é necessária com o objectivo de ser utilizada tanto para
fins domésticos como agrícolas
ou mesmo industriais.
O sistema e o próprio plano
de transvases não está isento de
polémica e tensões regionais,
mas até hoje é considerado como um dos pilares e acima de
tudo como uma das marcas da
capacidade e determinação israelita em transformar uma região
hostil, numa paisagem habitável
e sustentável.
No entanto importa frisar
que o aproveitamento hídrico
não se faz apenas ao nível das
grandes obras, para onde o discurso político frequentemente
tende pela visibilidade que estas
têm. No caso israelita um dos
mais celebrados elementos da
política agrícola nacional é a utilização da água, à escala das
explorações, através de métodos
regulados por sistemas informáticos e apontados directamente às raízes das plantas,
reduzindo gastos muitas vezes
desnecessários e que provocariam o colapso do abastecimento
de um líquido que tantas vezes
não está presente nas quantidades necessárias.
Paralelamente, universidades e centros de investigação
desenvolvem inovações constantes a diferentes níveis, contando com um forte apoio governamental que estimula activamente, através de organismos
próprios, estas linhas de investigação que têm aplicações práticas na economia e vida dos cidadãos.
É assim através da combinação de factores como a determinação, necessidade, conhecimento cientifico e tecnológico
aplicado à realidade e da conjugação de planos de grandes dimensões com os de menor escala mas ainda assim essenciais
no processo de gestão de recursos, que Israel consegue, de uma
forma eficiente, garantir uma
produção proporcionalmente
elevada e geradora de riqueza e
estabilidade.
* Biólogo
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Actualmente existe uma preocupação crescente relativamente às diversas manifestações
violentas encontradas na nossa
sociedade. Etimologicamente, o
termo violência não traduz qualquer intenção agressiva. Tratase de um termo grego e latino
que pretende apenas significar o
desejo de viver (Bia-Via-Vita).
A violência trata-se de uma
componente instintiva inata destinada a ser progressivamente
integrada noutras finalidade
humanas no decorrer da infância
e da adolescência, para que o
adulto alcance um livre e eficiente exercício das suas capacidades amorosas e criativas. Mas
é evidente que nem todos indivíduos conseguem o mesmo grau
de integração da violência natural primitiva.
Neste sentido, com bastante
frequência, somos alertados
para situações de violência que
tendem a ocorrer nas escolas
entre os jovens. Designando-se
como fenómeno de provocação/vitimação ou intimidação, o
bullying é persistente e deliberadamente feito para magoar
e/ou causar mal-estar a outra
pessoa. Embora os peritos possam valorizar vários tipos de
bullying pode-se subdividir em
tipo físico e não físico (verbal,
psicológico).
O seu filho está ser alvo de
bullying?
Muito frequentemente, os
pais não sabem que os seus filhos poderão estar a ser alvo de
bullying até acontecer um incidente desagradável que o ponha
a descoberto, ou até um professor chamar a atenção para o caso, ou a criança de repente ir-se
“abaixo”. Neste sentido, frequentemente aparecem pequenos sinais e sintomas do que se
está a passar, tais como:
Sinais Físicos
– Cortes e nódoas negras, dinheiro perdido, roupas ou materiais estragados
– Pequenas queixas físicas,
como dores de cabeça e de estômago
– Desordens alimentares, insónias e pesadelos, chichi na cama
Sinais Sociais
– Falta de entusiasmo para estar
com os amigos, poucos amigos
– Relutância em ir à escola
Sinais Psicológicos
– Ansiedade elevada e mudanças de humor

Violência na Escola: O Bullying

– Comportamento destrutivo e
autodestrutivo
– Momentos de apatia e depressão
– Hipersensibilidade às criticas
Nota: Muitos destes sintomas são comuns a outras problemáticas. E só através do diálogo
se consegue identificar uma verdadeira situação de bullying.
Algumas razões que levam
o seu filho a não querer falar
sobre o assunto
Medo de represálias: Mesmo quando o bullying é meramente verbal, as crianças poderão ter receio de que agrave.
Ignorância: Por vezes, as
crianças podem não reconhecer
que estão a ser vítimas.
Resignação: Poderão haver
crianças que pensem que ao
estarem a ser gozadas é porque,
de facto, há algo errado com
elas, e independentemente dos
seus esforços vão ter de o suportar ao longo da vida.
Negação: Esperam que ao
passarem despercebidas, tudo
desaparecerá.
Receio sobre como reagir:
Têm medo que não acreditem
nelas.
O que se pode fazer para
parar com o bullying?
Existem algumas estratégias
para pais e professores que
desejem acabar com o bullying.
Quer a vitima quer o agressor
requerem uma intervenção de
forma a quebrar o padrão.
Algumas estratégias são:
fornecer uma boa supervisão às
crianças; aplicar consequências
adequadas aos agressores; usar

uma boa comunicação entre
professores e pais; fornecer a
todas as crianças a oportunidade
para desenvolver “boas” capacidades interpessoais.
Enquanto Pai:
• Ajude o seu filho a sentir-se
seguro para falar, focando-se
nos sentimentos dele. Pode
auxiliá-lo mantendo-se calmo,
acreditando naquilo que ele lhe
conta e não lhe retirando o controlo da situação.
• Procure a ajuda da escola,
para se certificar de que a sua
criança está segura, e que são
aplicadas consequências aos
agressores. Defenda o envolvimento dos pais do agressor. Se
as agressões estiverem a ocorrer
a caminho da escola, procure
que o seu filho vá com crianças
mais velhas que lhe possam dar
apoio ou leve-o à escola pessoalmente.
• Se o seu filho é tímido, e
com poucos amigos, procure
que participe em grupos sociais
que vão de encontro aos seus
interesses (Grupos Desportivos,
Escuteiros, etc) e que por conseguinte desenvolva as suas
capacidades e confiança, o que
poderá ser bastante útil.
E se o seu filho é o agressor?
• Fale com o seu filho, professores, etc. Tenha presente que
o agressor tende a minimizar ou
negar o que está a acontecer;
• Utilize consequências não
violentas. Punições físicas poderão carregar a mensagem de
que bater poderá estar certo;
• Aumente a supervisão das
actividades e com quem o seu

filho costuma estar. Passe tempo
com ele e procure estabelecer
regras razoáveis para as actividades e horas de estar em casa.
O que as escolas podem
fazer?
As escolas poderão reduzir o
bullying desenvolvendo um
clima seguro e de suporte, tal
como: a) alertar e envolver os
adultos nos problemas das vítimas e dos agressores; b) uma
melhor supervisão durante os
intervalos e a hora de almoço; c)
consequências imediatas e consistentes para os comportamentos agressivos; d) regras especificas e claras na sala de aula;
e)reuniões de turma; f) conversas individuais sérias com os
agressores e com as vítimas;
conversas sérias com os pais dos
agressores e das vítimas, etc.

Não se esqueça
que:
O bullying não traz apenas
consequências negativas para o
ambiente escolar. A sociedade
nada mais é que o resultado das
atitudes de cada um de seus
membros. As relações desestruturadas na juventude, aquando
da formação de valores e do
carácter, irão reflectir-se duramente ao longo da vida dos
jovens.
O bullying está relacionado
com o futuro profissional, os
comportamentos de consumo de
drogas, a violência sexual e doméstica e os crimes contra o
património. Consequentemente,
implica a necessidade de investimentos elevados governamentais na prevenção e intervenção
em situações de crise.
____

Não perca
na próxima edição
(DES) CONTROLO
DOS ESFÍNCTERES

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

“A violência fundamental
não é uma componente «má» da
personalidade, antes pelo contrário; apenas importa a utilização que cada um poderá fazer
dela; trata-se de saber se o indivíduo irá ser ajudado, ou não,
pelos seus ambientes sucessivos
e concêntricos nos seus esforços
e nas suas vontades em utilizar
a sua violência natural para fins
positivos e criativos, ou se irá
ver-se forçado a utilizar a sua
violência natural em comportamentos negativos e destrutivos
para os outros e, em ultima
análise, para si próprio”
Jean Bergeret

E-mail:
aconselhamentoparental.apoiar
@hotmail.com

O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

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

O Aviso... avisar para disciplinar

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Educadora de Infância *

Ora queridos pais, depois de
mais um Natal, que espero
tenha sido o melhor possível,
venho desejar-lhes neste Novo
Ano, tudo de bom para a vossa
família. E espero que estes nossos desejos se estendam também às famílias mais alargadas
da nossa terra ou do nosso Portugal.
Todos nós necessitamos,
cada vez mais, neste mundo que
se está a transformar num quintal bem pequeno, de força, para
enfrentar com serenidade atenta
todas estas tão rápidas mudanças, e contribuir para a melhoria
da vida das gerações vindouras.
Assim, mais uma vez, o
nosso contributo de Educadoras é uma tarefa primordial. E,
como tal, vamos retomar o fio
da meada das nossas conversas
anteriores sobre a necessidade
da disciplina na educação.
Toda a estratégia de disciplina procura obter resultados.
Primeiro temos que conseguir que o comportamento inadequado da criança tem que
cessar.

Depois, a criança precisa de
recuperar o controle das emoções e acalmar-se. Pensar no
que fez. Compreender o efeito
que tem nos outros e quais são
as consequências do seu procedimento.
A seguir, vem a resolução
dos problemas e, por vezes, a
negociação, o esforço, da criança para reparar o mal que fez. E,
por fim, as desculpas.
Durante este processo os
pais podem ajudar a criança a
aprender, a parar, a controlar as
emoções, a reconhecer o erro e
o que ele provoca nos outros.
Assim, a criança aprende,
sendo, pois, este procedimento
muito mais seguro do que interromper e castigar um mau comportamento. Claro que este é
um trabalho lento com necessidade de ser repetido várias
vezes.
Exemplo. O Aviso.
Uma criança que está a brincar… Nós podemos avisá-lo de
que daí a um tempo ela vai ter
que acabar essa brincadeira.
(assim, estamos a ajudá-la a
preparar-se para a frustração

que vai sentir ao interromper
essa brincadeira )
Outro exemplo: Brincar com
água…Começar por lhe dizer:
amanhã vais brincar mais um
bocadinho, agora temos que ir
jantar.
Uns minutos depois, avisa-se uma vez mais, e, finalmente,
faz-se um aviso firme: “Pronto,
por hoje chega. Vamos arrumar
tudo”.
É que os pré avisos vão
encaminhando e dando consistência à sua decisão ajudando a
criança a ir-se preparando para
a tomar.
Mas, atenção, queridos pais,
nem sempre o resultado é dos
melhores, logo à primeira vez.
Sobretudo nas brincadeiras com
água em que se leva quase o
dobro do tempo das outras para
se conseguir que a criança as
deixe.
No entanto, não devemos
prolongar os avisos de forma a
perder determinação. Porque
isto ajuda a criança a entender
que são para cumprir.
____

Hélder Roque

A Coruchense Ana Moura
em digressão pela Holanda
A filha da terra, a fadista Ana Moura, começa
já no dia 4 de Janeiro a sua digressão pelos palcos
holandeses, passando ainda pela Alemanha,
Bélgica, e França para apresentar o seu mais
recente álbum “Para além da saudade”.
A digressão inicia-se em Zaadam, depois
Roterdão, Amesterdão, Maastricht Alkmaar, Hoorn,
Amesfoort, Waalwijk, entre outras, e referiu ser
positivo tocar não só nas cidades grandes, como
também noutras mais pequenas. Disse ainda que
este público é grande apreciador do fado português.
No dia 27 vai estar na Bélgica, em Gent, e no
dia 29 em Louvaine
Ana Moura vai cantar essencialmente músicas
do novo álbum, mas também alguns dos temas
mais conhecidos como “Anel de prata”. A acompanhar na viola estará Jorge Fernando, José
Manuel Neto na guitarra portuguesa, e José
Elmiro na viola-baixo
A fadista coruchense vai actuar no dia 5 de
Fevereiro, em Paris; dia 8 em Berlim; e dia 9 de
Fevereiro em Valência, Espanha.
O álbum “Para além da saudade” é disco de
ouro em Portugal, e conta com uma edição internacional.

Queridos meninos ...

OS BONECOS DE NEVE
Sabem, hoje fiquei com
muita inveja dos, meninos
que vivem onde neva no
Inverno.
E aqui, os meninos nunca
vêm neve. Mas vi nas noticias imagens de sitios com
neve.
E que lindo que se via na
televisão, tudo branquinho,
branquinho, com muitos flocos de neve a caírem…
Ficava tudo branco: as
casas, as árvores, os carros, o
chão….
E eu então comecei a pensar numa poesia muito bonita
que vocês podiam aprender.
Querem saber? era assim:
Cai neve, muita neve,
cai neve no jardim.
Branquinha,
como está o chão,
e então,
tudo é branquinho,
assim…
E pensei mais…Pois se
cair tanta neve, porque é que

não fazemos uns bonecos de
neve a sério? É muito engraçado poder fazê-los. E então
resolvi pôr aqui algumas
ideias que vos podem ajudar
na próxima vez que isso
acontecer.
Podem juntar vários amigos e pedem ao vosso pai um
chapéu ou boné velho, ao
avô uns sapatos, à avó um
cachecol ou um xaile , à mãe
uma vassoura. Podem pedir
mais: botões, cartões velhos,
uma cenoura, para fazer a
cara.
Põem umas rodelas de cartão
nos botões e fazem os olhos,
com a cenoura fazem o nariz,
e podem arranjar muitas outras coisas velhas para vestirem e enfeitarem o vosso
boneco. Ponham-no bem
quentinho para ele aguentar o
frio.
Vão ver que divertido que
vai ser. Então adeus meninos,
muitos beijinhos e até ao mês
que vem.

Exposição “Olhares
sobre Jesus Menino”
Uma exposição reunindo cerca de uma centena de peças dos séc.
XVI a XX, sob o título “Olhares sobre Jesus Menino”, e a maior
jamais organizada em Portugal sobre o tema, está patente ao público na galeria das antigas jaulas do Palácio de Belém, até 6 de
Janeiro.
Organizada conjuntamente pelo Museu da Presidência da República e pelo Patriarcado de Lisboa, a mostra foi inaugurada pelo
Presidente e pela Dr.ª Maria Cavaco Silva.
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NOTARIADO

PORTUGUÊS

CAD Coruche lidera
a tabela do Futsal

CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no
dia seis de Novembro de dois mil e sete, neste Cartório, de folhas noventa e uma a folhas noventa e três verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e cinquenta e doisD, MARIA JOSÉ PIRES, cont. 121 351 408 e marido VIRGÍLIO FELÍCIO RODRIGUES,
cont. 109 273 923, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ele da freguesia
e concelho de Coruche, ela da freguesia de Alcaravela, concelho do Sardoal, residentes na Rua
dos Fidalgos, no lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, DECLARARAM que, são
donos, com exclusão de outrem, do seguinte prédio, na freguesia da Branca, concelho de
Coruche:
PRÉDIO URBANO, sito na Rua dos Fidalgos, composto por uma casa de habitação de
rés-do-chão, com a superfície coberta de cinquenta e três vírgula setenta e quatro metros
quadrados e logradouro, com a área de dois mil e vinte um vírgula vinte seis metros quadrados,
a confrontar de Norte e Poente com Domingos Lopes, de Sul com Manuel Pires e de Nascente
com Alberto Ramalho, inscrito na respectiva matriz em nome do justificante marido sob o artigo 390, com o valor patrimonial e atribuído para este acto de dezanove mil e quatrocentos
euros.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele não têm qualquer título que permita o respectivo registo.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse por doação feita no ano de mil novecentos e
setenta, por seus pais e sogros, respectivamente Silvério Pires e Virgínia Maria, casados entre
si sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram no mencionado lugar e freguesia da Branca, já falecidos, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como verdadeiro dono do prédio, o que confere a tal posse a natureza de pública,
pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de propriedade por
usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental do seu direito e a
primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
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, suportando todos os encargos a ele respeitantes, designadamente os de natureza fiscal utilizando a casa como sua morada de família e actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade. Tal posse em nome próprio, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora Invocam.
ESTÁ CONFORME:
Coruche, seis de Novembro de dois mil e sete.

Na 11.ª jornada da 1.ª divisão do
campeonato distrital de futsal, o CAD de
Coruche lidera a tabela classificativa
com 24 pontos, após a vitória por 6-4 ao
SL Cartaxo.
O Grupo Futsal Achete,
com um jogo a menos,
tem 22 pontos, tendo
vencido por 6-2 ao
Juventude Ouriense.
Em 3.º lugar está
a Freixianda, com 19
pontos, depois da vitória sobre o Fazendense, por 4-0.
O Sporting de Tomar
venceu por 5-1 no terreno
do Ferreira do Zêzere. Já o encontro entre a Escola de Gestão de
Santarém e a UV Almeirim foi adiado.
Nesta 11.ª jornada, não jogaram o
Fátima, que está na 4.ª posição com 16
pontos, e Torres Novas, no 7.º lugar.
Na equipa da 1.ª divisão feminina, o

Informações da Paróquia de Coruche
Novembro de 2007

A Primeira Ajudante
(Maria Luísa Marçal)

• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

CADE Entroncamento perdeu por 4-3 em
casa frente ao Centro de Estudos de Fátima, o Clube Desportivo do Cartaxo
esmagou o Goleganense por 11-0, e o
Riachense derrotou o SL Cartaxo
em casa por 7-0.
As Alcobertas venceram o Coruche por 5-0;
e o jogo entre o Mação
e o Fazendense foi
adiado para o dia 19
de Janeiro.
Na classificação,
lideram Riachense e
Fátima, com 31 pontos;
Fazendense em segundo,
com 21 pontos e um jogo a
menos. Na 2.ª divisão feminina,
o líder Vitória de Santarém foi vencer o
CAD Coruche por 6-3, ao passo que
Ferreira do Zêzere e Fátima empataram
a dois golos, o Marinhais venceu por 3-2
na Linhaceira e o Paço dos Negros venceu os Lagartos em casa por 4-2.

Dia 10 - Vasco Duarte Gomes Ferreira
IGREJA MATRIZ
Dia 17 - Francisco Manuel Prates da
Cunha Gonçalves
Dia 25 - Margarida Isabel Alves Antunes
IGREJA DA FAJARDA
Dia 3 - Manuel Branco Cardoso Pereira
Joaquim
• FALECIMENTOS •
Dia 9 - Jacinto Pereira Cecílio, 63 anos
Dia 10 - Manuel Domingos Silvestre, 72

Dia 12 - António Cordeiro Júnior, 79
Dia 13 - António Matias Fernandes, 76
Dia 15 - Idalino Joaquim Ribeiro
Mateus, 60 anos; Joaquim
Guilherme, 81 anos
Dia 16 - Vicência Coelho da Cunha, 69
Dia 19 - Sofia Maria de Oliveira, 86
Dia 21 - Custódia Quitéria, 83 anos
Dia 23 - Narcisa Maria, 96 anos
Dia 24 - Manuel Maria Júnior, 75 anos;
Maria Rosa Ferreira Mesquita, 85
Dia 28 - Ernestina dos Santos, 86 anos
Dia 30 - Arminda Carvalho, 94 anos;
Laura Maria, 80 anos; Ilda Perpétua
Teodoro, 82 anos; Maria Antónia
Marques Hilário Rebola, 68 anos

Pai Nosso

Avé Maria

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

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

Residência

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

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

JOAQUIM MANUEL LAMAROSA CARTAXO
FALECEU
Nasceu em 18-08-1942 e Faleceu em 07-12-2007

A mulher, filhos, irmã, sobrinhas e restante família, cumprem o doloroso dever de
participar o falecimento do seu ente querido, ocorrido no dia 7 de Dezembro,
no Hospital de Santarém.
A família, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este meio agradecer
a todos os que os acompanharam na sua dor, durante o velório e no funeral para o
cemitério de Santarém.
Participam que no dia 5 de Janeiro, será celebrada uma missa pelo seu eterno
descanso, palas 19 horas na Igreja de S. Nicolau em Santarém.
Para todos o nosso sincero agradecimento.
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JUDO

PEÇAS DE NATAL

Vice-Campeões
Nacionais
Inter-Associações

Há quantos anos…
Há quantos anos, devo confessar que desde os meus tempos de criança, não assistia a
uma peça de Natal.
__
Sejam adultos ou crianças,
público ou actores, as expectativas são sempre muito elevadas.
Quem está à espera de pisar as
sonoras tábuas do palco anseia
pelo resultado final, teme esquecer esta ou aquela fala, este ou
aquele acto. Mas para o público
a sensação de ânsia não difere,
antes reveste-se de um cariz
diferente: “será que são capazes?”.
Devo confessar que esta era
a minha interrogação mais profunda quando o pano subiu para
dar começo à peça de Natal levada a cabo pelo CRIC. Interrogação que agora que escrevo
estas linhas considero quase
patética: “é claro que conseguiram!”.

Devo-o alertar, caro leitor,
para o poder e a força que uma
peça de teatro poderá ter junto
dos actores que tão bem nela
participaram, junto daqueles
que a ela assistiram e até junto
de si que agora lê este apontamento.
Intitulada “a caminhada”,
conta-nos a história de um jovem que vivia numa terra de
sonho, onde a natureza e a felicidade constituíam um pano de
fundo tingido pelas mesmas
cores. Contudo, este caminhante
que percorria uma estrada, que
mais não é que a estrada que
percorremos todos os dias,
depara-se com a infelicidade
alheia, apercebendo-se que no
seu caminho existem pessoas
como ele mas que não dispõem
da mesma capacidade para apreciar a beleza que os envolve.
E porquê? Porque inúmeras
vezes sentem que não têm para
onde ir; porque não sabem o que

fazer; porque pensam que estão
sós. Então, este caminhante vai
dando a mão a cada um deles e
todos formam um grupo, “criando um espaço e um tempo onde
os sonhos de cada um possam
ser tomados em consideração.”
Veja, atento leitor, em que
bela metáfora esta peça de Natal
se tornou. Levada a cabo por
essas pessoas que em tempos se
achavam sós e que este Natal eu
vi representarem a peça das suas
vidas.
O caminhante encarna, pois,
o papel da associação CRIC que
criou um espaço físico e emocional de suporte a todos aqueles que como as personagens
desta peça alguma vez nas suas
vidas se sentiram perdidas e
sem rumo, mas uma vez juntos
podem ver o seu futuro com a
mesma condição com que nós
vemos o nosso.
____
Ana Palma

foram recolhidos 1800 Kg de roupa,
a maior quantidade desde 2002
Foi no passado dia 8 de Dezembro de 2007 que dois Judocas da Casa do Benfica de
Santarém se sagraram ViceCapeões nacionais por equipas
Inter-Associações, em representação da equipa da Associação
de Judo do distrito de Santarém.
Foram eles João Baptista na
categoria de -60Kg e Vasco Veloso na categoria de -66Kg.
Também integraram a equipa os
atletas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais Marco Oli-

veira (50Kg), João Cotovio
(66Kg) e Renato Inácio (73Kg).
A equipa esteve em destaque
vencendo as equipas da Associação de Beja e da Associação
de Lisboa (equipa1), tendo sido
apenas vencidos pela equipa de
Lisboa2.
Estão de parabéns estes jovens atletas que tanto se esforçaram para alcançar esta importante classificação nacional em
representação do Distrito de
Santarém.

6.º Torneio
de Pool em bola 8
Realizou-se no passado dia 9
de Dezembro, o 6.º torneio de
Pool em bola 8 referente ao distrito de Santarém, a contar para
o campeonato da LP2.
Mais uma vez o nível da
competição esteve em grande
plano, sendo que cada semana
que passa os jogadores envolvidos nesta competição, têm cada
vez melhores prestações, chegando mesmo a efectuar jogos
de grande efeito, com bolas
embolsadas de nível superior.
Em destaque fica a vitória do

atleta de Santarém, Frederico
Pereira pela sua primeira vitória
num open esta época, perante
um finalista de Rio Maior,
Bruno Mónico que esteve em
grande destaque.

Campanha 2007 de recolha
de roupa foi um sucesso
A recolha de roupa de 2007,
organizada pela BÚZIOS,
com o apoio da AMI, Mundo
Aventuras e Câmara Municipal de Coruche, foi um estrondoso sucesso, com uma exemplar resposta da população de
Coruche, tendo sido batido o
recorde de roupa recolhida.
Assim nesta campanha realizada no dia 15 de Dezembro em
Coruche, na rua de Santarém e
nas piscinas municipais, foram
recolhidos 1800Kg de roupa,
sendo esta a maior quantidade
de roupa recolhida desde 2002.
Nesta campanha participaram cerca de 20 voluntários da
BÚZIOS, que realizaram a
recepção, inspecção, separação
e empacotamento de toda a roupa recolhida, estando esta neste
momento a ser enviada através
dos canais de distribuição, principalmente para as missões
católicas das Irmãs Santa Cruz
do Santuário de Fátima, nos países africanos de língua portuguesa.

No plano logístico foram utilizadas as duas viaturas da
BÚZIOS para o transporte, 180
sacos de 100 litros para o armazenamento que foi muito facilitado pela excelente resposta da
população do concelho que entregou a maioria da roupa já
separada, por criança, senhora e

homem. Alexandre Tadeia, presidente da Búzios, disse estar
“seguro que a nossa dádiva está
neste momento a caminho daqueles que mais necessitam”,
deixando o “nosso Muito Obrigado a todos!” em nome da
associação.
____
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Envie para geral@ojornaldecoruche.pt ou via CTT, as imagens ou situações que deseje ver publicadas.

Toiros voadores

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

Um inédito momento fotográfico de “levantar voo”

A não perder . . .
LIVRO
O Sonho Mais Doce de Doris Lessing

• SUGESTÕES DE LEITURA

A vencedora do Prémio Nobel da Literatura 2007 tem uma
vasta obra mas sugerimos o seu
último romance.
O Sonho Mais Doce gira em
torno da vida das mulheres da
familía Lennox. As histórias de
vida de Júlia, Frances e Sylvia,
mulheres de diferentes gerações,
representam os temas, problemas e dificuldades da época
(desde 1914 e, sobretudo, década de 60), como as guerras,
doenças como Sida, anorexia e
depressão, entre outras situações.
Não deixe de conhecer a
autora e a sua obra.

de Mário Gonçalves

• Lisboa a Dakar
Agora que se ultima mais uma edição do mítico rali Lisboa-Dakar, prova raínha de todo-o-terreno mundial, que terá, este ano, a sua primeira etapa de terreno em Samora Correia, nada melhor que ler o best-seller da autoria de
Charley Boorman, intitulado exactamente “Lisboa a Dakar”. São diversas
narrações de viagem e aventura, ocorridas por ocasião de uma recente prova
de 15 mil quilómetros, entre Lisboa e a Capital do Senegal. Na primeira pessoa, Charley Boorman retrata as suas aventuras por um dos locais mais
inóspitos do mundo. Mesmo sem ter lá estado, o leitor, ao mergulhar na obra
deste londrino que já deu a volta ao mundo montado na sua moto, passará por
Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Mali e Guiné. O autor fala das experiências dos veteranos neste louco desafio, mas também dos percalços dos
mais novos. O livro foi publicado em Portugal pela mão da Europa-América.

• Os 100 Segredos das Pessoas Saudáveis
Uma maçã por dia afasta o médico de nossas casas, diz o adágio popular.
Agora que chegou ao fim mais uma época de abusos alimentares, nada melhor que conhecer as mais recentes recomendações científicas sobre este
assunto. São uma centena de dicas, patente em “Os 100 Segredos das Pessoas
Saudáveis”. Publicada pela Gradiva, a obra de David Niven ignora os mitos e
as informações incorrectas. Os conselhos publicados neste livro não se
baseiam nas opiniões de uma pessoa nem num estudo concreto. Pela primeira
vez, destilou-se toda a investigação e transformou-se tudo em práticas
saudáveis que estão ao alcance de todos. Para fechar esta nota literária, fica
aqui uma dica para ser mais saudável: ouça música calma ao jantar!

• O Kama Sutra dos Negócios
O Kama Sutra dos Negócios, um livro de Nury Vittachi, é outra sugestão
literária que deixo este mês. Trata-se de um compêndio onde podem ser
aprendidas um número variado de técnicas e práticas para se ter êxito no
negócio e na política. Directamente da Índia, lugar procurado por muita gente
pela sua fonte de sabedorias, aqui podemos encontrar os princípios de gestão
dos clássicos indianos. São pérolas de sabedoria milenar que vão desde a
capacidade de mudar o mundo até às técnicas de ganhar e ter sucesso, passando até por alguns exercícios práticos quando se está na cadeira do poder.
De muito fácil leitura este livro da Europa-América, considero ser um elixir
muito saudável. Se é ou não melhor que o sexo, cabe-lhe a si decidir!

• A Morte de Portugal
Um dia, Miguel Real, escreveu um ensaio chamado “A Morte de Portugal.”
Ao longo de pouco mais de uma centena de páginas, o autor deixa bem evidentes alguns marcos que destacaram os nossos 800 anos de História. Logo
de início, a imagem do Viriato permite ao investigador defender que a origem
de Portugal foi exemplar. Logo depois, vem a Nação Superior. Da decadência
do Império, do fracasso de Alcácer Quibir e da perda da independência nasce
o assombro de nos sentirmos insignificantes depois de termos sido muito
grandes na descoberta do mundo. Passamos depois, no final do século XVIII,
pela Nação Inferior, altura em que Portugal reconheceu a sua pobreza
intrínseca. Segue-se aquilo que o autor designou de Canibalismo Cultural, de
1580 (perda da independência) a 1980 (pré-adesão à então CEE). O livro,
publicado pela editora Campo das Letras, fecha com “O Princípio do Fim: o
Portugal Contemporâneo”.

CINEMA
Jogos de Poder de Mike Nichols
Um filme sobre a maior
conspiração da história, baseado em factos reais, que conta
com um elenco de luxo, composto por Júlia Roberts (senhora de Houston, Joanne Herring),
Tom Hanks (congressista Charlie Wilson) e Philip Seymour
Hoffman (agente da CIA Gust
Avrakotos), vencedores do Óscar da Academia.
Um filme de Mike Nichols,
o mesmo realizador de Closer
(2004). Estreia marcada para
dia 3 de Janeiro.

DVD
O DVD do Avô de Avô Cantigas

Na época de “eu sou o Avô
Cantigas, todas as crianças são
minhas amigas”, um dos primeiros sucessos do Avô, as crianças não tiveram a oportunidade de ver e ouvir as canções
em DVD.
Algumas décadas passadas,
agora os nossos filhos podem
divertir-se com as novas cantigas, desta vez com o Fantasminha brincalhão. Não perca!
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Escola Profissional de Coruche

–•–

Escola Profissional do Vale do Tejo

Alunos e professores juntos
pelos direitos humanos
A Escola Profissional de Coruche e a Escola Profissional do Vale do Tejo (Santarém) deram, uma vez mais, as mãos
para assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
No passado dia 10, os dois
estabelecimentos de ensino levaram à cena, no Pavilhão Municipal de Coruche, uma representação teatral a partir do poema “Cântico Negro” de José
Régio.
Nesta peça, realizada pelos
alunos do 12.º ano do Curso de
Animador Social / Técnico Psicossocial da Escola Profissional
de Coruche (EPC) e pelos alunos do 10.º ano do Curso Técnico de Apoio Psicossocial da
Escola Profissional Vale do Tejo
(EPVT), foi feita uma analogia
entre a Declaração Universal
dos Direitos do Homem e a realidade do nosso planeta.
Segundo Isabel Fidalgo, Directora Pedagógica da EPC, “é
importante e urgente que os
nossos alunos tenham a percepção do que se passa no mundo
em que vivem, da falta de direitos iguais entre homens e mulheres, da fome como consequência da falta de trabalho e
da tortura praticada pelos mais

Campanha de Solidariedade
em Coruche

fortes sobre os mais fracos”.
Além do teatro, foi também
feita uma exposição com textos
originais dos alunos sobre a
tolerância, amizade, desigualda-

de e compreensão, acrescentou
a responsável.
Foi ainda elaborado um panfleto que acabou por ser distribuído pela vila de Coruche a

propósito da violação dos direitos das crianças, da violência
contra as mulheres, da situação
dos refugiados no mundo e dos
dados referentes à pobreza.

A Escola Profissional de
Coruche, através do Curso de
Processamento e Controlo de
Qualidade Alimentar, voltou,
este ano, a apostar numa Campanha de Solidariedade na época de Natal. Intitulada precisamente “Campanha Solidária”, a
iniciativa, que decorrerá até ao
próximo dia 8 de Janeiro, visa
recolher brinquedos, vestuário,
bens alimentares e material
escolar.
Os interessados em participar nesta campanha, podem deixar a sua colaboração nas instalações da Escola Profissional de
Coruche (Rua Dr. Vergílio Campos Pais do Amaral, 6 – Coruche) ou contactar a EPC através
do telefone 243 617 258.
No final da campanha, será
escolhida uma instituição para a
entrega de todos os bens recolhidos.
____

Violência na Escola debatida em Coruche
No dia 5 de Dezembro de 2007, a Caritas Paroquial de Coruche, no âmbito do Projecto Educar para o Futuro – Programa Ser Criança,
realizou no auditório José Labaredas, do Museu Municipal de Coruche, um Fórum sobre “Violência na Escola”.
O Fórum contou na mesa de
abertura com a participação do
Presidente da Câmara Municipal de Coruche, Dr. Dionísio
Mendes, uma representante do
Núcleo Distrital de Santarém da
Rede Europeia Anti-Pobreza,
Dr.ª Ricardina Reis, a Presidente da Caritas Paroquial de Coruche, D. Cristina Teixeira e a Coordenadora do Projecto “Educar
para o Futuro” – Programa Ser
Criança, Dr.ª Isabel Miranda, a
qual deu início ao painel com
uma comunicação sobre o Fenómeno do Bullying.
Seguiu-se a Prof.ª Cristina
Campos, da Escola Dr. Ginestal
Machado de Santarém, que
abordou a temática da violência
na escola, segundo a sua experiência de docente.
O painel contou ainda com a
colaboração da GNR de Coruche, representada pelo Sargento-Chefe José Fernandes, o qual

abordou a realidade do concelho
relativamente à problemática e
ao tipo de acções às estratégias
de intervenção utilizadas e o Dr.
Roque Martins, animador e representante do IAC – Instituto
de Apoio à Criança, que apresentou o trabalho desenvolvido
por esta entidade no âmbito do
Gabinete de Apoio ao Aluno e à
Família (GAAF).

Após o painel, moderado pela
Prof.ª Leonor Teixeira, docente
na Escola Superior de Educação
de Santarém, seguiu-se um espaço de debate.
De uma forma geral o Fórum
recebeu uma boa aceitação por
parte da comunidade de Coruche contando-se com cerca de
50 participantes.
Na plateia encontravam-se

entre outros, Professores, Psicólogos, Assistentes Sociais, Autarcas e alunos da Escola Profissional de Coruche, que deram
o seu contributo para o debate,
segundo diferentes perspectivas.
Entre os temas debatidos
salientou-se a preocupação dos
participantes com o fenómeno
do Bullying não físico, nomeadamente o que se concretiza

através dos blogs, bem como as
preocupações dos pais sobre como a melhor forma de reagir
perante as situações de violência
na escola e na televisão.
O balanço final do Fórum foi
positivo, tendo sido sugeridos
temas para novos encontros,
entre os quais se destaca a violência doméstica.
____
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Casa do Benfica de Coruche

Festejou o 9.º Aniversário
No passado dia 30 de Novembro a Casa do Benfica de
Coruche comemorou o seu 9.º aniversário, tendo realizado
um beberete de confraternização na sua sede social, na Rua
Direita em Coruche, tendo comparecido cerca de 70 associados.

A festa dos benfiquistas de Coruche contou este ano com
a presença de Andre Verschaeve, um belga radicado no concelho de Coruche que, com o seu acordeon, deliciou a todos
com belos trechos musicais, destacando-se uma “Valsa
Portuguesa” da sua autoria.

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

Ano Positivo

João Sobral Barros

Analista desportivo

É no mínimo surpreendente
que um país mergulhado em
problemas económicos repercutidos nas escassas subvenções
ao desporto Nacional, tenha tido
tão bons resultados nas várias
modalidades desportivas ao
longo de 2007.
Esta realidade faz pensar que
de facto existem bons profissionais em toda a linha, boa
escola, força de vontade, ainda
que contra muitas adversidades
e na sua maioria no campo
económico, mas principalmente
muito talento. Vemos ainda
muitos atletas que poderiam ter
ido bem mais longe se tivessem
tido outro tipo de “apoios”.
Num país maioritariamente
virado para o futebol não podemos deixar de referir os brilhantes resultados alcançados em
várias modalidades que deixam
antever o nome de Portugal bem
projectado lá fora.
Desde logo a campeoníssima Vanessa Fernandes que
mais uma vez arrasou com a
concorrência no “seu” Triatlo,
sagrando-se mais uma vez campeã do mundo sendo provavelmente a aposta mais segura para
as medalhas nos Jogos Olímpi-

cos de Pequim em 2008. Num
patamar igual surge também o
atleta do Triplo Salto, Nélson
Évora, que conquistou o lugar
mais alto no Campeonato do
Mundo de Atletismo deste ano
cotando-se como um atleta de
eleição com apenas 24 anos e
ainda com uma longa margem
de progressão pela frente.
Igualmente a um grande nível esteve Naide Gomes que
apesar de não ter conseguido a

medalha no Campeonato do
Mundo acabou por ser Campeã
da Europa em Salto em comprimento fazendo jus à consistência evidenciada nos últmos anos
e que tão bons proveitos lhe tem
dado.
No judo, uma modalidade
com historial em Portugal, Telma Monteiro tem-se assumido
como a nossa grande embaixadora. Venceu o Campeonato da
Europa e será com toda a cer-

Biscaínho forma uma escola
de Taekwondo

A turma junto do seu mestre, Fernando Pereira, vice-presidente da Associação de Taekwondo de Setúbal

A Associação Cultural do
Biscaínho formou uma escola
de Taekwondo, tendo tudo começado em Março passado,
“com uma brincadeira minha
com amigo de longa data em

que lhe lancei o desafio de montar-mos uma escola para ser
alternativa ao desporto mais
comum, o futebol”, referiu José
Silva, dirigente da Associação.
Como a ideia aceite, a activi-

dade iniciou-se com apenas com
7 alunos, sendo hoje 21 que funcionam como uma família, onde
as idades variam entre os 5 e os
38 anos.

teza uma grande esperança para
a conquista de medalhas em
Pequim.
É igualmente justo referir
que existe uma mão cheia de
bons judocas que poderão ter
uma palavra a dizer nos Jogos
Olímpicos cumprindo com a tradição de bons resultados realizados nos últmos anos.
Também no ténis poderemos
falar de futuro. Embora seja
uma modalidade cara para quem
quer ser profissional começam a
aparecer alguns sinais de melhoria. Não tanto a nível económico
mas a nível de profissionalização dos jovens atletas. Hoje em
dia os técnicos, os pais e os próprios jogadores parecem ganhar
consciência que a carreira de jogador deve-se iniciar bem cedo
e com um com um regime semiprofissional a partir dos 15 anos.
Michelle Brito (vencedora
do Orange Bowl com apenas 14
anos) e Gastão Elias são os melhores exemplos, no entanto outros jovens jogadores têm-se
destacado no panorama internacional prometendo um futuro de
bom nível numa modalidade
com pouco ou nenhum historial
de resultados de nível internacional.
Ao analisar este ano desportivo não posso nunca deixar de
referir o espectacular desempenho da Selecção Nacional de
Rugby no Campeonato do
Mundo que tanto emocionou os
Portugueses. A coragem, espírito de sacrifício e entrega dos
“Lobos” encheram-nos de orgulho mas mais do que isso garantiram um futuro para a modalidade. Tem sido incrível o interesse dos mais jovens nesta
modalidade traduzidos na enor-

me quantidade de novas inscrições nos diversos clubes garantindo desde já uma grande
evolução deste desporto nos
próximos anos.
O automobilismo cotou-se
também como uma das grandes
surpresas do ano. Pedro Lamy
venceu o Campeonato do Mundo da Le Man Series provando
mais uma vez ser o melhor piloto Portugûes da História. Ainda
assim, na minha opinião, o melhor resultado vai para Álvaro
Parente que conquistou a
World Series By Renault, competição realizada por alguns dos
melhores jovens pilotos do
mundo. Este resultado não só é
brilhante como já lhe garantiu
alguns testes no F1 da Renault
de Fernando Alonso.
Também nesta competição
um Português fez história. Com
apenas 20 anos, Filipe Albuquerque foi considerado o melhor rookie do ano com o seu
fabuloso 4.º Lugar final nesta
verdadeira ante-camera da F1.
Para finalizar devo referir a
qualificação da Selecção Portuguesa de Futebol para o Europeu de 2008. A nossa equipa
tem obviamente uma palavra a
dizer nesta competição. Temos
grandes jogadores e um bom
técnico o que nos leva a pensar
que é possível fazer melhor do
que no último Europeu, ou seja,
a conquista do Campeonato.
Para isso vamos necessitar da
maior referência nacional na sua
melhor forma. Falo obvimente
de Cristiano Ronaldo que se
destacou este ano por ter sido
considerado o 2.º melhor jogador do mundo pelo jornal
L´Equipe e o 3.º pela Fifa confirmando-se assim como digno
sucessor de Eusébio e Figo.
Como vemos temos boas
razões para acreditar no desporto em Portugal ainda que sejam
necessárias muito mais condições que fariam catapultar o
desporto para um nível ainda
muito mais alto no entanto vê-se
uma base de trabalho, vontade e
talento o que é essencial para o
sucesso nas várias modalidades.
Apenas dizer que o ano desportivo de 2008 será muito
interessante para os portugueses. Vamos ter o Paris Dakar, a
vinda de Roger Federer ao
Jamor e como não poderia deixar de ser os Jogos Olímpicos e
o Europeu de Futebol.
Um bom ano para todos!
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LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Seat Leon 1.4 16v 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)
Ford Fiesta 1.4 TDCI 5p (Diesel)
Peugeot 206 Look 1.15p
Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 5p
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)

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

Retomas
Seat Ibiza 1.4 TDI Fresh 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 307 XT Prem. 1.4 16v 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
Opel Astra 1.7 DTI 5p (Diesel)
Peugeot 306 Griff 2.0 HDI 5p (Diesel)

2005
2005
2004
2004
2003
2003
2003
2002
2001
2000

Comerciais
Citroen Berlingo 2.0 HDI Van C/AC
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Nissan Pick-up 2.5 TD 4X4
Citroen Xsara 1.9 D Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Opel Corsa 1.7 DI Van

2005
2004
2003
2003
2003
2001

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

Créditos
de 24 a 84 Meses

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

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

Anuncie no Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com

