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EDITORIAL

Por agora… temos mudança

emos a já esperada
notícia da “queda” de
Correia de Campos
da pasta ministerial da
Saúde, substituído por Ana
Jorge, médica de 58 anos,
directora do serviço de pediatria do Hospital Garcia de
Orta, em Almada.
Claro que Sócrates aproveitou para mudar também a
pasta da Cultura, que estava
parada, e a da Secretaria dos
Assuntos Fiscais, que passam para Pinto Ribeiro e
Carlos Lobo, respectivamente.
A ver vamos o que sai daqui…
Claro que isto se liga
com a vitória inquestionável
da sociedade civil, na conquista do novo aeroporto
para o melhor local, Campo
de Tiro de Alcochete, que
também é a melhor opção

rão ler nesta edição.
É claro que, fruto do acaso ou do destino, veio-me
parar às mãos o número 1 do
extinto jornal “O Sorraia”,
do ano de 1929, e que veja-se lá porque razão, traz precisamente as obras das pontes e o realce da figura do
então Capitão Luís Alberto
de Oliveira, “a quem unicamente se devem as pontes”.
Curioso, não é? Pena é
que a memória dos políticos
seja mais fraca que a do povo!
Mas também assinalamos
neste mês de Fevereiro,
mais precisamente no dia 1,
o bárbaro assassinato do Rei
D. Carlos e de seu filho o
príncipe D. Luís Filipe, num
crime perpetrado pela Carbonária, com o intuito de
permitir que a República se
implantasse pela força das
armas e não pelo voto popular.
Muito há para se dizer
sobre este tema, e o Jornal
de Coruche publica uma

separata nesta edição dedicada aos 100 anos sobre o
assassinato dos Reis, Chefes
de Estado de Portugal.
Termino, por agora, este
editorial com a notícia de
que o Jornal de Coruche terá
um novo Director a partir do
próximo número, no momento em que está implantado e firme para continuar o
seu papel em prol daquilo
que é de todos nós, o espaço
que habitamos e a qualidade
e felicidade que podemos
obter nele.
Prometo voltar na próxi-

ma edição, na qualidade de
entrevistado, para vos falar
da experiência de criar um
jornal, de o dirigir e enfim,
de partilhar convosco tudo o
que se passou ao longo destes dois anos.
Um bem haja a todos, foi
um prazer estar convosco.
Até breve.
____

Um abraço amigo do
Abel Matos Santos
Director

O Jornal de Coruche
vai ter novo director

Membro da
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T

para Coruche, na medida em
que cada vez mais existe
uma maior necessidade de o
povo se fazer ouvir e defender os seus interesses, coisas
que cada vez menos os partidos sabem fazer.
Desejo que saibamos aproveitar esta oportunidade ímpar na melhoria da qualidade de vida da nossa terra e
das nossas gentes.
Temos também, nesta
época que assinala o Carnaval, muita gente que deixou
cair a máscara e que agora
finalmente se revela.
Falo-vos, é claro, das opções politicas e ideológicas
que alguns cá pelo nosso
burgo tomaram em relação à
reposição do busto do benfeitor, aquele que nos permite desde os anos 30 atravessar o rio sem nos molhamos!
É que enquanto uns mostraram a sua forma peculiar
de “amar” a terra, deitando
literalmente abaixo, outros
se indignaram como pode-
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Chama-se José António Martins, estudou Comunicação Social e Jornalismo, tem 30 anos e vai ser o
novo rosto na direcção do Jornal de Coruche, a partir do próximo dia 1 de Março.
Coruchense de gema, desde sempre participante e
interventivo nas actividades locais, toma agora as
rédeas e a responsabilidade de continuar a desenvolver o mais importante órgão de informação da
região de Coruche, e que se encontra já hoje um
pouco por todo o país, por onde leva o nome de
Coruche e do Sorraia.

ARRENDA-SE
APARTAMENTO
2 ASSOALHADAS, COZINHA, WC, JANELAS
por cima do restaurante “O Farnel”
Pedem-se referências

Contacto tel. 962 452 463
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GRANDE ENTREVISTA

M.ª Amélia Chaves – a primeira
mulher engenheira portuguesa
A primeira mulher engenheira em Portugal formou-se em 1937 no Instituto Superior Técnico. O Jornal de Coruche foi ouvir
a história de vida da Eng.ª Maria Amélia de Sousa Ferreira Chaves, que aos 97 anos continua interessada em obras.
JC – Fale-nos um pouco de si
MAC – Nasci na Amadora
em 1911, e fui logo viver para
Lisboa em plena República.
Assisti àquelas revoluções todas
que duraram até 1926. Era um
horror, todos os dias haviam tiros, vivia-se num pânico permanente. Ficava-mos em casa, e
lembro-me de se ir comprar pão
e géneros para dias, pois fechava tudo. Era um desassossego
total! De facto, nisto o Salazar
fez-nos um bem sem igual, conseguiu parar com todo este horror.
Eu vivi essa época toda em
Lisboa, havia revoluções todos
os oito dias, não é exagero nenhum. Havia o pânico, julga que
se podia ir para rua à vontade!?
Nem pensar, havia sempre tiros,
atropelamentos, uma coisa tremenda.
JC – Como fez então os
seus estudos?

MAC – Eu estudei sempre
em casa, desde a primária, liceu,
até ir para o Técnico, foi sempre
com aulas em casa com professores. Em 1931, aos 20 anos fui
para o Instituto Superior Técnico.

JC – Como surgiu essa ideia?
MAC – Surgiu do meu pai,
que era um homem de imenso
talento, estupendo, era militar
de carreira e escritor e teve a
ideia de eu e os meus irmãos irmos para o Técnico estudar
engenharia. Foi então que fui
com o meu irmão fazer os exames de admissão, mas ele
chumbou e eu passei. Como ele
não entrou logo, estive quase
para não ir sozinha, o meu pai
ficou com dúvidas, mas eu nessa altura disse-lhe “ó pai, então
agora tenho de ir, se não sinto-me inferiorizada!”. E lá fui sozinha.
JC – E como foi?
MAC – Deixe-me dizer-lhe
que foi um bem ter ido sozinha,
porque metiam-se comigo e se o
meu irmão tivesse logo ido teria
havido sarilho. É claro que eu
não lhes ligava, mas com o meu
irmão poderia haver pancadaria.
Eu como não lhes ligava, ao fim
de um tempo acabou tudo. Tinha graça, quando eu passava
gritava “Ó Amélia” e diziam
“Uhhh”, mas eu fazia de conta
que não ouvia e ia perguntar-lhes
se tinham visto o contínuo. Isto
desarmava-os e logo se deixaram disso.
JC – Fez uma boa integração com os colegas, dado que
era a primeira mulher?
MAC – Fiz, maravilhosa!
Todos me receberam muito
bem, desde os colegas aos professores e empregados. Só esses
mais velhos do 3.º ano é que ao
princípio se metiam comigo,
mas como disse, isso passou, mas
os meus condiscípulos sempre
me trataram muito bem.
Tanto que eu não tenho ami-

gas, só tenho amigos, foram os
meus colegas do Técnico.
Claro que depois de mim,
passados dois anos entraram
duas raparigas e tornou-se normal.
JC – E a novidade de passar dos estudos em casa para o
Técnico?
MAC – Foi quase o salto
mortal (risos). Está a ver o que
era, nunca fui para o Liceu e de
repente no Técnico sozinha.
Mas sabe que os homens são
muito melhores colegas do que
as mulheres! Se tivesse sido ao
contrário era um sarilho.
Entrei para o Técnico logo
no princípio dos actuais edifícios e sua integração na Universidade Técnica de Lisboa que
ocorreu em 1930.

JC – Como correu o seu
percurso académico?
MAC – Muito bem, eu gostava muito do que estudava e
escolhi a especialidade de Engenharia Civil porque adoro obras.
Estava eu quase a acabar o curso, os professores que eram muito meus amigos, perguntavam-me “então mas o que a menina
vai agora fazer?”. Mal acabei o
curso, pensei logo para onde
havia de ir, e logo tratei de tentar ir para a Câmara de Lisboa.
Era o melhor sítio para aprender
e me tornar conhecida e o que
queria era ir para as obras.
JC – Então foi também a
primeira mulher engenheira
na Câmara de Lisboa?
MAC – Fui, foi outro bruá
(risos). Eu soube depois que

estiveram quase para me chumbar a entrada, mas depois não se
atreveram pois o meu exame de
admissão correu bem. Fui a primeira mulher no Técnico, em
Engenharia e na Câmara, foi
uma luta, mas eu gosto de lutas.
Entrei em 1938.
JC – E como foi na Câmara, já a trabalhar?
MAC – Começou logo por
não quererem que fosse para as
obras e ficasse num gabinete.
Foi a primeira luta que tive, fui
ao presidente da Câmara, na
altura para lhe pedir que queria
ir para as obras. E ele disse-me
“a menina já viu que depois
anda lá por cima dos andaimes
e os operários andam cá por
baixo!?” ao que respondi que
não fazia mal que tinha um traje
especial, que isso não era problema. Eram umas calças até ao
joelho, igual à saia.
JC – E lá foi para as
obras…
MAC – Fui e foi o que mais
gostei! Ao princípio os operários davam um sorrisinho, mas
depois ao fim de uns tempos,
como viam que me interessava
pelo trabalho, tinha uns amigos
neles. Apreciam muito os engenheiros que se interessam pelas
obras. Corri as obras todas de
Lisboa dessa altura e conheci
toda a gente que fazia crescer
Lisboa. E ai há um homem ímpar que é o Eng.º Duarte Pacheco.
JC – Fale-nos do Eng.º
Duarte Pacheco
MAC – Bem, foi um homem
extraordinário. Fui aluna dele
no Técnico, onde foi Director e
fez os edifícios que lá estão agora, e mais tarde ele foi para a
Câmara e eu estava lá e pude ver
as grandes obras que fez em
Lisboa, como presidente da Câmara, e no País como Ministro
das Obras Públicas.
Era um homem encantador
porque era de uma simplicidade
total, quando era um génio!
Cumprimentava toda a gente
com a maior das alegrias. Era
uma pessoa socialmente dada.
Sou uma fã dele e da sua obra.
Foi um professor fantástico,
veja bem que fazia exames aos
> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

M.ª Amélia Chaves – a primeira mulher engenheira portuguesa
pares, quando um não sabia o
outro emendava.
Quando esteve na Câmara de
Lisboa, deu-se a reforma geral e
saiu de lá muita gente que não
prestava e entraram os melhores
técnicos que havia na altura. Foi
uma revolução, encheu a câmara dos melhores engenheiros
e arquitectos.
Ele fez muita coisa no pouco
tempo que viveu, basta ver o
parque de Monsanto, a Marginal
de Lisboa a Cascais, a fonte luminosa, o estádio nacional, o plano de expansão de Lisboa, enfim,
podia estar aqui horas. Para
mim, é o homem do século XX.
JC – Houve mais alguém
que a marcasse profissionalmente?
MAC – Sim, o Eng.º Arantes e Oliveira. Fiz um estágio no
gabinete dele, foi melhor que o
curso todo. Era um homem que
me ajudou a pensar a engenharia, era muito organizado. Era
impressionante, pois não fazia
rascunhos, fazia logo de forma
definitiva. Ensinou-me a ter
confiança em mim.
JC – Que obras gostou de
fazer?
MAC – Fiz essencialmente
prédios, mas também algumas
prisões. Veja bem, se os ladrões
soubessem (risos). Aprofundei
as construções anti-sísmicas,
dediquei-me essencialmente à
construção civil.
JC – E como foi com a
família?
MAC – Casei-me, mas o
meu marido apoiava-me muito,
não se importava nada que eu
estivesse a trabalhar. Foi sempre
um bom apoio que eu tive.
Conheci o meu marido na Câmara, onde também trabalhava.
Conhecemos e mais tarde casámos e fui muito feliz, deixou-me sempre a maior liberdade
no trabalho. Ele era Engenheiro
militar e por isso combinávamos bem.
Depois vieram os filhos e
tive a sorte de arranjar umas
empregadas óptimas que me
ajudaram sempre muito. Organizei sempre tudo para que corresse bem, mas de facto para
mim era impossível não continuar a trabalhar.
JC – Teve sempre uma
vida profissional intensa?
MAC – Sempre, sempre.
Olhe o prédio onde agora vivo
foi recuperado por mim há 6
anos. Foi a minha última obra.
JC – Como caracteriza
essa época de desenvolvimento do país?
MAC – Bem eu sempre
admirei muito também a obra de

Salazar, ninguém sonha o que
era a vida antes dele. Era um
horror. Ele foi um grande homem, sem dúvida nenhuma.
Acontece, depois que as pessoas
criam defeitos com o poder.
Acho que o poder estraga um
bocado as pessoas. De uma maneira geral, são raríssimos aqueles que conseguem não sentir o

poder. Acho que talvez se tenha
prolongado tempo demais, mas
aprecio muito a obra que fez.
JC – O que mais a marcou
no século XX?
MAC – De forma positiva,
toda essa época, anos 30 em
diante, de reconstrução do país e
para a qual tive a oportunidade
de contribuir. Negativamente a
época negra em que entrámos
após 1974, onde não se pode falar do passado. Porque é que não
se pode? Porque não se pode
falar, fazer justiça e aprender
com tanta gente boa desse tempo? É bom para a história e para
todos nós. Mas isto também é
próprio dos Homens, é a inveja
… o Homem tem grandes qualidades mas também tem grandes
defeitos.
Olhe, um dia quando foi o
enterro do Sidónio Pais, eu estava numa varanda no Chiado a
ver tudo, até ai houve tiroteio.
Não imagina, à frente iam a
marchar os rapazinhos do colégio militar que foram de uma
coragem extraordinária, nem se
mexeram. Aquilo foi uma confusão e eles mantiveram-se no
seu posto. Era tudo assim, era

um desassossego.
Sabe, por detrás de tudo isto
estavam os partidos que queriam o poder a todo o custo. Queriam-se todos encher, é como
agora (risos). Agora enchem-se
com mais sossego.
JC – O que tem a dizer
sobre estas grandes obras
públicas, como o aeroporto?
MAC – Ainda bem que se
fazem, são necessárias, e em relação ao Aeroporto em Alcochete acho que é o melhor sitio, é
um local mais isolado e plano.
Vai perturbar menos as populações e os diversos equilíbrios.
Quanto a mais pontes sobre o
Tejo, penso que se deveria fazer
um túnel.
Continuo a interessar-me
muito por obras, fica cá sempre
o bichinho.
JC – O que pode dizer aos
jovens engenheiros ou aos que
o querem ser?
MAC – Digo-lhes que é uma
profissão interessantíssima, porque tem vida, constroem-se coisas, pode-se materializar aquilo
que se estuda e projecta. Agora,
exige muito trabalho!
JC – E os filhos foram

influenciados pela mãe?
MAC – Acho que sim, foram todos para engenharia. Um
dos meus filhos, infelizmente já
falecido, até teve que ir acabar o
curso em Londres, porque como
o meu marido era militar, a
seguir ao 25 de Abril, não o passavam cá, devido a essa situação. Outro dos meus filhos está
no LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que
agora se fala tanto.
JC – Como viveu o 25/4
MAC – Bem, para começar
foi uma verdadeira revolução,
entrou pelas casas, foi à comunista, basta ver o Álvaro Cunhal.
Ficou tudo diferente. Acho que
nada daquilo era necessário. O
país estava um pouco parado,
mas uma revolução comunista
fez mal ao país.
O meu marido foi ministro
do exército em 1961 e não esteve de acordo com o Salazar na
questão da guerra de África e
julgo que foi o único que conseguiu falar com ele e dizer-lhe as
coisas todas que ele estava a
fazer de mal. Claro que foi exonerado.
Ele como Eng. Militar ainda
trabalhou na ponte Salazar e na
rede do Metropolitano.
JC – Foi uma mulher inovadora para a sua época? E as
outras mulheres?
MAC – Isso fui! Eu quando
estava com as outras mulheres,
era mais uma como elas. Só nos
juntávamos em ocasiões onde
os nossos maridos também estavam, pelo que não havia diferença. De resto não lidava com
elas, nunca tive atritos, mas não
tinha muita paciência para aquelas conversas. Sabe, é que não
falavam de obras e disso é que
eu gostava, por isso mal podia lá
ia para o pé dos meus colegas
falar de coisas interessantes.
Sempre gostei muito da minha profissão, nasci para construir. Fiz sempre o gosto ao dedo.
JC – E como é com os netos?
MAC – Sabe, tenho um
grupo encantador de netos.
Dou-me muito bem com todos.
Mas é sempre assim, os avós
dão-se sempre melhor com os
netos, pois é um amor sem responsabilidades, é diferente de
um amor de pai ou de mãe.
Ficamos só com a parte boa.
Com os avós é uma camaradagem. Dão-se muito bem comigo, dou-lhes muita atenção, é
um prazer.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
e Carlota Alarcão
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A saga da Constituição Europeia

João César das Neves *

* Professor de Economia
da Univ. Católica Portuguesa

A Europa é um grande sucesso político-social. Nascida
dos horrores da segunda guerra
mundial, o pior conflito de sempre, conseguiu rapidamente recuperar dos escombros, que
unificaram as vítimas, e afirmar-se como uma potência central
dos nossos dias. Foi no meio do
desastre que surgiu a solidariedade e começou o caminho.
Hoje esse caminho está em
perigo precisamente por causa
do sucesso anterior. A complacência e arrogância dos líderes,
que já não se lembram dos
escombros e cujos êxitos convenceram da infalibilidade, estão a
pôr em risco os avanços alcançados.
1. O sucesso da Europa
A aventura comunitária é
uma excepção histórica. Nunca
os povos da Europa foram unidos, a não ser à força. Além disso, nunca existiu um exemplo
histórico, aqui ou em qualquer
lugar, em que países independente partilhassem voluntariamente a sua soberania na busca
de uma via comum.
O instrumento utilizado pelos pais da Europa para lançar
esse projecto foi a economia.
Perante a miséria da guerra, a
abertura de fronteiras e a concertação de políticas produtivas
levou a um rápido crescimento.
O resultado foi excelente. A Comunidade Económica Europeia
constituiu um grande sucesso
dos últimos 50 anos e criou uma
dinâmica extraordinária.
A prova mais acabada deste
facto é que todos os povos do
mundo o querem copiar, uns
aderindo pessoalmente à União,
que já tem mais do quádruplo
dos membros iniciais, outros
criando os seus clubes nacionais. Deve dizer-se, porém, que
nenhuma dessas tentativas externas conseguiu até hoje reproduzir o êxito da Europa. A
União Europeia continua a ser o
único caso de cooperação real
da História. Mas a admiração
que provoca mostra a sua influência. Ultimamente, porém,
esse sucesso gerou ambições
perigosas. Cada vez mais a Europa está a enveredar por novos
campos, onde o acordo é muito
menor que nos temas económicos. Para o Leste recém-entrado,
a União continua a ser o paraíso
de riqueza e a solução dos seus
problemas. Neles se vive uma
recordação do que foi o encanto

inicial da UE. Entretanto os velhos países-membros estão perdidos. Sentem-se ricos, o desemprego mancha a bandeira
social e sofrem de uma grave
crise civilizacional. Assim, por
debaixo do sucesso, está cada
vez mais a ver-se a presença dos
três níveis de problemas europeus, todos ligados a dificuldades na identidade comum.
2. O drama da Europa
O primeiro é uma acentuada
decadência populacional. A taxa
média de fertilidade na União
Monetária caiu para menos de
1,5 filhos por mulher, muito
abaixo do nível de reposição das
gerações. A taxa de casamentos
é quase metade da de 1970,
enquanto a de divórcios subiu
para mais do triplo. Estes valores referem-se, não a europeus,
mas aos residentes na Europa.
Se fossem retirados os imigrantes, que são quem mais casa
e mais filhos tem, seriam muito
piores.

cional» e o casamento é motivo
de ridículo e acusado de tonto e
reaccionário. Porque os temas
da moda, os sinais da modernidade são o aborto, eutanásia,
homossexualidade e divórcio.
Isto leva-nos ao segundo problema, a desorientação cultural. A cultura europeia é altamente fragmentada. Depois do
«Renascimento», que repudiou
a sua identidade em nome de
um mito de regresso de velhas
matrizes, e da «Reforma», um
violentíssimo confronto de valores fundamentais, caiu-se na
recusa de ambos os campos em
confronto pelo «Iluminismo»,
também ele um novo renascimento. A cultura europeia é,
desde sempre, aquela que mais
se repudiou a si mesma. Não
admira que não encontre hoje
uma identidade.
Finalmente, num tempo
paradoxal onde se vive a globalização da economia e do terrorismo, a Europa é a campeã da

os tradicionais valores familiares pareciam tolices obsoletas
e maçadoras, pois o que era excitante e divertido era o adultério e o deboche, numa sociedade
que se abandonava ao hedonismo. Também então os aliados
mudavam todos os meses
3. O processo da Constituição
Por todas estas razões a Europa ainda não conseguiu saber
muito bem aquilo que é. Correndo atrás de si mesma, foge
continuamente sem parar de
evoluir, crescer, mudar, transformar-se. A quantidade de tratados, actos, declarações que a dizem definir e regular é impressionante. Isto poderia ser um
sinal de dinamismo e evolução.
De facto revela-se uma fraqueza
e confusão. O projecto europeu
tem imensas potencialidades
que, infelizmente, são em grande medida eliminadas pela péssima liderança política que o
orienta.

Quais as consequências desta catástrofe demográfica? Naturalmente, a falência da segurança social, envelhecimento da
população, dificuldades na integração dos imigrantes, perda de
dinamismo face às outras regiões do mundo que, em boa
parte, causa o desemprego e os
problemas na produtividade. A
decadência familiar também
motiva muito do crime, droga,
depressão, suicídio.
Quais as causas desta calamidade geracional? Evidentemente, uma falta de atenção, e
até franca hostilidade, face à família. A família é precisamente
o elemento central na atitude
dos EUA, do mundo árabe e, em
geral, de todo o mundo. Todo o
mundo menos a Europa, onde
quem defender a «família tradi-

ambiguidade diplomática. Aliada dos EUA, é também a sua
principal crítica. Próximo das piores zonas de conflito do mundo,
não sabe bem quem apoiar.
Velha, rica e decadente, vive
no seu interior os dramas que
dividem o mundo. Não é preciso
a Turquia entrar, para a Europa
ter países muçulmanos. A
França e o Reino Unido já o são.
Os que para cá vêm viver trazem os seus valores e complicam cada vez mais o mosaico. A
Europa não consegue formular
os tão citados «valores europeus», quanto mais garantir que
sejam seguidos.
Os temas da moda europeia
parecem-se perigosamente com
os sinais de decadência civilizacional. Foi assim na queda do
Império Romano, onde também

A 7 de Fevereiro de 1992 foi
assinado com solenidade em
Maastricht o «Tratado da União
Europeia» que, entrando em
vigor em 1 de Novembro de 1993
criou a partir da antiga CEE a
nova e ambiciosa entidade do seu
título. A Europa era, ao menos
no nome, já uma União.
Mas, ainda a tinta não estava
bem seca e já se começava a
preparar um novo acordo, porque o próprio Tratado dizia que
era preciso rever-se a si mesmo.
Esta revisão viria a ser o Tratado
de Amsterdão, assinado a 2 de
Outubro de 1997 e vigorando
desde 1 de Maio de 1999.
Podia-se pensar que com
estes dois textos pomposos as
coisas estavam seguras, mas
elas foram apenas o pretexto
para um terceiro tratado em

menos de dez anos, o Tratado de
Nice, que foi assinado em 26 de
Fevereiro de 2001 e entrou em
vigor a 1 de Fevereiro de 2003.
Este estabelecia as condições
para a União funcionar com o
enorme alargamento que se viria
a verificar a 1 de Maio de 2004.
Só que este último tratado
foi ainda menos «definitivo»
que qualquer dos anteriores,
porque se admitiu, antes mesmo
que fosse aceite, que apenas
abria o caminho para uma grande reforma futura. Apensa ao
seu texto havia logo uma «Declaração respeitante ao futuro da
União» que definia já os passos
de reforma que se seguiriam.
Assim, quando ainda o Tratado de Nice não estava operacional, reunia pela primeira vez
a 22 de Fevereiro de 2002 a
Convenção Europeia com o
propósito de apresentar propostas para a reforma institucional
da União. Encerrou os seus trabalhos em apoteose a 8 de Julho
de 2003 apresentando um projecto final de documento. Foi
assim que o «Tratado que estabelece uma Constituição para a
Europa» foi assinado em 29 de
Outubro de 2004 por todos os
líderes da União.
Surpreendentemente, para
quem seguiu esta história atribulada, a Constituição pretendia
ser definitiva. Nos últimos anos
as reformas seguiam-se a ritmo
alucinante mas, desta vez, diziase ter finalmente chegado a um
acordo que definia o funcionamento final da União. Os líderes
começavam a acreditar na sua
própria retórica. Seguia-se o
processo de ratificação nacional
para que o texto entrasse em
vigor antes de 1 de Novembro
de 2006, como estava estabelecido.
Toda a gente sabia que essa
ratificação iria ser dificil, mas
não se esperava o fim inglório a
que estava votada. A 29 de Maio
de 2005 o referendo francês
disse «não» à Constituição proposta com 55% de votos expressos e uma abstenção de 31%.
Logo no dia 1 de Junho seguinte
a Holanda rejeitava o mesmo
texto por 61,5% e uma abstenção de 36,7%. Com a recusa
destes dois membros fundadores da CEE, a Constituição morreu nesse Verão.
____
(Continua no próximo número)
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Vitória da sociedade civil
A implantação do novo aeroporto
em Alcochete vai permitir criar mais
riqueza do que se fosse na Ota, conclui a análise financeira do estudo
comparativo elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), divulgado no passado
dia 10 de Janeiro.

Novo aeroporto vai ser e

___

A riqueza proporcionada pelo novo aeroporto, medida pelo
VAL (Valor Actualizado Líquido), será de 331 milhões de euros superior em Alcochete face à
Ota, de acordo com o estudo que
serviu de base à opção do Governo pela localidade da margem Sul para a construção do
novo aeroporto.
Caso a opção fosse pela Ota,
a criação de riqueza ascenderia
a 1.655 milhões de euros enquanto para Alcochete ascende
a 1.986 milhões de euros.
A dimensão da riqueza gerada é aferida pela diferença entre
as receitas e os custos da exploração e investimento necessário
ao aeroporto, bem como das acessibilidades.
A diferença poderá ser ainda
maior e mais favorável a Alcochete, uma vez que a maior
flexibilidade em termos de movimento/hora “pode funcionar
como um factor potenciador”,
de acordo com o estudo. “Alcochete tem uma capacidade de
navegabilidade superior à Ota,
pelo que pode permitir um aumento de tráfego, retardando a
expansão do aeroporto”, explicou João Duque. Enquanto a
Ota tem uma capacidade para
70 movimentos de aviões por
hora, Alcochete admite 100 movimentos por hora.
Além da criação de riqueza,
a análise financeira do estudo
incidiu também sobre a exigência de investimento total que,
mais uma vez, é favorável a Alcochete. Assim, enquanto a Ota
exige um investimento de 5.191
milhões de euros, a preços de
2007, a opção por Alcochete
permite poupar 260 milhões de
euros, bastando um investimento de 4.926 milhões de euros.
No que diz respeito à dinâmica
económica e empresarial, o estu-

do considera que “não existem
disparidades significativas” entre as duas localizações, já que
em ambas, o novo aeroporto “poderá gerar oportunidades para
a reconversão de tecidos produtivos”. Neste domínio, a localização em Alcochete apresenta
como principais vantagens “a
recuperação de áreas industriais obsoletas da Península de
Setúbal” e, em menor grau, o “impulso ao desenvolvimento económico do Alentejo”, no eixo Vendas Novas – Évora – Elvas e
Alentejo Litoral.
A análise financeira é um
dos sete critérios usados pelo
LNEC no estudo de comparação entre as duas localizações,
que incluem também a seguran-

ça e eficiência das operações de
tráfego aéreo, a sustentabilidade
dos recursos naturais, a conservação da natureza e biodiversidade, o sistema de transportes
terrestres e acessibilidades, o ordenamento do território, a competitividade e desenvolvimento
económico e social, maior parte
dos quais são favoráveis a Alcochete.

Os Partidos
O PSD local veio em comunicado congratular-se com a “decisão que saúda” resultante “do
facto de considerarmos, como
desde o passado mês de Março
de 2007 vimos publicamente
dizendo, que a construção do

novo Aeroporto na zona hoje
confirmada, pela sua grande
proximidade relativamente a
Coruche, pode ser indutora de
significativos benefícios e enormes vantagens para o Concelho
de Coruche, dada a sua proximidade com as Freguesias da Fajarda, Branca e Biscainho, do
nosso concelho”, diz o PSD.
O comunicado do Partido Social Democrata, acusa ainda um
“poderoso «lobby»”, de estar
contra o aeroporto na margem
sul, “no qual se incluíam interessados políticos nacionais e
distritais do Partido Socialista,
com repercussões na nossa terra, onde no passado mês de Junho o Sr. Governador Civil de
Santarém declarou alto e em
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bom som que «a realidade do
aeroporto na Ota», como bem
ouvimos e sabemos, mas sem
percebermos, porque a Ota não
integra o Distrito de Santarém”.
Por seu turno a concelhia do
PS de Coruche veio dizer que
“depois de quase quarenta anos
de estudos e análises técnicas a
decisão sobre a localização do
novo Aeroporto de Lisboa foi
finalmente tomada”, referindo o
contributo da Confederação da
Industria Portuguesa (CIP) e
enaltecendo o estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que acabaram por
apontar o Campo de Tiro de Alcochete como a melhor localização.
O Partido Socialista de Coruche saúda a posição do Governo, referindo que “esta sempre foi a melhor solução. Não só
para o desenvolvimento do nosso concelho, mas também por
ser aquela que melhor satisfaz o
interesse nacional. A opção pelo
Campo de Tiro de Alcochete é a
opção menos onerosa para as
finanças públicas, a mais célere
em execução de obra e, acima
de tudo, a que oferece maior
segurança aeronáutica”.
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Cartas ao Director

em Alcochete

Fundamentalistas e fanáticos políticos
Pena é que sejam os de fora a defender os filhos da nossa terra! E que os
fundamentalistas e fanáticos locais não saibam nem queiram ver o óbvio!
É urgente a mobilização… Virá o dia em que a justiça será feita!

Carta ao Director de “O Jornal de Coruche”
A Propósito da Reposição do Busto do Major Luís Alberto de Oliveira
Termina dizendo que “para
o concelho de Coruche é uma
porta de oportunidades que se
abre e que teremos de saber
aproveitar”, estando certos “que
o executivo socialista na Câmara irá estar atento, empenhado
e saberá potenciar a localização do novo Aeroporto de Lisboa em prol do desenvolvimento e do progresso do nosso
concelho”.
Até ao fecho da edição não
recebemos qualquer posição
do PCP e do CDS-PP locais.

A Câmara
“O Município de Coruche
regozija-se e aplaude a decisão
do governo que optou por Alcochete para construir o novo
aeroporto internacional”. Foi
assim que o comunicado da autarquia coruchense reagiu à localização do novo aeroporto
internacional a 4 quilómetros do
concelho.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Coruche, Dionísio
Mendes, não hesita em afirmar
“esta é um decisão histórica
para o país, para a região e para Coruche.
A localização H6 está exactamente na fronteira do concelho do Montijo com o de Coruche, o que nos deixa numa
situação geográfica privilegiada e com enormes expectativas
em relação aos benefícios directos e indirectos que poderemos
retirar da proximidade de tão
importante infra-estrutura”.
A localização denominada
“H6” foi a eleita, sendo esta a
opção que desde o início era defendida pelo Coruche, e tem em
marcha um conjunto de estratégias de desenvolvimento local,
que nos últimos anos têm já
conseguido resultados.
O presidente da Câmara
espera que em 2008 mais investimentos venham para o concelho de Coruche “e agora mais
que nunca temos de concluir
este processo de alargamento
da zona industrial e da criação
de um novo parque de negócios”.
O autarca está consciente
dos benefícios que vão ser gera-

dos por este investimento da administração central, Dionísio
Mendes sublinha “agora o desenvolvimento vai acontecer de
forma muito mais rápida por
culpa dos efeitos multiplicadores que serão criados”.
No entanto, o edil ressalva
“estamos de braços abertos para receber o progresso, mas
uma coisa eu prometo aos coruchenses, o nosso concelho no
que depender de mim, jamais
será descaracterizado, ansiamos por um desenvolvimento
sustentado, queremos manter a
nossa qualidade de vida, assente num equilíbrio entre a nossa
floresta, com destaque para o
valiosíssimo montado de sobro,
o nosso ambiente rural, as nossas culturas tradicionais e tudo
aquilo que virá com a chegada
de mais pessoas, industrias e
serviços… é na harmonia entre
todos os factores que vamos
apostar”.
Na área das acessibilidades,
a concretização do aeroporto em
Alcochete obriga à revisão da
política de prioridades para as
acessibilidades, e, obrigatoriamente torna ainda mais urgente
a construção do IC13 (ligação
Ponte Vasco da Gama ao Alto
Alentejo) e do IC10 (ligação da
A1 em Santarém à A6 em Montemor-o-Novo).
Importante também é “a revisão que estamos a efectuar ao
Plano Director Municipal (PDM),
queremos que as respectivas
alterações já possam reflectir as
mais-valias que este território
vai beneficiar”.
O comunicado lembra “que
a notícia de que a hipótese Alcochete iria ser alvo de estudos
foi tornada pública no dia 11 de
Junho. Logo nessa altura o Município de Coruche se manifestou favorável à localização a
sul do Tejo.
Em nota de imprensa tornámos pública a nossa posição e o
presidente da Câmara teve mesmo a oportunidade de transmitir pessoalmente a posição da
autarquia ao primeiro-ministro,
José Sócrates, no dia 16 de Junho, em Abrantes”, referiu Pedro Orvalho do gabinete de imprensa da Câmara Sorraiana.
____

Li no Jornal de Notícias do dia 21 de Dezembro de 2007 que a recolocação do busto do Major
Luís Alberto de Oliveira tinha sido recusada.
Quero, em primeiro lugar, felicitar o Jornal de Coruche bem como as cerca de 1300 pessoas
que assinaram a petição pela preocupação que demonstraram em reparar uma injustiça cometida a
um ilustre e dedicado filho da terra.
Tive o privilégio de conviver com o Major Luís Alberto de Oliveira nos meus tempos de infância. Era um grande amigo dos meus Avós e de meus Pais. Sempre que vinha ao Porto, cidade de
onde sou natural e onde resido, era em nossa casa que se hospedava.
Estive presente na inauguração do seu busto em Coruche, vila muito da minha simpatia e de
que guardo as mais gratas recordações de diferentes momentos em que aí estive. Lembro que foi
um dia de grande festa em que a população participou com entusiasmo e alegria.
A decisão agora tomada pela Assembleia Municipal e sobretudo os fundamentos apresentados
são motivo de grande preocupação. Emanada de um órgão do poder local revela um desconhecimento total da personalidade do Major Luís Alberto de Oliveira com a agravante da responsabilidade de estar a transmitir noções erradas às gerações actuais.
A História é o que é; podemos, eventualmente, não estar de acordo com este ou aquele facto,
mas ninguém se pode arvorar no direito de a modificar ao sabor das suas próprias convicções.
O empenho do Major Luís Alberto de Oliveira em promover o bem-estar para as gentes da sua
terra foi uma das suas constantes preocupações.
Posso afirmar que ter conseguido a construção das pontes do Monte da Barca a Coruche não
foi, nessa altura, tarefa fácil. O benefício que tal empreendimento trouxe para as populações é por
demais evidente. Nesses tempos a existência de uma escola era um factor relevante no desenvolvimento socio-cultural das comunidades. É a ele que também se ficou a dever a iniciativa da criação
das escolas primárias. Ainda hoje, no séc. XXI existem localidades que não dispõem de saneamento básico. Em Coruche, há muitos anos, o primeiro saneamento básico foi obra sua.
O Major Luis Alberto de Oliveira foi, de facto, ministro da Guerra de Salazar. Na biografia
deste último escrita por Franco Nogueira pode ler-se em dado momento:...“Mas os embaraços
maiores, no seio do Governo, provinham de Luís Alberto de Oliveira, ministro da Guerra. Entre
este e Salazar, era pronunciada a diferença de feitios e temperamento; e as divergências políticas,
se não de substância, eram pelo menos de métodos.”
Estas divergências continuadas que manifestava pessoalmente e sem receio originaram, obviamente, a sua demissão.
Não se ficou por aqui Oliveira Salazar. Publicou sem demora legislação que alterava o tempo
de promoção de Major a Tenente-Coronel. Com isso punha fim à carreira do Major Luís Alberto de
Oliveira que, de imediato, passava à reserva. Alguém houve que na altura da assinatura do diploma
legal lembrou a Salazar que o mesmo iria afectar a carreira do Major Luís Alberto de Oliveira. Nada
disse e assinou… Este acto discriminatório viria posteriormente a afectar as suas condições de vida.
Li, também, no Jornal que alguém com responsabilidades num órgão do actual poder local de
Coruche teria dito: “Não se pode estar com Salgueiro Maia e com um ministro de Salazar”. Pois eu
direi que se pode, perfeitamente, estar com Salgueiro Maia e com este ministro de Salazar, filho de
Coruche.
Salgueiro Maia com coragem avançou com os seus tanques, Luís Aberto de Oliveira com coragem, enfrentou sistematicamente Salazar, símbolo máximo do Estado Novo, com as consequências
aqui já referidas.
Espero poder um dia ver, de novo, o busto do Major Luís Alberto de Oliveira na sua terra, pois
acredito na capacidade das pessoas, para em face de dados que desconheciam mas que poderão
agora confirmar, rectificarem o que por ignorância haviam decidido. Há sempre tempo para reconhecer e corrigir os erros cometidos.
Que belo exemplo, então, teríamos de humildade democrática.
José Manahu

Manuel Pinto Serrão
MÓVEIS DE COZINHA
CARPINTARIA

Pu
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O JORNAL
DE CORUCHE
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pub@ojornaldecoruche.com

FOROS DO PAÚL • 2100 CORUCHE
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À margem dos toiros

Ressuscitou Torquemada?...
Um dia já longínquo, essa
figura impar do pensamento
ibérico que se chamou José
Ortega y Gasset, proclamou do
alto da sua inteligência iluminada que “tudo o que é historicamente real, aconteceu porque
assim teve que ser”.
Inquestionável.Contudo, que
se não perca de vista o direito à
indignação. Assim sendo, filho
de homem nascido em Tete e de
mulher nascida em Bragança,
foi aos pés da santa (por clarividente vontade de meu falecido
pai, minha madrinha de baptismo…) que em Coruche veneramos que nasci, coisa que me
marca indelevelmente e me faz
colocar a vida por riba de todos
os outros sítios por onde tenho
vivido e em que (como diz o
outro) fui muito feliz.
Por pouco que o queiram
acreditar, eu, que sai de Coruche
com quinze imaturos anos, tendo fora dela por razões de circunstância construído uma vida,
tão arreigado tenho o meu amor
pela vila que jamais o que nela
ocorre deixou de me interessar.
Assim, foi com profunda
tristeza que me foi dado verificar que os políticos da minha
terra, se situam ainda ao nível
da infância e puberdade dos
tempos em que de lá sai. Só
assim se justifica (por não
terem crescido…) o voto infame proferido em sede de Assembleia Municipal que inviabiliza a reposição do busto do
Senhor Major Luís Alberto de
Oliveira, a quem a vila tanto
deve.
Mais, os politiqueiros que
assim votaram (e não lhes chamo políticos, porque por defi-

nição a política deveria ser uma
coisa séria, dado que é tão só
como diziam os romanos a arte
da condução dos interesses dos
homens!) esqueceram-se que o
“Major” é o exemplo acabado
do que presuntamente defendem
– alguém que vindo do nada, só
pelo valor se alcandorou a expoente. Como dizem os alentejanos da anedota – meus amigos, organizem-se!
Aliás, o que se passou em
Coruche é tão só o reflexo da
baixeza a que este País chegou.
Que se reflicta a hedionda “lei
do tabaco”. Mal decorreram
duas horas de vigor, o inquisidor
mor, António Nunes, superintendente da ASAE (tão bem
nascida e a percorrer caminhos
tão ínvios) é caçado de cigarri-

lha em punho no Casino Estoril,
e ao invés de se assumir, acoberta-se na indefinição da lei sobre
o fumar ou não nos Casinos, atitude tão infantil qual a da Assembleia Municipal da minha
terra, que me permite afirmar,
que o que o senhor devia fazer
era pura e simplesmente apresentar a demissão, que pessoas
com coluna de selaceo (dúctil e
ultra adaptável) não me mercê
um grama de respeito. Entendem-me caros conterrâneos?
Se calhar por ser como sou é
que nunca abracei a tal politica
(quiçá porque tenho dela um
conceito demasiado sério, e de
que não abdico!!!) que está
provado não nos serve. O que se
passou politicamente na vila,
não nos dignificou, que fique

claro, por mais que berrem o
contrário.
Ora, perguntam-me que me
confesse inveterado fumador.
Médico que sou, conquanto que
veterinário, sei bem dos malefícios do tabaco, sendo que enquanto pessoa sei também dos
seus prazeres.
Confesso que de há uns tempos a esta parte, pensante que
sou, começo a ver seriamente
prejudicados os meus direitos de
cidadania, o que me entristece, e
não fora a idade que já me fornece alguma dose de contenção,
atrever-me-ia a dizer que este
Pais não me merece.
Com os sacrifícios conhecidos tenho os impostos em dia,
com sacrifícios fiz os possíveis
por estar presente em todos os
actos eleitorais decorrentes depois do golpe de estado que configurou o actual regime, exercendo assim o que julgava ser o
meu direito responsável. Não,
Ramalho Ortigão tinha razão
quando nas “farpas” (tomo 36)
proclamava “que era contra todas as batotas, inclusivé as lotarias e as eleições”. Leram bem,
é sobre isto mesmo que quero
reflectir.
Que diriam sobre a “lei do
tabaco” Alves Redol, Namora,
Torga, Abelaira, Cardoso Pires,
O’Neil, Almada e tantos outros
que com fumo e café, escreveram o melhor das suas obras em
“cafés” com o talento que lhe
reconhecemos. E isto para que
vos não fale de Fernando Pessoa
que ao tabaco juntava (diz-se) a
cocaína e uns copos bem bebidos, que a vida lhes levou, pese
o génio, só se aguentava com
anestesia, pois com platónicas

Dr. Domingos da Costa Xavier *

“Ofélias” é complicado cumprir
os dias que por cá andamos.
Ora, assistimos agora ao
ridículo da morte social do
“café”como prolongamento da
casa de cada um, dado que em
grande percentagem (por incúria e coirice dos proprietários…)
se não fuma, e não estou a ver
que nos sentemos em sítios em
que nos lembremos de fumar e
tenhamos que vir à rua, não dá
jeito!
Por outro lado, sendo certo e
sabido que a alta gastronomia
desde sempre se viu associada
aos charutos, não me parece curial que de repente as teorias se
invertam, e que até o rápido
cigarrito se transforme em crime.
De momento transformei-me em consumidor de esplanadas. No entanto, não abdico
chamar “capados”a uma maioria de deputados que sendo fumadores votaram a lei que ridiculamente os obriga, proscritos, a
ir fumar para a varanda do salão
nobre ou para o claustro, a um
primeiro que fumando ou não,
não se coibiu de dizer que sim, e
a tantos outros que tendo poder
apreciam a presente lei tanto
quanto eu e cobardemente não
tiveram coragem de a vetar.
Este país, já não cumpre o
que nos fez grandes. Copia tudo
o de mau que nos vem de fora, e
imaginem que o que vem de fora, sobretudo da América, em
regra, resulta do lixo humano que
exportámos.
Revoltado, indignado, fico-me por aqui, hoje!
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Por gentileza oferta do nosso estimado colaborador, o Investigador Histórico João Alarcão Carvalho Branco, foi-nos oferecido o
exemplar número um do extinto jornal “O Sorraia”, de Setembro de 1929, em perfeito estado de conservação e com selo e carimbo
postal da época.
Publicamos o fac-simile nesta edição da capa e contracapa do jornal, para que possam conhecer a realidade de Coruche há cerca de
80 anos, e verificar como Luís Alberto de Oliveira, então Capitão, era amado e reconhecido por todos e o que ele fez pela nossa terra.
As boas acções ficam para quem as pratica, e a verdade vem sempre ao cimo, mesmo que os anões da Liberdade tentem tudo para
mentir, deturpar e enganar. Como se constata, não o conseguirão.
Pu

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

b.
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CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

Tlm: 91 300 86 58

Mediase Seguros
Gerência:

Elias Mendes

Tel. 243 660 311 • Fax 243 619 605
mediasesms@mail.telepac.pt
Rua dos Bombeiros Municipais • 2100-178 CORUCHE
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Conferência com Ana Benavente

No passado dia 19 de Janeiro, realizou-se mais uma conferência organizada pelo Jornal de Coruche, desta vez com a
Prof.ª Doutora Ana Benavente, ex-Scretária de Estado da
Educação, e que nos falou sobre “Que futuro para a Educação
em Portugal?”.
O auditório do Museu Municipal encheu de professores e
interessados no tema, numa conferência moderada pela educadora Teresa Montoia e pelo director do Jornal de Coruche,
Abel Matos Santos.

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

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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PORTUGALIDADE

Olivença à vista

(Parte II)

Carlos Consiglieri *

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.
3.º PERÍODO - 1833 - 1868
O período do liberalismo
espanhol, no seu percurso político, não foi nada favorável à posição portuguesa quanto a Olivença. Em 1835 o governo espanhol em conflito com os Carlistas, solicita apoio a Lisboa, oferecendo Olivença em troca.
Assim, teria sido acordado, mas
o primeiro-ministro espanhol
não cumpriu o acordado.
A resposta da Espanha foi a
nova lei de desamortização de
1836 (30 de Agosto) que, no
caso de Olivença, se traduziria,
num ataque generalizado à propriedade e à sustentabilidade da
população do território que
sobrevivia com a ajuda dos baldios (os próprios). Esta lei foi
complementada por outra de
1841, que agravou a situação
Para assegurar uma certa
operacionalidade à implementação destas leis foi criada a
Milícia Nacional em Olivença
(em 1836) e o Corpo de Carabineiros instalado no Convento
das Clarissas em 1840.
Curiosamente, neste mesmo
ano é proibido o uso do português, em qualquer local público. Não deixa de ser significativo apesar de tudo também, a
repressão que várias famílias
sofreram ao declararem publicamente serem portuguesas, como
se assinala em 1842 e 1844: os
Marçal, os Cabreiros, os Macedo e outros. A escalada da repressão é cada vez maior. A
extinção da tradicional feira, é
um exemplo entre outros que se
podem referenciar, bem como o
combate em nome do contrabando, isola determinados comerciantes reduzindo-lhe, desta
forma, os seus laços a Portugal.
Em 1843, o censo da população regista pouco mais de 6
mil pessoas o que demonstra a
fuga maciça da população, em
particular da classe de proprietários, que segundo as estatísticas não ultrapassam as 580 pesPu

soas. Em 1845, neste contexto
de profunda contestação é enforcado em Olivença o cidadão
Vicente Brochado (28 de Julho),
no meio das mais severas medidas de segurança e várias prisões entretanto feitas entre a
população da Vila.
De 1846 a 1868, instala-se
em Olivença a prática do empréstimo e da usura que favorece a compra de propriedades
rústicas e urbanas. De assinalar
a chegada ao território de pode-

que em 25 de Fevereiro de
1855, a Junta Directiva do Hospital e a Santa Casa de Olivença
enviaram Cartas às Cortes, contra o processo de desamortização. Dirigem-se ao Embaixador
de Portugal, em Madrid, a pedir
a intervenção de Portugal dado
que se “trata de um estabelecimento muito diferente dos demais de Espanha”. Entretanto,
neste ano vai a hasta pública
fora deste contexto, a herdade
do Monte Branco, propriedade

rosos burgueses do Norte de Espanha, interessados em terras
para pastos e ganadarias, bem
como nas explorações intensivas de sectores específicos da
agricultura. Inicia-se, assim as
condições para a grande transacção de terras em Olivença. Por
volta dos anos 50 do século
XIX, dá-se a espoliação das terras comunais ou baldios, com a
chegada de várias famílias da
Estremadura, que compram propriedades indiscriminadamente.
Na viragem do meio do século o ensino do português em
escolas particulares era proibido; a par de medidas repressivas
contra os directores (1854) com
espoliação do seus bens. Em
1855 e no seguinte são declarados em “estado de venda todos
os prédios rústicos, urbanos,
censos e foros, pertencentes ao
clero ou confrarias, instituições
de beneficência, instituições
públicas ou qualquer outro correspondente a mãos-mortas”.
É tal o pânico em Olivença

dos marqueses de Nisa. São
vendidos bens da Câmara, da
Santa Casa e de Confrarias da
Vila, que deste modo perdem
fontes de receita consideráveis a
favor da nova burguesia espanhola, como por exemplo a favor
de Dom Bernabe Garcia. De
1856 a 59 só à Misericórdia são
espoliadas 22 propriedades (rústicas e urbanas). São vendidas
as herdades de Chiminé, Casqueira e 45 partes da herdade de
Casqueirinha.
Os novos donos de terra trazem consigo novos interesses.
Constroem a Praça de Touros
em 1857, que só será inaugurada (no meio de grande polémica) em 1868, com grande festividades à espanhola.
É de notar que o poder público espanhol usou todas as formas para espoliar propriedades
aos oliventinos, utilizando a
penhora pela Fazenda, como
sucedeu à propriedade em Fonte
da Silva e em Pedra Aguda
(topónimos bem portugueses).

b.

4.º PERÍODO - 1868 -1874
Em 1868, dá-se a Revolução
Gloriosa, em consequência da

profunda crise da monarquia
espanhola, o que não impede a
proclamação da República em
1873, de curta duração, com a
restauração monárquica no ano
seguinte.Toda esta intranquilidade teve reflexos muito negativos em Olivença, com fugas
de habitantes (continuados ataques à propriedade tradicional,
num ambiente de «sem lei nem
roque»).
A Câmara demite-se para
“corresponder aos desejos dos
oliventinos” fartos das governações monárquica ou republicanas. A Junta Revolucionária é
extinta e a Câmara toma diversas medidas, entre as quais, o
pedido dos padres das Igrejas da
Vila que devolvam as imagens
de que se tinham apropriado durante o levantamento que a
Junta Revolucionária, que durara apenas 23 dias, mas que durante a sua vigência tinha abalado a vida social e a cobrança
do imposto de consumo.
Durante esta crise a Casa
Bancária Arenzana y Cca, de Badajoz, transfere a sua sede para
Elvas, em busca, “de um ambiente mais seguro, “permanecendo nesta situação até 1873.
Entretanto, o Baldio das
Praias aparece integrado por via
dum alargamento da desamortização. A Santa Casa da Misericórdia, sem meios económicos,
vê-se obrigada a enviar os expostos de Olivença para o Hospício de Badajoz.
Em 1869 o Coutado do Ventoso e São Jorge, são divididos
pelos “vizinhos” por decisão da
Câmara, numa realidade agonizante de desespero e de miséria,
para mais tarde mudarem para as
mãos das novas clientelas políticas.
5.º PERÍODO - 1875 - 1930
Este longo período da história de Espanha é, quanto à situação de Olivença, de marasmo
nas diligências diplomáticas,
>

MÓVEIS SORRAIA

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

Mas o pior estaria por chegar
à Santa Casa da Misericórdia. A
segunda fase da desamortização
inicia-se em 1859 e prolonga-se
até Julho de 1876. São espoliadas 130 propriedades rurais e
urbanas. A conhecida herdade
Vale Salgado passa em 1859
para a posse da família castelhana Llorente. Esta família cria
uma sociedade mercantil e comercial de gados, cereais e outros
produtos chamados Hijos de
Llorente.
Em 1860 dá-se um estranho
incêndio que destrói grande
parte do Palácio dos Duques do
Cadaval, na Vila. Neste mesmo
ano registam-se operações financeiras de compra e venda de
acções de sociedades anónimas.
Em 1861/62 Talega e S.
Jorge de Alor “pedem incorporação em Olivença, pois desde
1802 que não estavam integrados no território “delimitado de
Portugal”. Em 1863, dá-se uma
operação financeira com a compra de uma empresa comercial o
que evidencia claramente o predomínio económico-financeiro
vindo de Castela e da Extremadura. Com a concentração da
propriedade agrava-se um clima
de crise, na qual o desemprego e
a miséria crescem vertiginosamente. Em 1868 surge um movimento em Olivença, que cria
uma Junta Revolucionária, que
pretende inverter a situação social e onde sobressaem contradições ideológicas e de nacionalismos. Em Outubro deste ano é
organizada uma nova milícia
militarizada com o alistamento
de “pessoas de reconhecida honradez e responsabilidade”, com
a justificação dos inúmeros roubos de “bolota e azeitona” o que,
certamente resultaria das condições de miséria existentes no
território.

* Economista e
Professor Universitário

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

pub@ojornaldecoruche.com

Produtos e Equipamentos para Tratamento e Manutenção de Piscinas

Tlm: 91 300 86 58

Telef/Fax 243 675 862 Móvel 962 939 710 E-mail agrigarden@sapo.pt

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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Cimeira Luso-Espanhola

>>

mas em que se dão despóticas
mudanças da posse da terra,
para espanhóis ou oliventinos
espanholados. Poder-se-á dizer
que de 1876 a Fevereiro de 1916,
se processa a terceira fase de
desamortização dos bens da
Santa Casa da Misericórdia, a
par do fortalecimento e poder
económico da burguesia oriundo da Espanha. As ligações de
telégrafo, telefone e energia
eléctrica (1880/99), vinculam o
território à Extremadura..
Verificam-se ocupações de
várias propriedades em 1880
(14 de Abril) e a venda das herdades do Pico e Morenas.
Em 1886 é constituída a Sociedade Oliventina que compra
100 propriedades pertencentes
aos baldios (próprios) que aparecem à venda no Boletim Oficial de Bens Nacionais. A nova
sociedade dedica-se à exploração de gado bravo e cavalar.
Outras vendas de baldios são
realizadas através de protocolos
notariais; de modo a agilizar
todo o processo de espoliação.
Em 1887 a população do território não ultrapassaria os oito
mil e duzentas pessoas, pouco
mais que em 1801.
Em 1891 é executado o patriota Ernesto Andrade Silva, a
12 de Dezembro, pelas 8 horas e
40 minutos. Esta execução movimenta muitas pessoas e foram
feitos vários apelos a seu favor,
sem êxito nem clemência. O
Embaixador de Portugal, em
Espanha, envolve-se neste caso.
Os carrascos tiveram de vir de
Cáceres e de Sevilha. Olivença
foi ocupada militarmente por
um regimento vindo de Castela
e por uma “secção de cavalaria”
«para salvaguardar a ordem». A
execução foi consumada nas traseiras do Quartel de Cavalaria, à
revelia do povo oliventino.
Em 1894 instala-se em Olivença a Guardia Civil, dada a
situação intranquila no território
em Maio de 1898, registando-se
inúmeros tumultos.
Em 1902 assinalam-se várias
greves que solicitam aumento da
jorna e a redução do horário de
trabalho.
Em 1903 (15 de Dezembro),
uma delegação de oliventinos
solicitam a D. Carlos uma reunião, em Vila Viçosa. A reconstrução da Ponte d’Ajuda é o
pretexto.
Em 1910 a pobreza era enorme, com grupos de mendigos a
vaguearem pelas ruas, enquanto
a burguesia espanhola desenvolvia novos negócios e se apoderava de mais propriedades
rústicas e urbanas. Tem impacto
junto da população o facto do
Senado português, pela voz de
Ramos Costa, ter levantado a

questão da ocupação de Olivença
Em 1911 verifica-se uma
ofensiva de larga escala para
mudar a fisionomia urbana o
que culmina, cinco anos depois
com a demolição da Igreja de
Santo António. A 20 de Agosto
de 1917, a guarda civil reprime
violentamente a manifestação,
ligada à greve então realizada, e
aos protestos contra a carestia
da vida. Muitos oliventinos fogem para terras portuguesas. A
presença de trabalhadores portugueses é permitida. Está por
estudar a influência dos movimentos sociais, que se desenrolaram em comum no Alentejo e
Olivença.
Em 1929 é adiada a demolição da Porta de S. Francisco,
uma das portas mais emblemáticas da Olivença portuguesa.
Neste mesmo ano a Filarmónica
de Olivença é recebida com
grandes festividades patrióticas
em Alter do Chão, Vila Viçosa,
Redondo e Juromenha.
Nas Actas Municipais da
década de 20/30 há registos de
situações de fome e de miséria,
de crianças famintas e de muito
desemprego. A situação é tal
que Primo de Rivera visita Olivença, perante a indiferença de
grande parte da população.
É de assinalar que em 14 de
Abril de 1931, a população festeja a implantação da República, provavelmente na esperança
que o novo regime trouxesse
alterações significativas.
Mas, pouco depois, verificará que nada se modificará quanto ao estatuto de Olivença e à
exploração desenfreada que a
Espanha exercia, já que nenhum
programa político atende à especificidade do território.
6.º PERÍODO - 1931 - 1936
A II República não trouxe
nenhumas mudanças ao carácter
opressivo e colonizador exercido sobre Olivença.
A Reforma Agrária não contribuiu para apaziguar a contestação local e a chamada Comissão Técnica Agrária, criada a 21
de Maio de 1931, nada fez para
defender as pequenas propriedades oliventinas. A Lei aprovada em 15 de Setembro permite
que sejam retiradas à Santa
Casa mais de 31 propriedades, o
que se verifica no ano seguinte,
no meio de forte contestação.
Bandeiras socialistas, comunistas e de Portugal, surgiram em
vários pontos do território. As
prisões contam-se por dezenas.
O Correio de Elvas relata estes
acontecimentos com grande veracidade.
(Continua no próximo número)

A atitude de Sócrates
à questão de Olivença
Reagindo à iniciativa do
Grupo dos Amigos de Olivença que, no decurso da
XXIII Cimeira Luso-Espanhola, levantou publicamente a questão de Olivença, o
Senhor Primeiro-ministro,
em entrevista à RTP, em 19
de Janeiro de 2008, veio dizer
que o assunto “não foi discutido” na Cimeira.
António Marques, presidente do GAO – Grupo dos Amigos
de Olivença, veio dizer em comunicado que “tal afirmação,
que em si mesma nada traz de
novo e só surpreende pela franqueza com que se admite e confessa publicamente uma prática
política nada louvável, embora
adoptada por sucessivos governos”, devendo “ser sublinhada
pela exuberância com que o
Senhor Primeiro-ministro assume publicamente a existência
do litígio, a sua relevância e a
profunda perturbação que provoca no relacionamento político
dos dois Estados”.
No mais, “a referência, aparentemente desdenhosa, à intervenção de tantos portugueses
que em elevada manifestação de
cidadania têm lembrando as
responsabilidades que cabem
ao Governo na sustentação dos
direitos de soberania sobre uma
parcela do território nacional,
como fazendo «parte do folclore

democrático», só pode ser entendido como um momento de
infelicidade, decerto resultante
da tensão a que o Senhor Primeiro-ministro estivera sujeito,
traduzindo também alguma
desatenção ou inabilidade políticas”.
O GAO refere que “não
poderia ser de outra forma pois
que, conforme afiançou recentemente o Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em carta dirigida a esta
associação em 12 de Novembro,
pode ler-se: «O Estado português é rigoroso na prática de
actos externos, quanto à delimitação constitucional do seu território, em observação do que
estipula o artigo 5.º da Constituição:
“1. Portugal abrange o território historicamente definido no
Continente europeu [...]
3. O Estado não aliena qualquer parte do território portu-

guês ou dos direitos de soberania que sobre eles exerce [...]”.
A política que o Ministério dos
Negócios Estrangeiros tem seguido, e as orientações que tem
dado [...] tem sido de que nenhum acto, acordo ou solução
em torno desta questão deve implicar o reconhecimento por
Portugal da soberania espanhola
sobre Olivença»
(www.olivenca.org/imagens/MN
E_7905.pdf).

O Grupo dos Amigos de
Olivença faz notar que a sua
actuação reproduz a posição
político-constitucional portuguesa e, lamentando as palavras menos felizes e inapropriadas do Senhor Primeiro-ministro, reafirma a sua determinação em prosseguir os
esforços que vem desenvolvendo pelo reencontro de Olivença com Portugal.
____

Folclore democrático?
... o actual Primeiro--ministro (...) na Cimeira de Braga, fazendo-se ouvir vozes
em defesa de Olivença, tornou a qualificar essa saudável manifestação de
cidadania como “parte do folclore democrático”...

Neste Portugal do Século
XXI há políticos que ainda não
interiorizaram o que é uma sociedade democrática.
É o caso do actual Primeiro-ministro. Convencido que se
afirma com a arrogância na pose
e o desprezo pela opinião contrária, ei-lo a desdenhar e a diminuir os que não se conformam
com o seu soberano entendimento.
Não há muito, confrontado
no Parlamento Europeu com a

contestação de alguns deputados, logo a apelidou de “folclore
da democracia”.
E ainda agora, na Cimeira de
Braga, fazendo-se ouvir vozes
em defesa de Olivença, tornou a
qualificar essa saudável manifestação de cidadania como
“parte do folclore democrático”.
Não lhe fica nada bem e nem
é admissível tal atitude da parte
de um governante, designadamente ao referir-se a um assun-

to que é sério, mesmo que o não
conheça ou não o compreenda.
De um Primeiro-ministro,
mesmo que se auto-proclame
“animal feroz”, espera-se que ao
referir-se à intervenção política
dos seus concidadãos use de
algum decoro cívico e algum
espírito democrático. Poupando-nos à sua “folclorização”.
____
António João Teixeira Marques
Presidente do GAO
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Igreja de S. João Baptista
faz 50 anos

Mário Justino da Silva

A antiga Igreja Matriz de
Coruche, da invocação de S.
João Baptista, localizava-se
naquele que é hoje o Largo do
Pelourinho. A partir do violento terramoto de 1531, e de
outros que entretanto se sucederam, o templo foi entrando progressivamente em decadência. A última torre, já em
ruínas, foi demolida a 26 de
Julho de 1857.
___
O exercício do culto passou
então para a igreja da Santa
Casa da Misericórdia de Coruche. Também este templo sofreu
alguns abalos sísmicos que vieram comprometer a sua estabilidade e segurança, nomeadamente o sismo de 23 de Abril de
1909 que fustigou boa parte da
região ribatejana, com especial
incidência em Benavente. E a
matriz ali funcionou até aos
anos 50.
Os primeiros contactos, esforços e diligências levados a
cabo para a edificação de uma
nova, moderna e mais ampla
igreja começaram cerca de
1953/54 e deveram-se ao Padre
José Alves que foi um obreiro
incansável a cuja obra o seu
nome ficará eternamente ligado.
A autoria do projecto esteve
a cargo do arquitecto Vasco de
Morais Palmeiro (Regaleira),
tendo a empreitada sido entregue ao empresário Júlio Cismeiro. As dificuldades na angariação de fundos não foram pequenas, já que o empreendimento
orçou em mais de dois mil e quinhentos contos.
O lançamento da primeira
pedra efectuou-se a 27 de Fevereiro de 1955 onde esteve presente o arcebispo de Évora D.
Manuel Mendes da Conceição
Santos que presidiu ao acto.
O arranque das obras efectuou-se logo a 1 de Março seguinte. Depois de abertas as fundações, a 11 de Abril procedeuse ao enchimento dos caboucos.
Daí até à conclusão definitiva dos trabalhos ainda foi preciso esperar cerca de três anos.
Esse dia chegou a 23 de Novembro de 1958, o sonho tornou-se realidade e o arcebispo
de Évora D. Manuel Trindade
Salgueiro deslocou-se a Coruche para a inauguração e bênção
da nova igreja.
Uma igreja moderna, austera, toda branca e cheia de luz.

Em cima, Igreja em construção e em baixo, a colocação da 1.ª pedra da igreja de São João Baptista, em 27/02/1955

niente das pedreiras de Pêro
Pinheiro. Também o púlpito, a
balaustrada e a pia baptismal
utilizam o mesmo material dando ao conjunto um belo efeito
cenográfico.
2008 é, portanto, o ano em
que se comemoram as bodas de
ouro da igreja de São João Baptista de Coruche. O templo, que
foi ainda há pouco tempo objecto de uma intervenção para conservação, pode agora, ao longo
de todo este ano de 2008, comemorar, com toda a dignidade, os
seus 50 anos de vida.
____

As fotos foram gentilmente cedidas pelo
Museu Municipal de

Por debaixo do templo, e aproveitando as características do
terreno, fez-se um salão, um espaço adaptado para iniciativas
culturais. Na parte superior, o
espaço de culto é marcado por
duas altas torres sineiras, em
agulha e de base quadrangular.
Um escadório dá acesso ao
adro que antecede o portal axial e
à esquerda do qual se encontra a
entrada para o baptistério. A
imagem do orago está esculpida

por sobre o portal e foi talhada a
partir de um modelo em barro e
gesso da autoria de Rogério
Amaral. A pedra que reveste o
exterior da igreja veio da Benedita.
O corpo da igreja é amplo.
Da cobertura, não abobadada,
pendem três lustres graciosamente trabalhados em ferro forjado. O rodapé é forrado a toda
a volta por nove fiadas de azulejos dum bonito padrão azul e

amarelo sobre fundo branco. No
altar mor destaca-se uma bela
imagem de Cristo Crucificado,
de tamanho quase natural, enquadrada numa ornamentação
de tipo clássico com colunas
encimadas por capitéis em volutas, a imitar o estilo jónico, que
suportam a arquitave, o friso e a
cornija que remata o conjunto.
O material utilizado é o mármore rosa-avermelhado (próximo da cor de salmão) prove-

Coruche/Fundo Foto
Cine e são o resultado
do trabalho de inventariação e digitalização do
qual têm resultado as
exposições bimensais
“Viajar noutros tempos...” patentes na
cafetaria do Museu
Municipal.
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A inauguração da Igreja aconteceu em 23/11/1958, com a presença de milhares de populares e de todas as
entidades civis, militares e religiosas. Foi há 50 anos.

Segundo a monografia
“Coruche e suas gentes”
autor J. Antunes Pinto ,
a 1ª pedra da igreja foi
trazida da Cova da Iria
por um grupo de paroquianos chefiados pelo
Padre José Alves
(mentor da obra).
A cerimónia da bênção e
lançamento da pedra foi
presidida pelo Arcebispo
de Evora, D. Manuel
Mendes da Conceição.
A inauguração foi presidida pelo novo Arcebispo
de Évora D. Manuel
Trindade Salgueiro.
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"Para jurarem solenemente, perante Deus, perante o mundo e perante o país, que havemos de repelir com toda a energia da nossa
vontade, das nossas forças, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, das nossas convicções e da nossa alma qualquer emboscada ou
infame atentado contra a independência Nacional.”
“Pedido feito às Cortes, por um deputado anónimo, um homem do povo. Estendendo o braço direito os deputados Juraram.”

João José Brandão Ferreira *

* Ten. Coronel da Força Aérea
Historiador Militar

Lisboa, 1869

O tabu do referendo ao tratado de Lisboa
Soubemos agora que não há
referendo. A decisão foi maquiavelmente tomada, de jofre
num dia, logo seguida do anúncio de Alcochete como futuro
local do novo aeroporto. Brilhante esta jogada: com tanta
substância para mastigar, tornava-se impossível a digestão e
como o folhetim da Ota colhe
muito mais interesse no Zé, a
controvérsia sobre o referendo
esfumou-se. Daqui se tira o chapéu a S. Bento. Mas não pelas
melhores razões …
Nós entendemos a União
Europeia (UE) como um objectivo nacional importante, mas
circunstancial. Circunstancial
ao tempo e ao modo.
Devemos aproveitar a UE
naquilo que nos interessar e devemos sair quando ela nos prejudicar, no que tivermos de
essencial. Esse momento, essa
“fronteira”, será traçada quando
a Europa (que é uma expressão
geográfica – tal como a Ibéria! –
e não deve passar disso), quiser
passar para uma unidade politica. Isto é, quando a UE tentar
evoluir dos Estados Nações para
a Federação. Isto representaria o
fim do Estado Português no
quase imediato e da Nação Lusa, a prazo.
E é isto que o anterior Tratado Constitucional apontava às
claras e que o actual Tratado de
Lisboa tenta fazer às escuras.
Por isso os portugueses não
devem estar agradados por ele
(Tratado) ter sido aprovado. E
devíamo-lo chumbar.
Do que julgamos saber do
actual estado de espírito e de conhecimento da opinião pública
(pior ainda na publicada!), estamos em crer que se se fizesse
um referendo sobre o Tratado –
independentemente da manipulação, que se intentasse fazer
sobre a(s) pergunta(s), o resultado seria favorável à sua aprovação.
Logo, para os estrategas da
política nós estaremos a evidenciar um comportamento “anormal” ao defendermos a realização do referendo. Isto porque
deveríamos estar satisfeitos por
assim se perpetuar a falta de
legitimidade dos governos por-

tugueses, desde 1986, quanto à
decisão de nos meterem na
CEE, depois na CE e mais tarde
na UE. Esquecem-se que esta
tese é facilmente iludida com o
argumento de que a adesão a
esta organização transversal e
internacionalista, fazia parte dos
principais partidos políticos e
que o Parlamento resultante de
eleições, também tem legitimidade para aprovar tais passos …
Porque o fazemos então?
Em primeiro lugar porque é
necessário (cada vez mais) defenderem-se Princípios e não
conveniências. Os políticos não
devem andar a virar de casaca
conforme lhes convenha no

cional, com vastas implicações
futuras e que mexe com a identidade e a individualidade de
Portugal como Nação Independente. E o próprio governo que a
jurou defender recusa-se, aparentemente, a esclarecer o que se está a passar e não quer pôr à consideração dos nacionais, o seu
beneplácito. Não há memória de
“despotismos esclarecidos” terem semelhante comportamento!
O Prof. Salazar, cuja figura
tem sido tão abominada, não era
de facto um Democrata – e tem
doutrina q.b. que o sustentem –,
mas era probo. E tinha, como o
Prof. António José Saraiva escreveu2, a rara virtude da recta

Por ironia do destino, acabou
por ser o autocrata Salazar a ajudar a legitimar a República com
o seu referendo, embora lhe mudasse completamente o figurino.
Sem embargo, nunca teve a
ousadia de impôr a perpetuação
do regime, obrigando à exclusividade da fórmula republicana,
como acontece com a actual Lei
Fundamental, legitimando-se
assim, à partida, qualquer acção
violenta quanto ao status quo!
Argumentam gurus políticos
e fazedores de opinião que o
“povo” não está preparado para
discutir e opinar sobre questão
tão complexa. Quer dizer, o “povo” – esse burro de carga, que

momento (e se os povos forem
por maus caminhos têm que se
aguentar …).
Em seguida por uma questão
de coerência e de decência: os
políticos têm que cumprir o que
afirmam e têm que defender os
interesses da Nação Portuguesa.
É para isso que são eleitos e se
lhes paga. Temos que a função
de político – quem governa a
cidade –, deve ser tida em alta
conta. A actuação dos nossos
políticos desclassifica-os.1
Mas, sobretudo, defendemos
o Referendo por uma questão de
imprescindibilidade cívica. De
facto, o que está em jogo não é
nenhum assunto menor, não tem
a ver com comportamentos morais (ex aborto), ou com organização administrativa do território (ex regionalização). O que
está em cima da mesa é um documento de legalidade interna-

intenção. Estes políticos de agora, não têm palavra, balançam
nos interesses e não se dão ao
respeito. Transformaram o Estado nos antípodas da chamada
“pessoa de bem”.
Salazar, que não era democrata, mas acreditava na força do
Direito e da Razão, na magestade da Lei (e era o primeiro a
cumpri-la), e não promíscuia
fronteiras da Ética e da Moral,
fez o primeiro referendo de que
há memória em Portugal, justamente sobre a nóvel constituição de 1933. Coisa que, por ex,
os republicanos nunca fizeram
após o 5 de Outubro de 1910 –
ou seja a República fundou-se
num crime político (o assassinato do Rei D. Carlos e do herdeiro do trono), e um golpe de estado revolucionário, que a constituição de 1911 legitimou, apenas, pela força das baionetas.

serve para tudo menos para
decidir o seu futuro –, pode votar
em questões complexas como
sejam os regimes políticos; escolhas de governação, nos seus
supostos representantes que mal
conhecem, etc., mas não se lhes
dá carta de alforria para apreciarem um conjunto de artigos que
põem em causa o modo como
subsistem desde 1128! Os senhores arvorados em políticos
não têm vergonha de pôr assim
em causa o próprio regime de
que tão adeptos se dizem?
Mas se porventura a maioria
da população não está preparada
pela sua ignorância ou desinteresse – como aliás não está para
tantas outras coisas!... –, para
assimilar as doutas propostas,
porque não se a prepara para
tal? Que é feito dos milhões que
se gastam no ensino? Haverá
falta de televisões, rádios, jor-

nais, revistas, Internet e outros
meios de comunicação de massas?; há falta de verba para gastar em campanhas eleitorais?
Ora tenham vergonha! E como
podem ter o despautério de querer “impor” um desígnio que
afecta milhões de pessoas em
aspectos fundamentais das suas
vidas, quando acham à partida
que tal é incompreensível para
os mesmos?
E se tal decisão – como é
aventado –, tem origem sobretudo em pressões estrangeiras,
mais uma vez salta à evidência,
como estamos cada vez mais
dependentes de alheios.
Não há, aliás, almoços grátis.
Também já ouvimos alguns
“inteligentes” defenderem que a
pergunta não deveria ser sobre o
tratado mas sim se deveríamos
ou não sair da UE!
Para esses tenho a contrapor
outra pergunta e que é esta: “Entende que Portugal deve desaparecer?”.
Aceitam o repto? Não vos
parece, oh leitores, que há algo
de errado nisto tudo?
O que se está a passar não tem
nada a ver com a Democracia e
está para além dela. Tem a ver
com Poder. E não é linear nem
claro, quem o procura.
Para nós portugueses isto
tem fundamentalmente a ver
com a nossa noção de Pátria.
Aliás tudo isto é um absurdo.
É como se nos quisessem separar da nossa mãe e achassem que
era complicado perguntarem-nos.
E, bem vistas as coisas, é isto
exactamente o que está em causa.
Por isso é que antes de deixarmos, daqui para a frente, que
qualquer governo negoceie seja
o que for relativamente à UE,
deveremos voltar a fazer o pedido, sob a forma de exigência,
daquele deputado, em 1869.
É urgente conhecer a resposta.
A confiança exauriu-se.
Acordem portugueses!
____
1

Lembram-se de Moniz Barreto, na
sua carta ao Rei D. Carlos, sobre os
males da Nação? “… quem pode
entender os políticos, quem pode
fartar os banqueiros …”

2

Expresso, 22 de Abril de 1989
____
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Portugal, República
das Bananas!
PS defende licença sem vencimento de Vara na CGD
O PS defende que Armando
Vara tem “toda a legitimidade”
para pedir uma licença sem
vencimento na CGD, mesmo
sendo eleito para a administração do BCP.

A confirmar-se esta possibilidade, o ex-ministro de Guterres
continuaria ligado ao banco
público, ainda que integrando o
órgão de gestão de um concorrente.

Gatos impulsionam acções da
Impresa
A contratação dos Gato
Fedorento por parte da SIC animou as acções da Impresa.
Num dia (9/1/08) de fortes

quedas na bolsa de Lisboa, as
acções da companhia apreciaram quase 4%, cortando as perdas anuais para 9,22%.

POESIA

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

Euclides Cavaco
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A DEMOCRACIA tem sido:
1. Tomar grandes decisões de nível internacional, sem consultar o povo.
2. Aproveitar o ter maioria política para governar ditatorialmente.
3. Gastar milhões para receber ditadores que
governam assassinando o seu povo.
4. Obrigar os meninos portugueses a nascerem
em Espanha.
5. Cada vez mais mulheres darem à luz em
ambulâncias - e assim ajudam o ministro Correia
Campos a poupanças significativas nas maternidades que ainda não foram encerradas.
6. Autorizar que se assassinem crianças na barriga das mães.
7. Fecharem Hospitais, Serviços de Urgência,
Centros de Saúde e Maternidades.
8. O Ministro da Saúde dizer que o fecho das
urgências é para bem das populações.
(Correio da Manhã de 26-12-2007)
9. Encerrar escolas, obrigando crianças a
deslocarem-se a distâncias de muitos quilómetros
e para edifícios escolares com menos condições.
(Só em 2006, dizem os média, que o governo
socialista fechou 1472 escolas e até ao final da
legislatura o governo quer encerrar 4.000 escolas.
10. Desertificar o interior do país.
11. Enviar os nossos militares para morrerem
no estrangeiro.
12. Pagar fabulosos ordenados aos gestores de
grandes empresas, inclusive o
Banco de Portugal, em que o principal dirigente, ganha mais do que o seu homólogo do
Banco Central dos Estados Unidos.
13. Proibir os padres de darem assistência religiosa aos doentes nos hospitais.
14. Retirar as cruzes das salas de aula, não
tendo em consideração que todas as religiões e até
os que professam a religião muçulmana,
respeitam Jesus Cristo, pois o consideram um
apóstolo de Deus.
15. Na aldeia, já não poder ir à mercearia e
deixar a porta de casa encostada.
16. Andar aterrorizado nos comboios da linha
de Sintra sempre à espera de ser assaltado.
17. “Arrastão” que o governo ignora.
18. Na escola, as crianças, serem agarrados
pelos colegas e atirados com os testículos contra
um poste, perante a indiferença de Todos. Principalmente da Sr.ª Ministra da Educação (possivelmente por não ter testículos).
19. Aproveitar a praxe para violar moralmente
e sexualmente os caloiros e todos acharem ser natural.
20. Poder agredir impunemente os professores.
21. Poder assaltar colegas de escola, roubando-lhe as roupas de marca, o telemóvel e outros
valores e as autoridades garantirem que é tudo
normal.
22. Oitenta e um postos da GNR fecham as
portas abandonando as populações, que ficam
indefesas perante a criminalidade cada vez mais
violenta.
23. Os responsáveis, para manterem os
“Tachos” e agradarem ao poder político, minimizam as situações, afirmando que é tudo normal
e que nos outros países é pior.
24. O constante clima de insegurança nas ruas,
nos transportes públicos, nas escolas. Na realidade em todo o país.
25. Pôr em liberdade um “indivíduo” condenado por violar até à morte uma criança de seis
anos. O menino era surdo-mudo e amblíope. O
criminoso usava, para o efeito um pau de piaçaba
e um desentupidor de casa de banho e por fim,
penetrava-o ele próprio.

26. Ter mais dificuldade em provar uma genuína aguardente caseira, do que comprar droga.
27. Castigar um funcionário porque um bufo o
denunciou, por ter contado uma piada que todo o
país conta sobre a licenciatura do primeiro-ministro.
28. Só se poder criticar o governo dentro de
casa e em locais privados. (afirmação da Secretária de Estado da Saúde).
29. Um cidadão que parte uma perna e tem de
ser internado, paga uma Taxa moderadora, uma
cidadã que vai fazer uma interrupção voluntária
da gravidez que é voluntária (aborto), está isenta
da tal Taxa.
30. Cerca de meio milhão de desempregados.
31. 20 mil licenciados sem emprego.
32. 2.000 pessoas a dormirem no chão das ruas
de Lisboa.
33. 19% da população portuguesa em situação
de Miséria. (afirmação do representante da AMI
entrevistado na Televisão em 25-12-2007).
34. Termos chegado a uma situação tão
degradante, que um em cada cinco portugueses
vive abaixo do limiar da pobreza e pelo menos
200 mil passam fome.
35. Algumas universitárias, para poderem continuar a estudar terem de se prostituir.
36. Grande parte dos que trabalham serem trabalhadores descartáveis, sem futuro, para serem
usados e deitados fora.
37. Sermos um país sem futuro, que vive às
esmolas da Europa.
38. Os pequenos partidos não poderem existir.
O Povo que se represente em minorias, não poder
manifestar a sua opinião.
39. 120 mil “chumbos” no ensino básico em
2006.
40. Para 2008 o salário mínimo subir 76 cêntimos por dia.
41. Que aos 403 euros que grande parte dos
portugueses recebe por mês, José
Sócrates decidiu acrescentar mais 23 euros, o
que dá um novo salário mensal de 426 euros para
2008.
42. 380 mil doentes a esperar pela primeira
consulta nos hospitais.
43. Estarem 800 mil portugueses a aguardar
uma cirurgia e sem perspectivas de quando serão
operados.
44. Humilhantemente, substituir a bandeira
portuguesa pela da União Europeia.
45. Deslegitimar os juízes e o poder judicial.
(António Martins, Presidente da Associação
Sindical dos Juízes).
46. O retrocesso do país e a desesperança dos
portugueses.
47. Os estudantes para passarem de ano, não
precisarem ir à escola. Basta fazerem uma prova
de recuperação.
48. Concluirmos que em Portugal o crime
compensa. Mas dizem-nos, que a violência, o
crime, a corrupção, a pedofilia, os arrastões, são
situações que não traduzem um real problema de
criminalidade. Conclusão: Está tudo bem.
49. 1.500 postos de trabalho extintos entre
Janeiro de 2006 e Junho de 2007.
50. Médicos e professores pedem ajuda para
dar de comer aos filhos. A denúncia parte de
Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar.
(Artigo de Raquel Moleiro, com Isabel Vicente,
publicado no Jornal Expresso de 01.12.2007).

____
Artur Silva
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VIVER COM SAÚDE

Gripe!
– Será que me devo vacinar?
De acordo com a Direcção Geral de
Saúde, a gripe é uma doença viral aguda
causada pelo vírus da gripe, do qual se
conhecem 3 tipos – A, B e C. Apenas os
vírus A e B causam doença com impacte
relevante na saúde pública.
Segundo a Organização Mundial de
Saúde, durante as epidemias anuais de
gripe, a taxa de ataque global é de 5 a
10% na população adulta e de 20 a 30%
nas crianças.

itação), desde que com idade superior a
6 meses;
• Grávidas que, em Outubro, estejam no 2.º ou 3.º trimestre da gravidez
não só para protecção de uma eventual
evolução grave da doença durante a
gravidez mas também para proteger os
seus bebés durante os primeiros meses
de vida;
• Doentes, com idade superior a 6
meses (incluindo grávidas em qualquer

O vírus é transmitido aos indivíduos susceptíveis através das secreções
respiratórias e a vacinação anual contra a gripe é a melhor forma de prevenir a doença. Em 75% dos casos pode
evitar que se contraia a doença e nos
restantes casos permite diminuir a gravidade e mesmo a mortalidade
A vacina, sob prescrição médica,
deve ser administrada, preferencialmente, em Outubro, podendo ser administrada durante todo o Outono/Inverno.

fase da gravidez e mulheres a amamentar), que apresentem doenças crónicas
cardiovasculares, pulmonares, renais,
hepáticas, hematológicas, metabólicas,
neuromusculares ou imunitárias;
• Pessoal dos serviços de saúde e de
outros serviços prestadores de cuidados (domiciliários ou em instituições)
• Coabitantes e prestadores de
cuidados a crianças com menos de 6
meses de idade que tenham risco elevado de desenvolver complicações.

Quem deve ser Vacinado?

As vacinas são eficazes e seguras e
a vacinação anual contra a gripe
sazonal é a melhor forma de prevenir
a doença e reduzir o impacto das epidemias. Se pertence aos grupos de
maior risco, acima citados.

São considerados grupos de risco,
pessoas:
• De idade igual ou superior a 65
anos, particularmente se residentes em
lares ou outras instituições;
• Residentes ou internados por
períodos prolongados em instituições
prestadoras de cuidados de saúde (ex:
deficientes, utentes de centros de reabilFARMÁCIAS DE SERVIÇO

A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068
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Vacine-se! Aconselhe-se no seu
Centro de Saúde com o seu Enfermeiro
e Medico de Família.

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

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

Enfermeira
Rita Mota

Deve ter sido
alguma coisa que comi!

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), nos países desenvolvidos, uma em cada três pessoas, sofre
uma intoxicação alimentar pelo menos
uma vez ano.
Doença de origem alimentar, é geralmente de natureza infecciosa ou tóxica,
provocada por agentes que entram no
corpo através de alimentos ou de água.
Levando mesmo as pessoas a recorrer
ao hospital, com sintomas, como: náuseas, vómitos, dores abdominais, diarreia,
febre, etc.
A maioria dos casos, de intoxicação
alimentar, são causados por manuseio
impróprio dentro das nossas próprias
casas, por esse motivo deve ter os
seguintes cuidados:
• Escolha alimentos frescos e cuja
origem lhe inspire confiança;
• Deve conferir prazos de validade,
verificar rótulos e escolher alimentos
com menor risco de intoxicação;
• Os alimentos devem ser descongelados no frigorifico ou no microondas e
nunca à temperatura ambiente;
• Não consuma ovos e carne de aves

– 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.

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Enfermeiro
Simão Loureiro

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

que não estejam completamente cozinhados (devem atingir uma temperatura
de 75ºC);
• Lave frequentemente as mãos,
sobretudo depois de utilizar o WC;
• Mantenha prateleiras, bancadas,
arcas congeladoras, frigoríficos, utensílios, esponjas e toalhas sempre limpas;
• Tábuas de plástico são mais apropriadas, pois são mais fáceis de ser
lavadas;
• Evite espirrar ou tossir para cima
dos alimentos;
• Não coma ou fume enquanto
manipula os alimentos;
• Lave cuidadosamente os alimentos
que vão ser consumidos crus (frutas,
alface, etc.);
• Não utilize os mesmos utensílios
para alimentos crus e cozinhados;
• Depois de confeccionados, os alimentos devem ser consumidos num
curto espaço de tempo. As sobras devem
ser conservadas no frigorifico, pois só
assim se pode evitar a multiplicação de
micróbios presentes nos alimentos.

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

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

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

Pu
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ANUNCIE

Tel. 243 660 060

NO JORNAL
DE CORUCHE

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

Tlm: 91 300 86 58

MÉDICA DENTISTA
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Insegurança em Coruche

Onda de assaltos
No passado dia 16 de Janeiro, cerca das 18 horas, quatro
indivíduos tentaram assaltar
uma ourivesaria do centro da
vila de Coruche.
Os criminosos deslocaramse em duas viaturas roubadas,
tendo uma bloqueado uma rua
para impedir o trânsito e a outra
colocou-se estrategicamente em
posição de fuga para apoio ao
assalto.
Os assaltantes ao entrarem
na ourivesaria não contaram
com a resistência dos donos, que
se envolveram em luta corpo a
corpo, tendo um dos lojistas
sido gravemente ferido na cabeça com um pé de cabra, o que o
levou a ser internado em estado
grave no Hospital de Santa Maria em Lisboa, onde recebeu
apoio da neurocirurgia e cirurgia plástica.
O outro dono da loja ainda
puxou de sua pistola, devidamente legalizada, mas não conseguiu disparar, porque tinha a
arma com a patilha de segurança activa.
A intervenção da GNR foi
rápida, tendo demorado cerca de

quatro minutos a chegar ao local,
tendo desencadeado uma perseguição que culminou com o despiste dos ladrões nos foros de
Salvaterra, que depois fugiram a
pé, sem que as forças policiais os
tenham conseguido capturar.
Os larápios, aparentam ser
todos bastante jovens.
Antes desta tentativa de assalto falhada, houve mais duas dias
antes, também sem sucesso, a
um hipermercado e a outro estabelecimento.
O sentimento de insegurança
é notório e sentido pela população de Coruche, e há quem
diga que o efectivo da GNR devia ser reforçado e ser mais visível com patrulhamentos, para
dissuadir o crime e dar segurança às pessoas.
Também o Conselho Municipal de Segurança é alvo de
críticas, pela postura passiva e
falta de atitude para tentar resolver esta grave situação de falta
de segurança em Coruche e que
também se sente no país inteiro.
Será caso para dizer, onde é
que pára o ministro da administração interna?

Segurança
alimentar para
refeitórios
A autarquia de Coruche
pretende implementar um sistema de gestão de segurança
alimentar nos refeitórios municipais. Para tal, o departamento de ambiente vai acompanhar e monitorizar todos os
refeitórios, nomeadamente os
do Rossio, os refeitórios escolares com cantina e com
serviço de catering, e também
o da Zona Industrial do Monte da Barca.

Para a câmara, a segurança e higiene dos produtos
e a sua confecção são os principais objectivos desta acção.
Nesta fase estão a ser analisadas as situações que necessitam de correcções, bem
como um plano de formação
de funcionários das cantinas
e refeitórios. Decorrida esta
fase, poderá proceder-se à
implementação do sistema.

Todo o dia… todos os dias consigo

www.radiosorraia.com
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Santo Estêvão Golfe e Câmara de
Salvaterra assinam protocolo
Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE

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

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

cooperação desportiva
No passado dia 22 de Janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos, o Director do Santo
Estêvão Golfe, Sr. Luís Miguel
Alves Catarino e a Presidente da
Câmara, Sr.ª Ana Cristina Ribeiro, assinaram um Protocolo de
cooperação desportiva entre as
duas instituições, com o objectivo promover a prática desportiva junto dos jovens entre os 8 e
os 18 anos, residentes no concelho de Salvaterra de Magos.

Através do protocolo o Santo Estêvão Golfe compromete-se a disponibilizar as suas infraestruturas e equipamento de treino de golfe para serem utilizados
pelos jovens do concelho.
Pelo seu lado a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos
compromete-se a divulgar este
desporto e as instalações de treino do Santo Estêvão Golfe, divulgar a iniciativa junto dos jovens, encarregados de educação,
professores e dirigentes despor-

•

tivos, organizar e acompanhar os
grupos de jovens interessados
em iniciar-se na modalidade,
providenciar o transporte dos jovens de e para o Santo Estêvão
Golfe, de acordo com os horários e as disponibilidades indicadas pelo Santo Estêvão Golfe,
e apoiar os jovens que pretendam desenvolver a apetência
pela modalidade a nível competitivo.

IV Jantar de fados
a favor do CRIC

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

A loja
dos seus filhos!
É já na próxima Sexta-feira,
dia 7 de Março, na Quinta da
Várzea (Coruche), que se realiza o tradicional jantar de fados a
que se seguirá o habitual chouriço assado, pão e vinho.
Os Fadistas serão Teresa
Tapadas, Diamantina, João Chora, Francisco Sobral, Maurício

do Vale e Miguel Alvarenga.
Na guitarra portuguesa o
Prof. José Luís Nobre Costa, na
viola João Chora e viola baixo
Prof. Joel Pina
As receitas revertem a favor
do CRIC – Centro de Reabilitação de Coruche, uma instituição que como todas as do seu

género em Portugal necessitam
da ajuda e apoio de todos para
poder proporcionar algum bem
estar e qualidade de vida a pessoas portadores de deficiência
do concelho de Coruche, abrangidas por este centro há 9 anos.
O Jornal de Coruche associa-se a esta causa.

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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A UNIÃO EUROPEIA
(parte VI)

A Europa em mutação e as opções Portuguesas

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

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

No campo das Relações Externas, Portugal teria de adoptar
“o acquis” em matéria de acordos multilaterais negociados no
âmbito do G.A.T.T., incluíndo
os dos domínios das disciplinas
não pautais, nomeadamente a
liberalização das exportações e
os regulamentos comunitários
em matéria de defesa contra as
práticas de “dumping”, prémios
ou subsídios à exportação.
Portugal ficou, também, obrigado a denunciar a Convenção
de Estocolmo no prazo de 7
anos. Teria que, no âmbito da
Comunidade do Carvão e do
Aço, adoptar o princípio da livre
circulação de mercadorias.
Nos capitais, Portugal teve
até 1992 a possibilidade de
manter os seus movimentos
sujeitos às autorizações prévias
do Estado português, nomeadamente em termos de investimentos directos a efectuar, por
residentes de Portugal, noutros
Estados-Membros (art.º 224º),
bem como sobre os investimentos imobiliários (art.º 227º)
desde que não relacionados com
a emigração, no âmbito da Livre
Circulação de Trabalhadores.
No âmbito do Livre Estabelecimento e da Livre Prestação de Serviços foram negociados os assuntos referentes ao
investimento directo em Instituições de Crédito, que levaram
a que ficava excluída, de forma
permanente, a possibilidade de
investimento directo a efectuar
em Portugal, por entidades não
residentes, nas Caixas Económicas existentes à data da ade-

são, desde que estas não revestissem a forma de Sociedades
Anónimas. As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo poderiam
ser isentas de determinadas condições se estivessem, num prazo
de sete anos, filiadas num organismo central de controle. O
dossiê relativo à Caixa Geral
dos Depósitos e ao Crédito Predial Português ficaria para discussão, sete anos após a data de
adesão de Portugal.
A delegação portuguesa de
negociadores teve que negociar
ainda vários temas, tais como os
referentes à Política Regional e
Auxílios de Estado, Transportes, Energia Atómica, Ambiente
e Defesa do Consumidor, Aproximação da Legislação, eliminação dos entraves técnicos às
trocas, o dossiê dos Produtos
Agrícolas Transformados ou
dos seus produtos de primeira
transformação, a Agricultura de
que se ocupam os art.º 233º a
345, a Pesca – (art.º 346º a 363º),
e os Assuntos Sociais; Foram
também discutidas as questões
Institucionais e as questões
orçamentais, sobre os recursos
financeiros da Comunidade.
No capítulo das questões
Económicas e Financeiras foram discutidas ajudas de préadesão, a participação de Portugal nos mecanismos de crédito,
a inclusão de Portugal no ECU,
prevista para 1989, questões de
fiscalidade e a participação portuguesa no Banco Europeu de
Investimentos.
Nestas matérias Portugal
teve que adaptar a sua legis-

lação interna, quer face ao Tratado de Roma, quer face às normas que visavam um tratamento
não discriminatório dos produtos transaccionados, os quais
diziam sobretudo respeito ao
IVA, às franquias fiscais a favor
de particulares, ao imposto sobre o tabaco, aos impostos indirectos sobre capitais e à assistência mútua em matéria de
fraude e evasão fiscal.
Por outro lado Portugal obrigou-se a subscrever o capital de
145 MECU’S, correspondente à
proporção do PIB do país em
relação ao PIB da comunidade e
a nomear um representante para
o Conselho de Governadores e
um para o Conselho de Administração do Banco.
Foram jornadas de trabalho
intensas, longas e complexas,
dada a vastidão dos temas a negociar e os interesses em presença, em que, mais uma vez,
representantes do país foram
chamados a desempenhar um
papel complicado de negociação.
Desta equipa fizeram parte, além do Prof. Doutor Ernâni Lopes, o Dr. António Martha e o Dr. Pedro Pires de Miranda, na qualidade de Presidentes da Comissão para a Integração Europeia, o Dr. Eurico
Cabral da Fonseca, Director
Geral do Secret. Integ. Europeia, o Dr. José Amaral, Chefe
de Gabinete do M.F.P. e uma
vasta equipa operacional em
Bruxelas, da Missão de Portugal
junto das Comunidades, Doutores Luís Roma de Albuquerque,
Manuel Barreiros, Marcelo Ma-

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

thias, João de Vallera, Aires
Correia, Pedro Álvares, Manuel
Areias, Gomes de Almeida,
Orlando Veiga, José de Matos
Torres, Amilcar Theias e Luís
Amaro.
A primeira tarefa desta
equipa foi a de proceder ao levantamento das questões. Depois hierarquizá-las em termos
de importância para o país. Em
seguida formular a posição negocial, por dossiê, e as tácticas
de negociação respectivas e por
fim proceder às negociações
propriamente ditas e às análises
de cada resultado obtido, introduzindo, ou não, as correcções
necessárias.

Decisão”, às alterações do seu
enquadramento de referência,
designadamente no que respeita
ao quadro internacional das
décadas de 1960 e princípios da
de 1970 e a necessidade de obstar a eventuais efeitos da instabilidade que se vivia no país, de
forma a não prejudicar as negociações em Bruxelas.
Neste período de 1974 a
1985 a Economia portuguesa
mostrava os seguintes indicadores, de evolução, face aos
períodos imediatamente anterior
e posterior:
Foi um período complicado
para a vida económica do país,
pelas razões já conhecidas e

Na mesma altura os indicadores Europeus médios, correspondentes,
eram os seguintes: (consideraram-se os 15 países que compõem a CE em
2004 – até 4 de Maio)

Portugal tinha sofrido profundas alterações no seu enquadramento externo resultantes da descolonização e da
democratização e buscou uma
resposta estratégica face às
novas realidades geopolíticas.
E essa estratégia teve por
base a adesão, como resposta de
Portugal, enquanto “Centro de

descritas neste documento, mas
do qual se recuperou algo, no
período pós-adesão às Comunidades.
Não tivesse este período,
1974/1985, significado um retrocesso e o País poderia estar
noutra situação muito mais
favorável.
(continua no próximo número)

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

Não pode ser vendido separadamente.
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Homenagem
Coruche – 12 de Janeiro de 2008

AOS IRMÃOS BADAJOZ E
A JOSÉ SIMÕES
Fotos: Hélder Roque

Domingos da Costa Xavier

No número anterior deste
jornal apelámos à vossa presença no jantar de homenagem
aos coruchenses irmãos Badajoz
e a José Simões, cerimónia ocorrida no passado dia 12 de Janeiro, e congratulo-me com o elevadíssimo grau de adesão da afición, dado que o evento decorreu com espaço esgotado e
gente à porta, testemunho evidente do respeito que as personagens em causa nos merecem.
Por gentileza do “Circulo
dos Amigos Taurinos” tocou-me
apresentar José Simões, quiçá
porque como orgulhosamente
venho referindo é “o toureiro da
minha rua”, rua que se chamou
“Do bom nome”depois “João
Lopes de Carvalho jr”e agora e
muito justamente “Rua da Música”, já que nela se sedia a SIC
(sim, a sociedade de instrução
coruchense, de facto a primeira
SIC do pais, o que a televisão
que lhe usurpou a sigla devia ter
em devida nota, e fazer um esforço mínimo por apoiar). Que
passe o desabafo, e vamos ao
que importa.
Falar sobre José Simões é
para mim muito fácil, não só
porque como já referi é “o toureiro da minha rua”, mas também porque detém características humanas tão singulares, que
me permitem afirmar que se
tivesse o atrevimento de dizer
mal dele publicamente, o Zé
pensaria duas vezes antes de
qualquer reacção hostil, porque
de facto é um homem bom, de
fundo e carácter, como a sua
vida vem provando.

José Simões

António Badajoz

Manuel Badajoz

suplemento

Tauromaquia

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 22 • Fevereiro de 2008

II

No jantar estiveram presentes cerca de 400 pessoas,
entr e elas alguns amigos que vieram de longe.

Tão grande na sua profunda
humildade, o Zé Simões agigantou-se na vida por isso mesmo, e
porque não dá passo a confusões com o seu estar, dado
que, retirado que está do activo
há anos, continua a ser cotejado
com puerta, que denominaram
como “Diego Valor” como o
mais teso e valente dos matadores de toiros da segunda
metade do século XX.
Simões, foi de verdade um
caso, e, malgrado uma carreira
curta (a vida é assim, e é o que
é…) continua a exibir invejável
bom-nome por essa Ibéria, prova provada do valor que exerceu
e que o público grato jamais
esquece.
Na nossa terra, a 14 de Agosto, em 1956 creditou-se com a
prova de novilheiro praticante.
Sem o supor, em 1959, entrou para a história ao actuar na
primeira corrida televisionada
(a partir de Salvaterra de Magos) compartindo cartel com José Lupi e José Cortes, ainda ao
tempo cavaleiros amadores,
com Manuel dos Santos e Francisco Mendes, já matadores de
toiros, e com Hector Iuquin,
como ele ainda novilheiro. Curiosamente encontram-se nesta
sala Francisco Mendes e José
Cortes, o que é bonito de assinalar.
Simões, debutou com picadores a 23 de Maio de 1960 em
Badajoz, lidando novilhos de
Hidalgo Alcón na companhia de
Torcu Varón e Irís Alvis.
Apresentou-se em Madrid
lidando novilhos de “El Pizar-

ral” e “El Jaral de la Mira” em
12 de Outubro de 60, alternando
com Luís Alvarez ”Andaluz II”
e Henrique Veja.
Chega à alternativa em 24 de
Junho de 1963 em Badajoz, lidando toiros de Cunhal Patrício,
com Paço Camino por padrinho
e “El viti” de testemunha. Obteve quatro orelhas de saldo e
petição de rabo no último toiro,
com enorme bronca ao presidente por não o ter concedido.
Grandes sucessos obteve
Simões ao longo da sua carreira,
sendo que aqui se refira o “repasso”que pregou a Paquirri,
com este no auge, precisamente
aqui em Coruche, frente a Toiros Silva, em que era verdadeiro
especialista.
Não me vou alargar mais
sobre a figura de José Simões,
até porque o seu percurso é conhecido de todos os que aqui nos
encontramos. Deixo-vos contudo com um pequeno texto de
Angél Arranz, inserto em “El
tério utópico” que talvez sintetize tudo o mais que vos
gostaria de dizer.
“Y torear. Torear también es
sortear las embestidas de los
toros com valor Y entereza. Con
verdad. Fijar a los toros, pararse, templando, mandando y
enlazando pases cargando la
suerte es tan fácil en la teoria
como difícil en la ejecución. De
ahi mi eterna admirácion y
respeto a todos los toreros honestos. Incluídas sus limitaciones”
Um abraço José Simões.

Muito boa noite a todos.
Antes de me desincumbir da
gostosa tarefa de que me reservaram para esta noite, que é a de
falar sobre António Badajoz,
não me dispenso de fazer apenas três ligeiras referências,
sobre o importante acontecimento em que estamos aqui participando.
Desde logo a louvável iniciativa do Círculo de Amigos
Taurinos, onde estão três antigos bandarilheiros e um toureiro
amador, cujo principal objectivo
é o de trazer ao conhecimento
das novas gerações antigas figuras do toureio. Essencialmente
para que a história não esqueça
aqueles que, com a sua arte e a

Francisco Morgado

sua determinação, contribuíram
para o desenvolvimento da tauromaquia em Portugal. Um
bem-hajam por isso.
Para José Simões vai a minha segunda referência. Apenas
para dizer que ele deve ser
apontado como exemplo a todos
os jovens que hoje sonham
poder vir a ser toureiros, num
momento em que as condições
são muito diferentes das que ele
teve. Contra ventos e marés,
apenas com a sua determinação
férrea, José Simões nunca virou
a cara aos toiros, por mais duros
que eles fossem, sempre lutou
com as armas que tinha e em
cada tarde se entregou sem reservas ao espectáculo, da praça
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mais modesta ao maior dos palcos.
Quero dizer-lhe José Simões
que a história não se escreve
apenas com as grandes estrelas.
Faz-se também com toureiros
mais modestos, mas honrados e
agradecidos à sua profissão.
Faz-se com também com toureiros que se sentem felizes
quando se metem num fato de
tourear.
E o José Simões foi um deles.
Obrigado por isso e pode crer que
os aficionados portugueses não
o esquecem.
Finalmente a Manuel Badajoz. Sobram recordações e faltam palavras para falar do meu
amigo e do seu brilhante percurso nas arenas. Toureiro dos pés à
cabeça, defensor acérrimo da
sua classe e perfeccionista em
tudo o que fazia na arena.
Sempre encarou a corrida
como um todo e era-lhe indiferente quem estava a tourear. Do
primeiro ao último toiro a sua
concentração era a mesma. Foi
dos poucos toureiros que sempre vi “metidos na corrida”
como fazem os profissionais de
excepção. Um Olé para ti Manuel. Toureiro grande que deixaste saudades em todos os aficionados que tiveram o privilégio de te ver.
Pronto. O mais fácil já está.
Tenho então agora de falar sobre
António Badajoz e não o vejo
fácil, pois a minha condição de
seu amigo há muitos anos, pode
tirar rigor às minhas palavras.
A branca folha de papel
esteve na minha frente mais de
meia hora como se fosse um
ecrã projectando imagens que a
minha recordação ia debitando.
É incrível a capacidade que
temos para rebobinar em acelerado factos e momentos que
ocorreram no espaço de muitos
anos.
Vi o António no campo, opinando sobre toiros; vi o António
nos tentaderos, autoritário e dominador; vi o António descontraído em rodas de amigos, contando histórias cujos protagonistas eram sempre toureiros e
toiros; Vi o António na praça,
toureando dentro da trincheira,
com um gesto, uma colocação,
um sinal… e quantas vezes isso
foi suficiente.
Vi o António como meu
grande amigo e mestre, sempre
disposto a tirar-me dúvidas e
ensinar-me a ver, a dizer-me porque é determinado toiro tinha
tido aquela reacção, porque é
que a sua colocação devia ser
naquele ponto e não em outro.
Ouvi-o dezenas de vezes antecipar situações como se tivesse
uma condição de adivinho.
Vi o António zangado e ale-
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gre, exultante como um pássaro
em liberdade, sobretudo com o
êxito dos seus toureiros: vi-o
zangado e duro quando foi preciso, pondo o seu carácter lutador ao serviço de quem servia.
Vi o António destroçado,
derrotado e vencido quando a
vida lhe deu aquelas duas tremendas cornadas que lhe marcaram a sua condição de pai; Vi
o António comovido até às lágrimas quando o Campo Pequeno de pé, depois de cinco horas
de corrida, se despediu dele, numa ovação que parecia não ter
fim e que ecoou por todo o mundo taurino, tal como o vi naquela noite dobrando carinhosamente e pela última vez o seu
capote, como que a fechar as
páginas de um livro….
Vi tanta coisa e apesar disso
as letras que dão vida às páginas
em branco não estão ainda escritas.
Meus amigos. Temos de pôr
ordem nisto porque as emoções
pessoais já estão a tomar conta
do jornalista e isso não pode
acontecer.
António Pereira Cipriano é
natural de Coruche, onde nasceu
a 22 de Setembro de 1929. Seu
pai era proprietário de algumas
terras na Amareleja, mas tinha a
sua vida neste lugar, efectuando
aqui transportes com parelhas
para as tarefas de campo. Estudou as primeiras letras e como
era regra na altura, no momento
dado, entrou para a oficina de um
ferreiro para aprender a profissão.
Mas já nesta altura António
Cipriano tinha o seu pensamento
em outros lugares.
Andava também a aprender
a ser toureiro e algumas vezes o
martelo deve ter acertado onde
não devia, porque o corpo estava ali, mas as ideias não.
O mestre sabia dessa paixão
e começou a tratá-lo por Badajoz, pois esse era um nome de
referência em Espanha sobre o
local onde se toureava a pé e se
matavam os touros.
>
Rapidamente o seu nome
passou de António Cipriano a
António Badajoz, e assim ficou
até hoje e, felizmente, por bons
e justificados motivos.
As coisas iam seguindo o
seu rumo, excepto nas oportunidades que não surgiam. A pátria
do toureio a pé estava então
muito longe, era uma miragem,
as bocas pediam pão e a vontade
de avançar não se compadecia
com longas esperas.
A evolução já era visível e
António, agora definitivamente
já Badajoz, mostrava-se desenvolto nos três tércios e lesto de
movimentos. Começaram a surgir vozes que o aconselharam a
> continua na página V
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Grande Homenagem em Coruche

Maurício do Vale

Entre os grandes bandarilheiros de todos os tempos, em
todo o mundo, e dentre os maiores portugueses, sobressai também a figura do valoroso Manuel Pereira Cipriano, que, tal
como seu irmão, também adoptou o apodo de “Badajoz”.
Ao longo de quarenta e um
anos de carreira, mostrou nas
arenas de Portugal e do mundo a
sua enorme classe e reconhecida
subtil eficácia. Sabia estar lá, no
sítio exacto, no momento certo,
na mais pura interpretação da
virtude maior de um “peão de
brega” que é... “estar sem estar”!
Popularizado com o nome de
Manuel Badajoz, nasceu a típica
e aficionada Coruche, a 26 de
Agosto de 1931. Bem cedo se
interessou pelo mundo dos
toiros, tanto mais que seu irmão
António, também se havia decidido pela vida de toureiro.
Sempre que Manuel toureava, demonstrava imensa intuição e habilidade, e um fácil conhecimento das características
das reses que lidava. Após vários festivais, fez a prova de

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

“praticante” na Praça do Cartaxo, ai confirmando, desde logo,
as suas excelentes qualidades.
Na temporada seguinte, a 15
de Setembro de 1953, na Praça
Daniel do Nascimento (Moita
do Ribatejo), Manuel Badajoz
fez a sua Alternativa de Bandarilheiro profissional, que lhe foi
concedida pelo inesquecível e
saudoso Pedro Gorjão, bandarilheiro carismático ao tempo,
que lhe cedeu a brega de um
toiro da importante ganadaria de
Cunhal Patrício.
A partir de então, a Tauromaquia, portuguesa e mundial, passou a contar com um profissional probo, respeitador e respeitável, dentro e fora das arenas, circunstância que muito contribuiu
para o prestígio que viria a
alcançar.
As suas qualidades depressa
se tornaram conhecidas e, por
isso, não admirou que lhe fossem, chegando constantes convites para integrar as melhores
quadrilhas dos melhores matadores e dos melhores cavaleiros.
Dentre outros, recordem-se Manuel dos Santos, Francisco Mendes, José Júlio, Mário Coelho e
José falcão; e ao serviço de Manuel dos Santos constitui com
José Tinoco e o saudoso Manuel
Barreto a famosa e inesquecível
“quadrilha maravilha”, assim
conhecida e reconhecida!
Mas Manuel Badajoz foi
igualmente um extraordinário
“peão de brega” de ilustres cavaleiros, tendo actuado nas quadrilhas de, entre outros, Mestre
Núncio, Luís Miguel da Veiga e
José João Zoio. E sempre com
uma excelente capacidade!
E assim foi também quando
integrou as quadrilhas dos melhores estrangeiros que pisaram
arenas nacionais.

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

Manuel Badajoz era sempre aceite e, sobretudo, desejado
e disputado. Tê-lo na quadrilha
era a certeza da qualidade... a
todos os níveis! Despediu-se na
tarde de 11 de Outubro de 1992,
em Santarém, na Monumental
Celestino Graça, perante uma
enorme assistência, em cerimónia partilhada com o seu companheiro de lides José Tinoca,
que também nessa tarde disse
adeus ao traje de seda e prata.
Tarde de apoteose para Badajoz
II e Tinoca, por entre as aclamações dos aficionados e todos
os agentes da Festa de Toiros!!!
Mas você, meu caro Manuel
Badajoz, foi muito mais além
dos factos e verdades que aqui
já referi. Foi (e é) um senhor que
foi tão longe quanto os voos do
seu capote permitiram e o seu
sentimento toureio inspirava!
Você foi um toureiro de
“outro corte”, isto é, de “corte
especial”. Por isso, também,
Toureiro de letra grande! Como

que bailando de sapatilhas, e em
pontas, a sua arte era leve... mas
profunda! Os seus lances de capote eram brisas que davam
gosto sentir e ver, ora ligando,
levando e trazendo, ora rematando e deixando o toiro onde
era preciso deixar, ou mandando-o aonde era preciso mandar!...
A duas mãos, igualmente.
Baixas sem se baixar, porque o
corpo eleva-se sempre na subtileza dos gestos que forem
grandes... A duas mãos bandarilhava, claro! De frente, lento e
preciso, solene no remate, saindo sem se tirar... Fácil a encontrar sítio para toiro colocado e,
por isso, mais eficaz ainda.
Brilhava de forma natural!
Elegante até no agradecer,
“montera en mano”!
Percalços também os teve,
afinal as medalhas que a sua
honradez de toureiro grande não
poderia dispensar. Entre outras
que o seu corpo recordará, trago

aqui dois momentos distintos,
que tiveram o denominador
comum da colhida que a vida –
toiro ou o toiro – vida dão...
Em Angra do Heroísmo, Ilha
Terceira, o drama de um coração abnegado e sensível, sério e
valente, que entendeu pregar a
partida do enfarte ao seu dono.
Ali, entre as ondas do Atlântico
e a chuva que também caía em
tarde de pânicos e “verguenzas
toreras”, ali na arena cinzenta de
vulcões altaneiros e entre aficionados de rija têmpera, você foi a
tal lava vulcânica de temple
humano, perante a sua presença
de espírito perante os cornos da
doença – deslizando lentamente
a sua presença de espírito, recomendando calmas e sorrisos,
naquele jeito de “no pasa na”, que
também a Giralda lhe diria...
Semanas depois regressaria
ao Continente, com o coração
ganhando-se de novo distâncias
para o que a “fortuna” e a “Macarena”, e também Nossa Senhora do Castelo, quisessem... E
não foi por falta de coração que
Manuel de despediu do vestido
de tourear!
O outro momento que aqui
recordo, sem esquecer em 1963
a curiosidade de ter toureado na
Indonésia e em Macau, diante
de 120 mil pessoas em cada de
duas tardes, foi, se a memória
me não atraiçoa, em Alcochete.
Ao passar a trincheira, a mão
que ficou perdeu por cornada a
ponta do indicador direito. Dor
natural. Mas toda a serenidade.
Esse indicador ficou mais curto,
a ponto de se brincar, pois se
Manuel fosse cavaleiro haveria
de pedir “+1”, mas dar-lhe-iam
apenas um palmito à medida do
dedo...
Mas o que aqui importa
recomendar é que não foi por
ser mais curto que esse dedo
indicador deixou de indicar, a
muitos, os melhores caminhos,
para os de a cavalo e de a pé!
Assim, sempre eles seguissem
devidamente os caminhos de
Manuel, que, com seu irmão,
eram, são e serão, e parafraseando a tal quadrilha, uma “dupla
maravilha”. Até na Escola de
Toureio de Coruche, pedaço de
História da nossa Tauromaquia!
A finalizar, arrisco sem receio de errar! Você, Manuel
Cipriano “Badajoz II”, se olhar
o sol, ou a lua, as nuvens ou as
estrelas ou os toiros no campo,
ou os companheiros, ou os aficionados, há-de ver e ouvir que
todos lhe dizem o mesmo:
“Manué, obrigado por ser quem
é”!!!
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> continuação da página III

HOMENAGEM AOS IRMÃOS BADAJOZ
E A JOSÉ SIMÕES
seguir a carreira de bandarilheiro, por ter uma colocação
assegurada mais rápida e porque
esse era, na altura e por norma,
o caminho que seguiam os aspirantes a novilheiros.
A 9 de Setembro de 1949 –
completa no próximo ano 60
anos – fez-se bandarilheiro profissional numa corrida do Campo Pequeno, sendo seu padrinho
José Segarra que lhe cedeu para
bregar e bandarilhar um toiro de
Manuel Ribeiro Telles.
Inicia-se aqui a carreira profissional do bandarilheiro mais
brilhante que teve a tauromaquia portuguesa no século XX.
Digo-o com toda a convicção e sem querer tirar mérito aos
muitos e bons companheiros
que então teve.
Mas António Badajoz era diferente.
O poderio e a eficiência do
seu capote, tanto submetia o
toiro nas suas investidas bruscas, como o mimava e o puxava
para o peito, quando via que ele
vinha com a cara pelo chão e se
entregava aos voos do seu percal.
Com as bandarilhas foi descarado e arrogante, precioso na
forma como citava, pisando os
terrenos onde os toiros colhem
para, no segundo exacto, levantar os braços e colocar os seus
pares que deixaram rasto e fama
nas arenas do mundo.
E para que os mais novos
não pensem que estas são apenas palavras motivadas por exageros de amigo, então que falem
os aficionados de Sevilha,
Madrid ou Barcelona que o ovacionaram e chamaram à arena
várias vezes, ou aqueles que
assistiram à feira de Manizales,
na Colômbia e que exigiram a
sua saída em ombros pela porta
grande, acompanhando os matadores daquela tarde, depois de
António Badajoz ter bandarilhado com arte e toureia cinco dos
seis toiros então lidados.
Apenas seis anos depois de
ter tomado a alternativa, já António Badajoz recolhia no México o prémio de melhor bandarilheiro da época e a concorrência era então muita e boa.
E estas são apenas duas referências às dezenas de prémios
que recebeu ao longo da sua carreira. O percurso de António
Badajoz deve ser dividido em
duas fases distintas.
A que decorre entre a sua
alternativa e o ano de 1964 –
mais ou menos 15 anos – onde
esteve integrado nas quadrilhas
de matadores e a seguinte, até à

sua retirada, onde pôs o seu serviço à ordem de vários cavaleiros portugueses.
Há no entanto um pormenor
a realçar. Em qualquer momento da sua carreira, e sempre que
Mestre João Núncio necessitou
dele, esteve presente ao lado do
velho Califa de Alcácer.
Sumariamente foi assim:
Com Diamantino Vizeu nas
épocas de 51 e 52, a partir daqui
com Francisco Mendes, até à
sua retirada das arenas, depois
com Manuel dos Santos também
até que este se retirou e depois
com José Simões até 1964.
Com Luís Miguel da Veiga
(o seu menino…) entre 1965 e
1972; José João Zoio (a sua
descoberta…) entre 73 e 1980; e
finalmente Paulo Caetano (o seu
envelo…) até à sua retirada em
1991.
Foi apoderado de toureiros e
neste particular quero aqui dizer
publicamente que António Badajoz foi sempre um lutador
aguerrido pelos interesses dos
toureiros que representou, levando muitas vezes até ao limite
do possível as suas ideias, mesmo que lhe isso lhe custasse a
perca de amizades, como algumas vezes aconteceu.
A José Simões e a Óscar
Rosmano levou-os por difíceis
caminhos até à alternativa. A
Luís Miguel da Veiga, a José
João Zoio a Paulo Caetano e a
António Raul Brito Paes, conduziu-lhes as várias temporadas
com rigor e eficácia, mas também com a esperteza e manha
de quem dominava os meandros
da contratação.
No espaço que não chega a
um minuto está aqui uma súmula de 42 anos, vivendo nas 24
horas do dia o ambiente taurino,
as corridas e sobretudo o campo
do bravo, onde António Badajoz
foi também mestre incontestado
e respeitado.
Uma vida assim, tão intensamente vivida, não pode ser contada porque faltam palavras
para a descrever.
António foi Almirante quando era preciso ser duro e Cardeal quando as circunstâncias o
pediam. Foi fiero e desafiante
como um Miura, ou cómodo e
doce como um Carlos Nuñes.

E era vaidoso. Vaidoso da
sua profissão, orgulhando-se de
ser toureiro dos pés à cabeça e
dos melhores, porque pedia
meças na frente dos toiros, onde
cada um ao fim e ao cabo, joga
aquilo que sabe ou é capaz.
É verdade que tudo isto passou António Badajoz!
É verdade que estas memórias estão e parecem cada dia
mais longe.
Que tens, de quando em vez,
uma raiva surda por isso, mas
neste dia que é de grande festa,
quero-te pedir um favor.
Não te zangues com a vida
António!!!
Aceita que as tuas pernas já
não te levem aos sítios do teu
encantamento, com a velocidade
que lhes pedias noutros tempos;
Aceita que o teu ouvido já
não apanhe tão bem o berrear
dos toiros que no campo anunciam a luta eminente, como naquele dia em que me disseste
que ia haver uma briga e eu só
via toiros pastando na maior das
tranquilidades. Passados dez
minutos a confusão estava instalada e tu rias a bandeiras despregadas…; Aceita que o teu corpo
peça agora a ajuda de um apoio,
mas tudo isto não são fraquezas
António Badajoz….
São medalhas de que te
deves orgulhar muito, porque a
tua vida não foram só louros e
rosas, aplausos e voltas à arena.
E elas, antes de matar… também moem!!!
É o ciclo da vida que entra
nesse teu espírito que, apesar de
tudo, será sempre rebelde até ao
fim dos teus dias.
Olha para esta gente à tua
volta, que veio para te acarinhar,
para te agradecer, para te saudar
e para te dizer que o toureiro
António Badajoz continua nas
suas memórias.
Ainda hoje, de vez em quando, parece que te vejo dentro da
trincheira a caminhar para mim
com essa perna caneja e a dizer-me: – Então compadre Chico?
Gostaste?....
Se gostei António!
Tenho gravado no canto mais
grato das minhas memórias o
duende do teu capote, com a
magia dessas tuas mãos, o peito
aberto ao toiro, aqueles recortes
com a perna adiantada que te
enrolavam os toiros à cintura e
depois… o sorriso….
Esse sorriso que vem da alma, que não se explica, mas que
se sente.
Vai por ti António Badajoz,
grande amigo e grande toureiro.
Muito obrigado.
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Curro Romero,
académico de
honra
O matador de toiros Curro
Romero, foi nomeado académico de honra da Real Academia
de Belas Artes de Santa Isabel
da Hungria, de Sevilha.
Segundo a revista “6 toros
6”é a primeira vez em quatrocentos anos de vida da instituição que tal honraria é concedida

a um toureiro. Ainda bem que as
entidades culturais ibéricas começam a reconhecer à festa de
toiros e aos seus agentes o valor
devido e o seu papel no tecido
cultural.
Que o exemplo frutifique…
____
DCX

Os cartéis de Angra
do Heroísmo
A ilha terceira continua dando lições ao Portugal taurino.
Ocorrendo em Junho, já nos
é possível saber que dia 21 com
toiros de Albino Fernandes,
actuarão João Moura (filho),
João Telles (filho), Rui Lopes e
Javier Valverde. Dia 22, com
três toiros de Rego Botelho e
três de irmãos Toste, João Salgueiro, e João Moura e João
Telles (filhos) e dia 24, toiros de
Rego Botelho para Juan Bautista,
Daniel Luque e Joselito Adame.
O ciclo encerra com um
“mano a patas” com João Sal-

gueiro e “El Cid” ante toiros de
Albino Fernandes e Rego Botelho.
Que se diga que na montagem anda a mão de Rui Bento,
e o atempado de tudo isto é um
excelente exemplo do possível.
Note-se que o que chamo brincando “a moedinha de um
euro”, isto é, o conjunto de praças ao redor de Lisboa, as empresas se atropelam e nos fazem
gramar os mesmos artistas semana a semana sem um grama de
planeamento concertado.
DCX

Sarkozi!
Para os que pensavam que o
presidente francês somente sabia coleccionar mulheres bonitas, é bom que também se diga que o homem também cultiva o bom senso.
Instado pelos anti taurinos
do seu país a promulgar a proibição da assistência às corridas
de toiros por menores de quinze

anos, não só não admitiu tal infâmia como em comunicado fez
saber que as corridas de toiros
são uma tradição francesa, de
que aliás muitos franceses dependem, e defendem.
E chamem-lhe lá superficial,
o que o homem tem é bom
gosto.
DCX

Grupo Tauromáquico
“Sector 1” vai a Sevilha
O respeitável Grupo Tauromáquico “Sector 1”, organiza nos
próximos dias 3 a 8 de Abril, a
tradicional excursão a Sevilha
por ocasião da Feira Taurina de
Abril.

A viagem vai permitir ver as
seis corridas de toiros na Maestranza além de se poder visitar a
bonita cidade de Sevilha.
____

O toureiro português, é a prova de que nem tudo
no homem é cobardia de açougue, mistificação
vegetariana.
Miguel Torga
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João Moura
30 anos em figura
Depois da grande temporada
que realizou em 2007, somando
triunfos nas mais importantes
praças e feiras de Portugal e
Espanha, João Moura Caetano,
prepara agora com afinco a temporada que se avizinha.
Desde o inicio do ano, que
na Herdade das Esquilas em
Monforte, João Caetano vem
toureando vacas praticamente
todos os dias, trabalhando assim
a sua quadra, que este ano vai
estar reforçada com novos cava-

los, tendo como objectivo elevar ainda mais o nível da temporada passada.
Quanto à equipa não haverá
alterações, mantendo-se como
bandarilheiros José Grenho e
Ricardo Raimundo, enquanto
Carlos Pegado e Jacinto Alcon,
continuarão a ser os apoderados
em Portugal e Espanha, respectivamente.
Para mais informações visite
www.joaomouracaetano.no.sapo.pt

Rui Fernandes
no México

Rui Fernandes está a causar
grande alarido na sua passagem
pelo México. A corrida do passado dia 1 de Janeiro esgotou
dois dias antes, acontecimento
nunca visto em Mérida com
tanta antecedência numa corrida
de rejoneio.

O destaque do cartaz era o
debute do português em Mérida.
Cortou 3 orelhas com petição de
rabo.
Este êxito valeu-lhe a repetição nesta importante praça em
tão peculiar mano-a-mano.

Tertúlia

com a presença de
Fernando Palha
Foi no passado dia 31 de
Janeiro, que se realizou mais um
jantar tertúlia na conhecida
pastelaria “A Mexicana” em
Lisboa, desta vez com o distinto
Ganadero Fernando Palha.
Este espaço de reflexão e
aprendizagem taurina, deve-se a

Comemora-se na presente
temporada, o trigésimo aniversário da alternativa do cavaleiro
João Moura, que subiu a pulso a
escada do êxito e que nos dias
de hoje é considerado um dos
mais importantes cavaleiros da
sua geração.
Com 10 anos apenas, a 24 de
Setembro de1970, apresentouse pela primeira vez em público,
em Portalegre, denotando desde
logo uma grande intuição, o que
fez com que criasse expectativa
e interesse junto do público aficionado, não mais passando
desde então despercebido quer
onde fosse que toureasse.
Com isto foi evoluindo, ganhando rodagem e experiência, e
em 1976, surge pela primeira
vez, das muitas na sua carreira,
anunciado na monumental de
“Las Ventas” em Madrid, na
conceituadíssima feira de Santo
Isidro, onde conjuntamente com
os seus cavalos “Ferrolho”e
“Importante” alcança um retumbante êxito, que o viria a projectar também além fronteiras, de
forma empactante à época, ganhando o respeito do difícil
público Espanhol, e começando
a sua presença a ser solicitada
em todas as praças do país vizinho, o que lhe granjeou um
merecido prestígio internacional.
Posto todo este trajecto, a 11
de Junho de 1978, e com uma
carreira de praticante de fazer
inveja à de muitos profissionais,
Moura decide doutorar-se, cerimónia que veio a acontecer na
praça de toiros “Celestino Graça” em Santarém, tendo como
padrinho o veteraníssimo e primeiríssima figura Mestre David
Ribeiro Telles, testemunhando o
acto os cavaleiros José João
Zoio, e José Mestre Baptista,
lidando toiros de Palha, e vindo
a corrida a resultar de forma
muito positiva ao recém douto-

rado. Nos anos que se seguiram
confirmou tudo aquilo que tinha
vindo a prometer, chegando a
rivalizar primeiro com Zoio,
depois com Manuel Jorge de
Oliveira e posteriormente com
João Palha Ribeiro Telles.
Desde então, não mais parou
quer em Portugal, quer em
França e Espanha, onde se veio
a tornar recordista de saídas em
ombros pela porta grande da
praça Madrilena, fazendo-o por
sete vezes, e arrebatando inúmeras distinções, e prémios, incluindo cinco “Cañeros”, alargando assim o seu riquíssimo
palmarés.
Ao longo destes 30 anos de
actividade sempre em figura,
tantos êxitos não seriam possíveis sem a colaboração de
montadas de grande qualidade
com sendo o “Ferrolho e “Importante”, adquiridos aos herdeiros de Mestre João Branco
Núncio, e com ferro do mesmo
proprietário, o “Obelisco”, de ferro Rio Frio, o “Sandokan”, com
ferro da coudelaria Espanhola
de Gregório Moreno Pidal,
o“Teliz”com ferro também de
Branco Núncio, e mais recente-

Rodrigo Taxa

mente o conhecido “Belmonte”com ferro do também cavaleiro Luís Rouxinol. Com todas
estas e toda uma séria de outras
montadas não aqui referidas,
João Moura criou um estilo
próprio, também por muitos
chamado de “toureio moderno”
revolucionando o mesmo, pois
veio a interpretá-lo de maneira
encimista, com recortes, brega
ladeada, cites em curto, cambiadas, e claro, com toda a genialidade e tremendismo que lhe são
característicos.
Após 30 anos de carreira
sempre no topo há que felicitar
João Moura pois uma trajectória
de tal nível não engrandece e
deixa feliz unicamente o toureiro, mas sim de igual forma
toda a tauromaquia, e nomeadamente o toureio a cavalo, e a
verdade, é que gostando-se ou
não Moura conquistou por mérito próprio um lugar nas crónicas
e na história da festa.
Há que desejar a João Moura
felicidades, e de igual maneira
que possa por mais anos fazer o
público desfrutar com tudo
aquilo de que é autor.
____

Última Hora

Joaquim Tapada, reconhecido
aficionado e profundo interessado na divulgação da Festa dos
Toiros.
No próximo número daremos conta da extraordinária
conferência de Fernando Palha.
____

Inácio Ramos é o novo empresário
da praça de toiros de Coruche.
Desenvolvimentos na próxima
edição.
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SANTARÉM

SALVATERRA DE MAGOS

Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT)

Um leque de opções de formação

Janeiras ecoaram por Santarém EPSM cria Gabinete
de Formação
Profissional

A Escola Profissional do
Vale do Tejo (EPVT) quis cumprir a tradição em Santarém, ao
assinalar as Janeiras. No passado dia 7 de Janeiro, alunos e
professores do 10.º ano do Curso Técnico de Apoio Psicossocial, acompanhados por dois
“violeiros” do 10.º ano do Curso
de Construção Civil foram cantar as Janeiras à Câmara Municipal de Santarém, ao Governo

Civil, à Santa Casa da Misericórdia, ao Lar de Santo António
e à Fundação Madre Andaluz.
Os votos de “um bom ano de
2008” foram dados, pessoalmente, a Moita Flores, Presidente
da Câmara Municipal de Santarém, assim como aos representantes das outras instituições
visitadas.
O grupo de alunos e professores da EPVT aproveitou esta

visita às instituições para entregar os produtos recolhidos no
âmbito da campanha de solidariedade social intitulada “Unir
Para Dar”.
O objectivo desta iniciativa
foi recolher produtos de higiene
pessoal, livros, roupas e brinquedos com intuito de se poder
ajudar os mais necessitados
nesta época do ano.

EPVT adere à Rede Nacional
de Clubes Europeus
Com o intuito de divulgar
informação relativamente à
União Europeia (UE), suas instituições e programas, bem como organizar actividades curriculares e extracurriculares sobre
a Europa dos 27, a Escola Profissional do Vale do Tejo – Santarém (EPVT) criou o Clube da
Europa e aderiu à Rede Nacional de Clubes Europeus.
O projecto, dinamizado pela
professora de inglês, Isabel
Messias, pretende envolver toda
a comunidade educativa da
EPVT em redor deste assunto.
Recordar que o núcleo duro do
Clube da Europa esteve, no início deste ano lectivo, presente
no Parlamento Europeu de Bruxelas por ter alcançado o primeiro lugar no concurso intitulado “Parabéns UE”, iniciativa
do Centro de Informação Europe Direct de Santarém que visou

assinalar os 50 anos do Tratado
de Roma. A Equipa quer continuar a desenvolver um espírito
europeu entre os seus membros
e transmiti-los a toda a comunidade escolar. À semelhança de
outros Clubes da Europa existentes em 24 países, também
este visa promover acções de
dinamização sobre os aspectos
geográficos, históricos, cultur-

ais e económicos da Europa.
Os trabalhos do Clube da
Europa da EPVT visam dar
também destaque a vários temas
que vão desde as instituições da
União Europeia aos desafios das
próximas décadas, passando pelos estados-membros, património, o papel da Europa no Mundo e os novos processos de alargamento.

A Escola Profissional de
Salvaterra de Magos (EPSM)
acabou de criar o Gabinete de
Formação Profissional (GFP)
com intuito de responder às
inúmeras solicitações no âmbito
de formação, que quase todos
dias chegam a este estabelecimento de ensino. A EPSM esforça-se por continuar a oferecer uma componente prática de
informação, através da formação profissional, no sentido de
proporcionar um enriquecimento contínuo e estruturado de
conhecimentos.
Em 2008, a EPSM, procurando uma vez mais ir ao encontro das necessidades dos activos
e da região em que se encontram inseridos, apresenta uma
vasta oferta formativa. Na área
das Línguas, oferece formação
nos vários níveis de francês,
inglês, alemão e castelhano. Em
termos de Contabilidade / Fiscalidade, poderão ser feitos cursos de Fiscalidade na Empresa,

Gestão Orçamental, Aprovisionamento e Gestão de Stocks.
No campo da Computação, a
oferta passa pela Iniciação à Informática, Informática Avançada e Autocad 3D. No Marketing, o Marketing / Comunicação Empresarial e Marketing /
Vendas. Na Restauração, o Serviço de Mesa, Serviço de Cozinha, Pastelaria e Enologia. Na
Psicologia, a Motivação e Liderança, Comunicação Interpessoal
e Gestão do Tempo e do Stress.
No Direito, a Legislação Laboral. O GFP pretende ainda proporcionar formação nas áreas de
Electrónica, Electricidade e Higiene e Segurança no Trabalho.
Os interessados em frequentar as várias acções de formação
colocadas à disposição pelo
GFP, devem contactar a Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos através do telefone 263
500 300 ou do
e-mail: epsm@geral.pt.

Assinado contrato
para obra de troço
do IC9
No passado dia 16 de Janeiro, foi assinado na Associação
Cultural e Recreativa de Alburitel o contrato para a execução
da empreitada do IC9 Alburitel
(Ourém)/ Carregueiros (Tomar).

O evento foi presidido pelo
Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos e o Governador Civil do Distrito de
Santarém, Paulo Fonseca.
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SANTARÉM

Cantar as Janeiras

O Governador Civil de Santarém recebeu no passado dia 4
de Janeiro, um grupo de crianças que lhe foram cantar as Janeiras. Foi oferecido um bolorei a Paulo Fonseca que, em
troca, ofertou rebuçados.
Vestidas a rigor, cerca de 30
crianças do Jardim Infantil de
Santa Margarida, de Santarém,
cantaram as Janeiras ao Governador Civil e manifestaram o
seu desejo de bom ano 2008.
Paulo Fonseca retribuiu os

votos, apelando para que façam
da vida uma diversão e que sejam amigos dos amigos. Ao contrário do ano passado, não foi
feito nenhum pedido particular
pela instituição, ao que o Governador Civil, em tom de brincadeira, comentou: “É porque
estão contentes”.
As responsáveis do Jardim
Infantil ofereceram um bolo-rei
ao representante do Governo,
que posou para uma fotografia
com todas as crianças.

TORRES NOVAS

Inscrições on-line

Formação de activos
As inscrições para as acções
de formação inseridas no Plano
de Formação de Activos para o
1.º semestre de 2008 estão disponíveis no portal da Nersant
www.nersant.pt.
As principais áreas a abranger serão a Comercial, Contabilidade e Fiscalidade, Comporta-

mental, Direito, Higiene e Segurança, Informática, Línguas,
Qualidade, Secretariado.
As inscrições estão abertas
para a sede da Nersant em Torres Novas e para os cinco núcleos da associação – Abrantes,
Ourém, Santarém, Cartaxo e
Sorraia.

ALMEIRIM

Ex-Combatentes da Guerra de Ultramar

1.º Almoço Convívio
Dois almeirinenses, ex-combatentes do Ultramar, levaram a
cabo a iniciativa pioneira no concelho de Almeirim, de organizar
um almoço para Ex-Combatentes da Guerra de Ultramar.
De acordo com os organizadores, a porta está aberta para
todos aqueles que foram combatentes do Ultramar – exército,
marinha, força aérea desde que
naturais ou residentes no concelho de Almeirim. A ideia é reunir
pela primeira vez, todos aqueles
que, naturais e residentes no concelho de Almeirim, foram mobi-

lizados para a Guerra do Ultramar. O almoço está marcado para
o dia 9 de Março, no Salão Moinho de Vento com o preço de 20
euros por pessoa (incluído almoço,
bolo de aniversário e animação)
Se foi Combatente, traga um
amigo ou um familiar que queira
partilhar um capítulo tão marcante da vida. Será bem-vindo e
terá a possibilidade de conviver
com todos aqueles que partilharam a experiência do Ultramar
enquanto combatente.
Para mais informações:
912214730 ou 965338529.

Aproveitar os últimos apoios
comunitários

Foi apresentado no passado
dia 14 de Janeiro, no Governo
Civil de Santarém, o Programa
Operacional Alentejo (POA), no
âmbito dos fundos comunitários, que inclui a região da Lezíria do Tejo. Até 2013, está previsto um investimento de 869
milhões de euros, num quadro
de apoios que será o último disponibilizado pela União Europeia.
“Trata-se de um novo capítulo, porventura o último de
captação de fundos comunitários, para aproveitamento de
desenvolvimento do nosso país
de um pacote financeira de tão
elevada dimensão”. Este apelo
foi feito pelo Governador Civil
Paulo Fonseca, que salientou
ainda a importância da sessão,
pois “enquanto região, devemos
aproveitar esta oportunidade
única para fazer um bom desempenho da realização daquilo que nos falta realizar e continuar a fomentar o espírito de
coesão regional que tanto carecemos”. Paulo Fonseca anunciou que Silvino Sequeira, Vo-

gal Executivo do POA e ex-Presidente da Câmara Municipal de
Rio Maior, tem já um espaço no
Governo Civil, como forma de
permitir às instituições da Lezíria do Tejo maior facilidade de
participação e de acesso ao programa do Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN).
O mesmo foi convite foi
efectuado a António Paiva, Presidente da Câmara Municipal de
Tomar, concelho integrado no
Médio Tejo, entretanto eleito
para as mesmas funções no
âmbito do Programa Operacional do Centro.
O POA contempla cinco
Nomenclaturas das Unidades
Territoriais (NUT’s) III – Alentejo Central, Alentejo Litoral,
Alto Alentejo, Baixo Alentejo e
Lezíria do Tejo –, num total de
58 concelhos, sendo que a subregião ribatejana é a maior em
termos demográficos e a segunda na lista do Produto Interno
Bruto.
São seis os eixos prioritários
da estratégia estabelecida pela
Comissão de Coordenação e De-

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

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

senvolvimento Regional (CCDR)
do Alentejo, apresentou a sua
Presidente, Maria Leal Monteiro: competitividade, inovação e
conhecimento; desenvolvimento urbano; conectividade e articulação territorial; qualificação
ambiental e valorização do espaço rural; governação e capacitação institucional; e assistência
técnica. Estas orientações do
POA contarão com um investimento total de 869 milhões de
euros, através do FEDER –
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Foram ainda anunciados na
sessão os concursos no âmbito
destes eixos que já se encontram
abertos, que vão desde a regeneração urbana e o sistema de incentivos às empresas à requalificação da rede escolar, a acções
de valorização e qualificação
ambiental e ao património cultural.
Uma das inovações mais
relevantes do POA é a apresentação das candidaturas via electrónica, através da página.

Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE

pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58

30

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 22 • Fevereiro de 2008

NOTÍCIAS DO DISTRITO

SALVATERRA DE MAGOS

SANTARÉM

Observatório de
Sinistralidade Rodoviária
Depois de formalmente criado pelo Governo Civil de Santarém, reuniu pela primeira vez
em Janeiro, o Observatório de
Segurança Rodoviária (OSR).
No encontro, foi feita uma abordagem colectiva, em termos distritais, do fenómeno da sinistralidade rodoviária nas suas diversas vertentes, bem como a definição do tipo de intervenção que
caberá ao Observatório concretizar.
As entidades representadas
neste órgão decidiram que a
periodicidade da realização das
reuniões será mensal, a acontecer de forma descentralizada e
próximo dos locais onde se tem
verificado maior número de acidentes. Outro dos pontos acordados foi os convites aos Institutos Politécnicos do Distrito
para integrar este órgão e à Sub-

comissão de Segurança Rodoviária da Assembleia da República para participar em futuras
reuniões e nas acções a desenvolver. A reunião serviu ainda
para a definição de cinco eixos
prioritários de intervenção: vertente pedagógica (procurando
levar as escolas a introduzirem a
prática regular de actividades de
cidadania que contribuam para
uma formação colectiva da relação com a circulação rodoviária nos seus múltiplos aspectos);
sensibilização (organização de
campanhas em locais e tempos
relevantes para a redução da
sinistralidade); fiscalização (intervenção das forças de segurança, reprimindo os comportamentos ilegais e intervindo pelo
cumprimento do Código da Estrada, especialmente nos locais
e horas de maior risco); inter-

venção (procurando corrigir práticas e sinalizações desadequadas em troço que necessitem de
correcções de perfil ou afins); e
vertente de avaliação (reflectindo e discutindo o sistema na sua
globalidade e propondo alterações aos organismos competentes sempre que tal se verifique
necessário).
De recordar que, neste órgão, têm lugar, para além do
Governador Civil que preside, a
Direcção de Estradas de Santarém, PSP, GNR Territorial e
Trânsito, Comando Distrital de
Operações de Socorro, as duas
Comunidades Urbanas, Brisa,
Scutvias, as duas Coordenações
Educativas e um representante
das Escolas de Condução do
distrito.

SALDOS – Quais os
direitos dos consumidores?
gada a trocar ou devolver o dinheiro gasto num produto defeituoso. Quanto aos bens que não
apresentem qualquer defeito, as
lojas não estão obrigadas a proceder à sua troca ou devolução,
estando tal possibilidade sempre
condicionada pela existência de
um acordo nesse sentido com o
vendedor.
Todavia, e contrariamente ao
que poderia pensar, as lojas
podem proceder à venda de produtos com defeito, porém é
obrigatório haver uma informação expressa de que a redução
de preço se deve a um defeito no
artigo. Os produtos defeituosos
que se encontrem à venda deverão estar destacados dos restantes e ter uma etiqueta a assinalar
o problema. Claro que se adquirir um produto defeituoso devidamente assinalado como tal,
não poderá posteriormente reclamar o defeito.
Finalmente, quanto aos meios
de pagamento, informamos que
a lei vigente veio esclarecer que
o vendedor é obrigado a aceitar
os meios de pagamento habitualmente disponíveis noutra
época do ano. Mais, o comerciante não poderá efectuar des-

Os três Projectos apresentados pela Escola Profissional de
Salvaterra de Magos (EPSM)
para o Concurso Europeu “50
Anos Juntos na Diversidade”
foram seleccionados para a
grande final, para a qual foram
escolhidos os 10 melhores a
nível nacional.
Para este desafio, que abarcou mais de 450 candidaturas de
estabelecimentos educativos
dos 27 estados-membros (incluindo ensino superior), era
pedida uma reflexão (ensaio)
sobre os desafios da União
Europeia nos próximos 50 anos,
e uma composição gráfica que
abarcasse a UE no nosso quotidiano.
Para os professores da
EPSM envolvidos, “esta inicia-

tiva já é considerada uma
vitória para o nosso estabelecimento de ensino, pois este concurso permitiu aos nossos alunos uma maior reflexão sobre a
Europa e um contacto mais
detalhado e específico com a
língua inglesa e francesa”.
Os resultados finais só serão
conhecidos a 15 de Fevereiro. O
estabelecimento de ensino vencedor irá representar Portugal,
em Bruxelas, durante o mês de
Março.
Além da componente protocolar que consistirá na apresentação dos projectos desenvolvidos na escola, os vencedores (20
alunos e dois professores) poderão ainda visitar o Parlamento
Europeu de Bruxelas e o Museu
da Europa.

A partir de Janeiro de 2008

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Tal como já aconteceu no
Verão, o período de saldos de
Inverno também decorre
agora ao longo de dois meses,
tendo lugar entre 28 de Dezembro e 28 de Fevereiro.
É agora altura de os comerciantes escoarem rapidamente
os artigos da estação que está a
terminar, para investirem na
nova colecção e, por outro lado,
para os consumidores poderem
fazer compras a preços mais
acessíveis.
Mas, antes de decidir comprar, certifique-se de que compra a um preço realmente vantajoso, comparando o preço praticado com o preço antigo. É para
este efeito que a lei determina
que todos os produtos devem
exibir, de forma legível e inequívoca, o novo preço e o preço
anteriormente praticado ou, em
alternativa a este último, a percentagem de desconto.
E se durante a época de saldos os preços vão reduzindo
gradualmente, saiba que os direitos legalmente atribuídos aos
consumidores se mantêm na
mesma, nomeadamente no que
respeita à garantia, pelo que,
durante dois anos, a loja é obri-

EPSM na final
de Projecto Europeu

Marta Costa Almeida *

contos inferiores aos praticados
se optar por um determinado
meio de pagamento.
Para fazer valer os seus direitos, é imprescindível que
guarde sempre os recibos com a
discriminação do valor e dos
respectivos produtos comprados
até ao final do prazo da garantia
(dois anos para bens móveis).
Mas, não se esqueça que os
saldos e as promoções são um
claro incentivo ao consumismo,
pelo que importa ponderar se
determinado produto corresponde a uma necessidade real ou se
apenas lhe despertou interesse
devido ao baixo preço.
Caso o comerciante não respeite os seus direitos não hesite
em reclamar junto da Autoridade da Segurança Alimentar e
Económica (ASAE).
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém
Os leitores interessados em obter
esclarecimentos relacionados com o
Direito do Consumo ou em apresentar
eventuais problemas, podem recorrer
ao Gabinete de Apoio ao Consumidor
da Delegação Regional de Santarém
da DECO na Rua Pedro de Santarém,
59, 1.º Esq., 2000-223 Santarém
(Tel.: 243 329 950).
___

Novas Regras e
prazos do Imposto
Único de Circulação
O Imposto Único de Circulação (IUC), que desde 1 de Julho passado, veio substituir o
Imposto Municipal sobre Veículos (IMV, também designado
como selo do carro), o Imposto
de Circulação (ICI) e o Imposto
de Camionagem (ICA), implica
novas regras e novos prazos.
O IUC é um imposto anual,
sendo devido pelo proprietário do
veículo. Ao contrário do que sucedia com o IMV, o ICI e o ICA,
o Imposto Único de Circulação é
devido pela propriedade do veículo, independentemente do seu
efectivo uso ou fruição.
O pagamento do IUC deixa
de estar sujeito a um prazo único, comum a todos os veículos,
passando a ser devido no mês de
aniversário da matrícula do veículo. Esta alteração de prazo
leva a que o prazo de pagamento se distribua por todo o ano
civil.
A título de exemplo, o pagamento do IUC relativo a um

veículo cuja matrícula seja de
Janeiro de 2005 terá de ocorrer
durante o mês de Janeiro de
cada ano, já a partir de 2008.
O dístico (designado como
selo do carro) deixa de existir
para afixação no veículo, sendo a prova de pagamento do
imposto efectuada, quando
requerida, mediante a apresentação do respectivo comprovativo, pelo que se aconselha os contribuintes a manterem-no juntamente com a
restante documentação do
veículo.
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Bodas de Ouro

Semi-Novos
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Seat Leon 1.4 16v 5p
Audi A-3 Sport Back 1.9 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Mitsubishi Colt 1.5 DID 5p (Diesel)
Ford Fiesta 1.4 TDCI 5p (Diesel)
Peugeot 206 Look 1.15p
Peugeot 1007 Sporty 1.4 HDI 3p (Diesel)
Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 5p

2007
2007
2007
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)
VW polo 1.2 12v 5p
Peugeot 307 XT Prem. 1.4 16v 5p
Renault Megane 1.5 DCI 5p (Diesel)
BMW 320D 20 Anos Baviera 4p (Diesel)
Renault Clio 1.5 DCI C/AC 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.4 16v 5p
Opel Astra 1.7 DTI 5p (Diesel)
Peugeot 306 Griff 2.0 HDI 5p (Diesel)

2005
2005
2005
2004
2003
2003
2003
2002
2001
2000

Comerciais
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Nissan Pick-up 2.5 TD 4X4
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Toyota Corolla 1.9 D Van C/AC
Opel Corsa 1.7 DI Van

2006
2006
2004
2003
2001
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

Moisés Matias e Olinda Custódia de Oliveira
comemoraram no passado dia 8 de Janeiro de 2008 os seus 50 anos de casamento

ROSADO & CATITA

Nesta data Feliz, fica evidente que vocês sempre exerceram a tolerância mútua, sempre tiveram o
cuidado de confessar as vossas angústias, incertezas e desesperos, souberam transformar os obstáculos
do vosso caminho em pedras preciosas, por isso vocês são um exemplo do amor e da união.

Montagens de Alumínios, Lda.

Com os nossos mais sinceros votos de PARABÉNS! Do vosso Filho, Nora e Netas.

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
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A inutilidade do voto
Apesar de tudo o que se pôde ver desde que Portugal assumiu a liderança da União
Europeia, nunca realmente imaginei que José Sócrates, ao final de tudo, não
cumprisse o seu compromisso eleitoral e de Governo, que era o de realizar o referendo sobre o tratado que foi elaborado e aprovado.

Só que esta decisão de ratificar o Tratado de Lisboa por via
parlamentar também veio
mostrar a total falta de alternativa política a este Governo por
parte do PSD, porque também
este partido, e ainda mais cedo
que o partido que suporta este
Governo, deu o seu dito por não
dito. Por aqui se mostrou esta
realidade simples, que de há
muito se foi cimentando no
espírito da generalidade das pessoas: deixou de poder acreditar-se na palavra dos políticos,
porque mesmo nas matérias
mais essenciais, como as que
se prendem com perdas de
soberania, os cidadãos não são
respeitados pelos políticos que
têm vindo a eleger.
Poderá o meu caro leitor não
saber, ou não se recordar já, de
certa passagem de um histórico
discurso de Salazar no Palácio
da Bolsa, no Porto, corria o mês
de Janeiro de 1949. Ali se puderam ouvir do velho político sen-

sivelmente estas palavras: “com
os partidos políticos voltaríamos a ver os seus dirigentes a
decidir, com os seus homólogos
estrangeiros, o futuro do País à
revelia da população portuguesa”. Precisamente o que acabou
agora de passar-se.
De há muito se percebeu que
os políticos europeus haviam já
decidido, de um modo informal,
que não deveriam ocorrer referendos, de molde a evitar a possibilidade de vir o tratado a ser,
mais uma vez, reprovado pelas
populações eleitoras. E isto porque um referendo permitiria um
debate aberto e farto de ideias,
por onde seria sempre perceptível
que este Tratado de Lisboa, de
facto o mesmo que foi anteriormente reprovado, traria gravíssimas consequências sociais para
a generalidade dos europeus.
A prova de que o compromisso de não realizar o referendo existia já e foi feito à revelia
da vontade dos europeus, é a

Hélio Bernardo Lopes *

que se materializou nas recentes
declarações do actual líder da
UE, também líder da Eslovénia.
Ou seja, e tantas décadas depois:
o velho Salazar, afinal, tinha razão. É pena, mas é a realidade.
Em todo o caso, tudo isto só foi
possível porque os portugueses
pouco ou nada ligam à vida
política. Infelizmente, lá vão
mantendo no poder quem lhes
vai paulatinamente destruindo a
segurança na vida, no lugar de se
determinarem a operar mudanças
na área do poder. Lá diz o velho
ditado: só não mudam os burros...
Saibamos manter um pouco de
esperança, no sentido de que os
portugueses se recusem a manter
no poder, ou a permitir que a ele
cheguem, os que conduziram o
País ao estado em que se encontra, e para onde agora irá caminhar com o tristemente célebre
Tratado de Lisboa. Só nos resta a
esperança de ver os portugueses
mudarem um mau e velho rumo
político.

Uma pobreza confrangedora
Na sequência desta recente e
turbulenta detenção de catorze
nossos concidadãos no Porto, de
pronto descida para onze, depois
para cinco e por fim, terminando
em quatro, a verdade é que subsiste no meu espírito e no seio da
opinião pública o caso do
homicídio, à bomba profissional,
do dono do bar, “O Avião”.
Coloca-se aqui, naturalmente,
a questão: então e este caso da
bomba sobre o homem do bar,
“O Avião”? Será que vai ficar
como aquele outro de há vinte
anos, que envolveu um comandante da TAP, igualmente morto
à bomba? Bom, estamos à espera
de respostas...
A verdade é que, no meio de
toda esta desgraça e agitação
criminosa que vinha atingindo o
País, sempre nos chegam momentos engraçados. Foi isso,
precisamente, que se pôde ver
no programa da RTP N, onde,
entre outros, foi tratado este
tema por José Lello, Jorge Neto,
Rui Sá e Paulo Carvalho.
Quem teve a oportunidade
de visionar este programa pôde
constatar a baixa qualidade política com que o tema da vaga
recente de criminalidade foi ali
tratado! De Paulo Carvalho, do
CDS/PP, bom, o melhor é nem
falar, porque seria um completo
tempo perdido. Depois, o fantástico caso de José Lello, ao vir

referir-nos que o Governo, em
ordem à resolução da crise, nada
podia fazer! Nadinha!!
Acabei por perder-me a rir, ao
mesmo tempo que olhava a estupefacção da bela Sandra, naturalmente incapaz de entender
como não competia ao Governo
criar as condições para enfrentar,
prevenir e estancar, uma tal situação! Mas se com José Lello o
panorama foi como aqui refiro,
também com Jorge Neto a coisa
não foi muito menos má, limitando-se a uma atitude de Pilatos,
referindo que o passado não
conta e que o que importa agora é
olhar para o futuro!! E depois o
caso de Rui Sá. Ainda foi, sem
dúvida, o menos mau, embora
tenha também evitado tocar no
que realmente está na base de
toda esta recente vaga de fundo
de grande criminalidade.
O tema, como é evidente, é
desagradável de abordar, até
porque já todos percebemos que
os ora detidos sempre tiveram a
sua acção consentida e conhecida. Além do mais, e contrariamente ao que veio a público ao
início, e que eu pude logo desmentir, o problema que esteve
subjacente a esta violência nunca foi o do controlo da segurança da noite portuense, mas o
da distribuição do tráfico de
estupefacientes. O que agora se
tornou já claro e deixou de ser

possível contornar... Lamentavelmente interessante, neste
debate televisivo, foi constatar
que os nossos políticos nunca
entendem que os dirigentes policiais possam ter de ser mudados!
Embora também achem que os
ministros não podem ser responsabilizadas pelo fracasso das polícias, na sua obrigação de anteciparem uma tal omnipresente realidade, de há muito conhecida!!
Aqueles nossos políticos não
foram capazes de questionar,
por exemplo, o modelo completamente errado que Sampaio,
Guterres e António Costa deixaram implantar no País em matéria de investigação criminal! E
muito menos se lembraram de
fazer esta pergunta tão simples:
e no meio de tudo isto, por onde
vai andando o SIS?!
E o esquecimento foi tal, que
nem sequer se recordaram do
homicídio do dono do bar, “O
Avião”... Bom, mas recordo eu
agora: quando será que o Ministério Público e a Polícia Judiciária apresentam em tribunal os
mandantes e os autores materiais do homicídio de José Gonçalves? Ou tudo ficará como no
caso do tal homicídio de há
vinte anos, que se refere atrás,
também pelo mesmo método e
nunca deslindado? Aguardamos
as essenciais respostas...
* Analista Político

Confraria
do Torricado
com Bacalhau
O Torricado com Bacalhau
foi durante tempos indeterminados, até mais de meados do
século XX, a forma mais rápida
e fácil de produzir uma refeição
em pleno campo para campinos
e outros trabalhadores rurais
que desenvolviam as suas árduas tarefas diárias longe de suas
casas.
O Torricado com Bacalhau é
uma tradição das freguesias de
Samora Correia, Benavente e
Salvaterra, ao longo da margem
esquerda do rio Tejo.
O prato é composto por uma
fatia de pão duro (com um ou
mais dias) torrada ao lume, impregnada de alho e azeite, sobre
a qual se coloca bacalhau assado desfiado também temperado
com azeite.
O processo de confecção
conhece algumas variantes mas,
na sua essência, o resultado é
sempre uma agradável combinação de pão caseiro torrado
com bacalhau assado e muito
alho e bom azeite.
O prazer da degustação de
um bom Torricado com Bacalhau assenta na simplicidade da
sua confecção e na qualidade
superior dos seus ingredientes.
Para preservar, defender e
divulgar tão nobre prato da gastronomia Ribatejana, património da cultura campesina da LeRua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

zíria, bem como outras tradições locais da região da Lezíria,
foi criada em Fevereiro de 2007
a Confraria gastronómica do
Torricado com Bacalhau. A confraria, depois de um ano de consolidação dos seus objectivos e
estrutura, irá organizar o seu
primeiro capítulo em que se fará
a entronização dos seus fundadores e primeiros confrades.
Para apadrinhar e testemunhar o seu primeiro capítulo e a
entronização dos seus primeiros
confrades, foram convidadas
várias confrarias gastronómicas
do Ribatejo e outras. Para assinalar o primeiro capítulo, a Confraria do Torricado com Bacalhau irá organizar um almoço no
dia 17 de Fevereiro de 2008 em
Samora Correia, em que serão
servidos dois pratos típicos da
região da margem esquerda do
baixo Ribatejo: o torricado com
bacalhau e o cozido bravo.
O programa final do evento
que assinala o primeiro capítulo
da Confraria do Torricado com
Bacalhau inclui desfile pelo
centro da Vila de Samora Correia pelas 12 horas e almoço
pelas 13 horas no Restaurante
Ginguinha, seguido da cerimónia de entronização dos primeiros confrades da referida
confraria e de uma sessão de
fados.
Tel. 243 617 744/5
Fax 243 617 747
Tm. 917 074 345

Comida para fora e Frango no Churrasco
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Ainda o Cartão do Cidadão: A questão da
Identidade
O cartão do cidadão é um tema que cuja discussão não dever ser encerrada ainda.
Sobretudo quando abordado segundo o ângulo da identidade.
E é por ter a ver com a identidade, com a identidade de cada
um de nós, que considero ter
sido de uma grande ligeireza a
medida de atribuir a cada cidadão deste país uma nova e complexa forma de identificação
cuja natureza nunca foi discutida, que nunca foi objecto de
esclarecimento e debate e cujas
implicações nunca vi serem medidas e discutidas.
Salvo o quanto se tem escrito
sobre os conceitos e operacionalidade informática que sustentam a sua concepção técnica.
Mas a discussão de algo mais do
que a sua viabilidade e operacionalidade técnicas é algo que
me parece ter sido cuidadosamente evitado e escamoteado do
comum dos cidadãos do país.
A lei fundamental, a constituição, consagra o meu direito à
identidade. À identidade como
cidadão português, como elemento da Nação. A identidade
como vínculo definitivo e único
ao meu País.
A identidade traduz-se num
registo como cidadão nacional
único e diferente de cada um

dos outros cidadãos, com um
nome, filiação, naturalidade. O
título dessa identidade de cidadão nacional e, agora, de cidadão de uma Europa de nações, é
o BI ou Bilhete de Identidade.
É a isso que cada cidadão
tem direito. À sua identidade e à
correspondente identificação
como cidadão nacional, à sua
identidade como direito fundamental consagrado na Constituição.
O que o actual governo está
a fazer corresponde ao resultado
uma mistura de conceitos. É
misturado o conceito de identidade com o de utente de serviços da Administração Pública
que são coisas verdadeiramente
distintas quando nos situamos
no campo dos princípios fundamentais, muito antes do princípios utilitários que possam reger
o funcionamento de serviços.
Quer-se assim que o documento de identificação como
cidadão nacional contenha também dados relativos aos serviços da administração pública a
que o cidadão necessita de
recorrer. Um direito fundamen-

tal – o da identidade – convertido e plasmado em requisitos de
utilizador de serviços públicos
com determinadas necessidades
de processamento dos actos administrativos sobre os seus utilizadores.
Agora, define-se uma lista
de serviços baseados em critérios utilitários e de simplificação do acesso do cidadão aos
processos administrativos (notese que os processos administrativos não são eliminados mesmo
se obsoletos, mantêm-se e apenas são simplificados alguns
passos, o cidadão continua a ter
de se identificar a todo o momento e em todas as circunstâncias, através de um documento
sem o qual não existe, não é reconhecido). No entanto, com a
evolução da administração pública, as necessidades de ordem
administrativa poderão alterarse no futuro, deixarem de existir
umas e passarem a existir outras. Do mesmo modo, a lista de
serviços compreendida na actual definição do cartão de cidadão, poderá vir a estender-se a
outros serviços por simples deci-

são administrativa – bastará
apenas uma autorização legislativa ou nem isso.
Do mesmo modo ainda, as
técnicas informáticas evoluem
vertiginosamente e se agora se
admite o princípio da inviolabilidade do “chip” do cartão e a
interdição do acesso às bases de
dados existentes nos serviços
públicos, ou mesmo da inviabilidade do cruzamento de dados
porque os números são diferentes, num futuro não distante a
proibição constitucional do número único será facilmente contornada, a leitura do chip por
meios que superam as “passwords” será implícita, o acesso
instantâneo às bases de dados de
cada serviço e o seu cruzamento
serão uma brincadeira de crianças.
Basta pensar no que tem sido
o chamado segredo de justiça
num país povoado de polichinelos. E sabendo o quanto os interesses dos grandes grupos como
as seguradoras e o crédito, são
capazes de influenciar e modificar a seu favor as condições do
acesso aos serviços a que cada

um de nós necessita de recorrer,
podemos imaginar o sem número de possibilidades abertas
pelo cruzamento dos dados. E o
quanto o “chipezinho” do cartão
permitirá um dia obter do incauto cidadão, apesar de todas as
garantias que comissões e entidades “independentes” possam
e queiram argumentar.
É possivelmente um bom
princípio a existência de cartões
de utente que reúnam em si as
informações básicas de que o
cidadão tem de fazer uso no seu
relacionamento com vários serviços da Administração Pública.
É cómodo, é útil para todos.
Mas o cartão de identificação como cidadão nacional deve
ser único e exclusivo desta
finalidade. Poderá ter outro formato, poderá conter em si tecnologia que habilite o cidadão à
sua cabal identificação quando
exigível, mas não deve ser mais
do que isso: o título válido de que
é um cidadão nacional, único e
individual, de que é um cidadão
europeu único e individual.
____
José M. R. Freire da Silva

Centenário do Regicídio

Dossier Regicídio – O Processo Desaparecido
É um livro com 348 páginas e 400
ilustrações, resulta de dois anos de investigação de uma equipa que tratou
cerca de 1.500 documentos, alguns
inéditos, 400 artigos e opúsculos, e 60
livros, de arquivos públicos e particulares.
Ultrapassando a história convencional das “causas” e a história kitsch
das conspirações, o Dossier Regicídio
concentra-se no processo judicial instaurado a 7 de Fevereiro de 1908, concluído a 27 de Setembro de 1910 mas
desaparecido após a proclamação da 1.ª
República.
Foram recolhidos os factos relevantes “julgados” pela imprensa, governos e oposição, partidos políticos,
Maçonaria e Carbonária.
Pela primeira vez são tratados e
apresentados os relatórios e cartas dos
juízes, agentes e informadores do
Juízo de Instrução Criminal até 1910,

sobretudo Almeida Azevedo, Abílio
Magro, Jaime Tavares e Assunção
Araújo. O resultado é a reconstrução
do masterplan desde as reuniões de

Paris de Novembro de 1907 até à
nomeação do dissidente José de
Alpoim como Procurador Geral Adjunto da República. Mostra-se como foi
preparado, executado e depois silenciado um “crime quase perfeito”.
São avançadas hipóteses fortes
como o facto de Buíça e Costa terem
sido executados pelos “grupos de eliminação” e não pelas forças de segurança e a compra das armas pelo visconde de Pedralva.
A equipa de investigação foi coordenada por Mendo Castro Henriques e
contou com Maria João Medeiros que
fez o levantamento iconográfico e Jaime Regalado, especialista de armamento. O historiador João Mendes Rosa
esclareceu os meandros da Carbonária.
O background histórico do crime
foi estudado por Luiz Alberto Moniz
Bandeira, catedrático da Universidade
de Brasília.
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Os 100 Anos do assassinato do Rei
D. Carlos e de seu filho D. Luís Filipe

Quem assassina a frio, quem
mata a tiro, é ou não criminoso?
Quem barbaramente assassina ainda que camuflando o
crime com intenções, invenções
ou justificações políticas é ou
não criminoso, um terrorista?
Ou uns são e os outros não?
Conforme o lado para que a desonestidade vira os pseudo isentos e a pouca vergonha empurra
os pretensos virtuosos?
D. Carlos, um grande chefe
de estado, foi assassinado em 1
de Fevereiro de 1908 pelos habituais e traiçoeiros destruidores
das nações e das pátrias, cuja
natureza cobarde e a senha
assassina os não coibiu ainda de
assassinarem um filho jovem e

Perfaz-se, hoje, dia um de
Fevereiro, os 100 anos da data
em que aquele Rei, popular,
culto, artista, e seu filho, tão
queridos do povo português, foram miseravelmente assassinados pela Carbonária, braço armado da conjunção de esforços
levados a cabo pela Maçonaria,
ambiciosa e dissimulada, e pelo
minoritário Partido Republicano
a quem o Estado monárquico
respeitara o direito de se fazer
representar do Parlamento de
então.
O Rei era um dos mais cultos
soberanos da sua época, admirado e respeitado em todo o mundo. Artista, desportista, cientista
oceanógrafo, que vivia e convivia com o povo, era amado e
respeitado pelo povo português.
O seu filho mais velho,
assassinado junto a seu pai, era

um jovem de apenas 21 anos,
em quem o povo depositava as
suas esperanças, educado, entre
outros pelo grande Mouzinho de
Albuquerque.
A maçonaria não se cansava
de conspirar para que os políticos que apoiava conseguissem
atingir através da revolução o
poder que democraticamente,
não conseguiam alcançar.
Os terroristas que assassinaram pai e filho, sem dó nem piedade, no Terreiro do Paço, não
conseguiram, no entanto, como
pretendiam, assassinar toda a
Família Real, para que assim,
mais depressa, conquistarem
pelo sangue e pela barbárie selvagem, o que não conseguiam
ganhar nas urnas.
Às suas balas assassinas
escapou, protegido pela corajosa atitude de sua mãe, a Rainha

D. Amélia, o filho mais novo, o
jovem Infante D. Manuel que
veio a suceder como Rei D. Manuel II durante apenas 2 anos,
ficando Portugal, nos anos que
se lhe seguiram entregue à mais
desbragada, violenta e improdutiva anarquia.
Apesar da clareza negra do
acto, o despudor dos que encobrem a sua verdadeira natureza
com o farisaísmo maçónico tudo vai tentando para, desesperadamente, subverter a realidade, apresentando os assassinos
como mártires e os assassinados
como objecto de várias culpas.
Como se alguma delas pudesse
justificar a barbárie do criminoso acto.
Como se a dura realidade dos
factos, nus e crus, fossem passíveis de desonestidades deste
calibre.

tentarem assassinar outro, ainda
mais jovem, cujo único crime
foi terem nascido para cumprir
um dever.
As evocações dos assassinados, caídos no vergonhoso episódio do Regicídio, que chocou
a Europa do seu tempo, decorrerão ao longo de todo este ano
de 2008.
Os primeiros actos decorreram já no fim de Janeiro, destacando-se a Homenagem no
local do assassinato e a Missa
Solene presidida pelo Senhor
Cardeal Patriarca no Mosteiro
de São Vicente de Fora às 19
horas de 1 de Fevereiro.
João Diogo Alarcão Carvalho Branco

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

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

UM PAÍS DE ALTERNE
Em quase todos os países a
“alternância de poder” é acenada
como uma virtuosa qualidade da
democracia. Os que assim acenam
tentam fazer-nos crer que a substituição de um poder por outro no governo
de um país garante a felicidade dos
governados. Mas a realidade é outra.
A “alternância” mais não faz do
que provocar a cristalização mais
ortorrômbica da democracia: Do partido A passa-se para o B, deste voltase ao A e assim sucessivamente, numa
dança macabra do baralha e volta a
dar, do sempre os mesmos, que, pelo
contrário, deixa de fora as diversas
correntes de opinião que se não
revêem na duplicidade de compadrios
previamente programada e estabelecida.
E no Portugal contemporâneo, em
que as frutas cristalizadas que se sucedem no governo mostram ser ainda
mais cinzentos e liofilizados que no
resto da Europa, o conceito de alternância desvirtua-se ainda mais do que
no resto do velho continente.
Não porque os nossos políticos não
sabem compreender o verdadeiro significado da “alternância” mas sim
porque, instalados, trabalham em
comandita com os mais directos concorrentes para eliminarem a concorrência e se fazerem perdurar no poder.
O facto de com empurrões ou sem
eles, com secretismo maçónico ou às
claras, dois ex-governantes socialistas
serem deslocados do maior banco
estatal, a CGD, para o seu maior concorrente privado, o Millenium BCP
incomodou o novo líder do PSD?
Incomodou, sim senhor. Mas não,
sobretudo, por a deslocação tresandar
a esturro. Incomodou porque foi feita

sem combinação prévia de quem ocuparia a cadeira que ficou vaga.
Um outro dirigente laranja teve
mesmo o despudor de afirmar que não
fora por isso cumprida uma “regra
democrática”. E qual era ela? A de os
socialistas entregarem aos laranjas os
lugares que antes tinham sido guardados para aqueles! Uma “regra democrática”, pasme-se!
Como se o compadrio para a
divisão de lugares chorudos devesse
ser perdoado porque é democrático.
Democracia, isto? Ou uma casa de
alterne?
Não passará pela cabeça destes
meninos que, numa verdadeira e
transparente democracia os cargos são
para ser ocupados quem mais qualidades apresenta, quem mais garantias
de competência oferece, e não para
serem divididos á vez por organizações de carreirismo político ou carreirismo social?
Não lhes passará pela cabeça que
os cargos de nomeação pública não
são mantas para se aquecerem durante
o Inverno ou licenças especiais para
caçar no defeso?
Como que a provar que o compadrio não tem limites aceitam que
não se faça o prometido Referendo,
fingem não ver as tentativas de calar
os partidos mais pequenos e deixa--se
sozinhos os Presidentes de Câmara
que vêm as crianças dos seus concelhos morrerem á porta dos hospitais
fechados.
E depois admiram-se que de anos a
anos o povo português acorde furioso
da musica celestial com que os políticos o querem embalar.
____

Continua a vaga
de assaltos no concelho
de Coruche
Na terceira semana de Janeiro um
casal de idosos foi assaltado em pleno
dia, vendo-se despejados do dinheiro que
tinham em casa e bens materiais.
Um assalto com alguma violência,
gerando um clima de insegurança tanto
na vila como nas freguesias do concelho

onde idosos indefesos são vitimas dos
meliantes que parecem imunes á autoridade, a qual cada vez mais se torna
impotente para defender uma população
que semana a semana é vitima desta
praga de parasitas da sociedade.
____

A ASAE em força
nos programas de
computador
Foram já divulgados alguns dos
resultados das operações de detecção e
fiscalização do uso de software ilegal
nas empresas do último trimestre de
2007, no seguimento do acordo celebrado entre a ASSOFT (Associação
Nacional de Software), a ASAE (Autoridade para a Segurança Alimentar e
Económica) e a PGR (Procuradoria
Geral da República).
Foram apreendidos quase uma centena de computadores, avaliados em 405
mil euros, no âmbito de um conjunto de
acções de fiscalização a empresas dos
sectores de artes gráficas e do audiovisual.
Ao todo foram inspeccionadas 51
empresas, das quais 21 (41,2%) foram
autuadas. A maior parte das acções de
fiscalização estiveram integradas na
Operação ARCO-ÍRIS, dirigida a empresas de artes gráficas, e na Operação
FRAMES, cujos alvos foram operadores

do sector do audiovisual (produção,
edição e distribuição).
Na Operação Arco-Íris, o índice de
ilicitude verificado foi de 50%, enquanto
que na Frames, foi de 30,4%. Das 21
empresas autuadas, 13 (61,9%) tiveram a
totalidade do parque informático apreendido.
As empresas nas quais a ASAE verifique a utilização de software ilegal serão
punidas de acordo com estipulado na lei
vigente (Lei 109/91 vulgo lei do software e Decreto Lei 252/94).
Todo o material informático que contenha software ilegal será imediatamente
selado, não podendo ser utilizado até à
conclusão do processo.
Os Representantes Legais das Empresas poderão ser alvo de uma acção
judicial e incorrer no pagamento de elevadas multas e coimas e numa pena de
prisão até 3 anos.
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ECONOMIA

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

“O que se considera como uma inquestionável vantagem da globalização pode originar
graves problemas, tanto para os países de origem como para os de destino”
“O que se considera como
uma inquestionável vantagem
da globalização pode originar
graves problemas, tanto para
os países de origem como para
os de destino”
Nos primeiros pode-se criar
uma dependência em torno das
remessas dos emigrantes. Nos
segundos podem-se gerar atitudes xenófobas tendo em conta
que os emigrantes podem ser
vistos pela população de acolhimento como competidores desleais no mercado de trabalho pelo facto de os emigrantes aceitarem trabalhar em troco de um
salário ligeiramente inferior.
OS MOVIMENTOS POPULACIONAIS
O conhecimento em tempo
real e a redução da duração e
dos custos de deslocação que
proporcionam os avanços nas
telecomunicações estimulam os
deslocamentos voluntários da
população como também acontece com o aumento da diferença do nível de desenvolvimento
dos diversos países originado
pela globalização. Desta forma,
a migração assume a única forma para tornar reais as expectativas de melhoria que se apresentam como algo tangível em
comparação com a pobreza e a
carência de estímulos de que o
país padece. Os imigrantes que
prosperam nos países de acolhimento vão fazer aumentar as
remessas de dinheiro para beneficiar os seus familiares e, inclusivamente, a economia do seu
país de origem na medida em
que esses fundos, não só melhoram a balança de pagamentos
como também podem desenvolver pequenos negócios e modernizar as explorações que constituem o meio de subsistência.
Porém, esta saída da população, geralmente em idade de
trabalhar e a mais qualificada,
tendo por base os parâmetros do
país emissor, porque é a que tem
melhores condições para concluir todo o processo migratório
com êxito, pode dar lugar a uma
fuga de cérebros que descapitaliza os recursos humanos da
economia do país de origem. Se
os emigrantes voltarem ao seu
país de origem, a experiência e
formação entretanto adquirida
no país receptor vai contribuir
para um aumento na produção

agregada do país de origem. Só
para se ter uma ideia há estudos
que indicam que um ano adicional de trabalho nos EUA proporcionam um retorno salarial
mensal até oito vezes maior que
um ano no México.
A abertura das economias e a
liberalização dos intercâmbios e
nos movimentos de capital e de
trabalho, desde que este seja menos móvel que aquele, é um elemento atenuador para o diferente e preocupante ritmo demográfico de todos os países envolvidos nos processos migratórios da população: os desenvolvidos porque contam com uma
população bastante envelhecida
tendo em conta que tem uma
taxa de natalidade muito reduzida e cuja população desfruta de
uma longa esperança média de
vida; os países em vias de desenvolvimento, porque as suas
altas taxas de natalidade fazem
com que a pressão demográfica
e a deterioração do meio ambiente que dão lugar a uma sobreexploração dos recursos e a
ausência de mecanismos para
fazer frente a desastres naturais
que reduzem as expectativas de
vida a níveis nada aceitáveis.
Nos países desenvolvidos, a
chegada de imigrantes conduz a
um aumento do financiamento
dos sistemas de protecção social
tendo em conta que esses emigrantes vão integrar a população
activa. Claro está que teremos
que considerar que não existe
exploração de mão-de-obra.
Para além de serem contribuintes, os seus rendimentos vão
gerar mais procura e inclusivamente com a sua iniciativa
empresarial podem contribuir
para aumentar o PIB.
Nos países em desenvolvimento, a população que emigra
atenua a explosão demográfica
de que padecem esses países,
bem assim, a incapacidade que
o mercado de trabalho tem para
absorver toda a população em
condições de trabalhar.
A tudo isto temos que recordar que a liberalização dos movimentos de capital incentivam
o investimento estrangeiro e a
deslocalização dos processos
produtivos. Ambas permitem
que a população dos países destinatários destes investimentos
encontrem um posto de trabalho
onde o salário, embora não seja
tão elevado como num país

desenvolvido, é superior ao que
obteriam na ausência desse investimento directo estrangeiro.
O que se considera como
uma inquestionável vantagem
da globalização pode originar
graves problemas, tanto para os
países de origem como para os
de destino. Nos primeiros podese criar uma dependência em
torno das remessas dos emigrantes. Nos segundos podemse gerar atitudes xenófobas tendo em conta que os emigrantes
podem ser vistos pela população
de acolhimento como competidores desleais no mercado de
trabalho pelo facto de os emigrantes aceitarem trabalhar em
troco de um salário ligeiramente
inferior. Se a tudo isto juntarmos
que os emigrantes clandestinos
tendem a ter comportamentos
marginais e que estes são uma
fonte de delinquência, originase uma espiral de rejeição social
difícil de controlar.
A FUGA DE CÉREBROS
Este é um fenómeno que se
tem acentuado cada vez mais e
constitui um dos maiores problemas para o desenvolvimento
dos países de origem desses
emigrantes. Um facto indiscutível é a forma como o nível de
formação da população influencia o nível de desenvolvimento
dos países. A migração para os
países desenvolvidos é cada vez
mais acessível aos níveis da
população com maior escolaridade. Se por um lado os trabalhadores com formação superior
são escassos nos países em
desenvolvimento, por outro lado, são esses mesmos investigadores, engenheiros, médicos e
outros profissionais altamente
qualificados que vão migrar para os países desenvolvidos, tornando os seus países de origem
mais pobres em termos de capital humano. Já foi referido que a
migração actual é bastante diferente daquele a que se assistia
nos anos sessenta e setenta. Os
países receptores mudaram e
são em menor número.
A fuga de cérebros não é um
fenómeno recente da globalização, já havia sido identificado
nos anos setenta, mas tem assumido contornos cada vez mais
preocupantes porque o investimento que os países em desenvolvimento efectuam na formação destes profissionais não é

posteriormente aproveitado em
prol do desenvolvimento do
país. Não existe um retorno que
potencie o crescimento económico. Este é um dos aspectos
que se identifica como sendo
dos mais preocupantes no contexto da globalização com uma
livre circulação de factores produtivos. As medidas que os países menos desenvolvidos adoptam com vista à redução da escassez de profissionais em áreas
carenciadas através de melhores
condições e oportunidades de
educação podem ser inúteis se
não forem tomadas medidas
paralelas que reduzam os incentivos à emigração destes profissionais altamente qualificados.
É do senso comum que a fuga de cérebros é um fenómeno
bastante preocupante. Porém, a
ausência de um sistema estatístico uniforme que permita obter
dados quantificáveis destes movimentos populacionais e as suas
características não permitem
uma avaliação tão rigorosa como desejável.
Como não existe uma coerência entre os dados estatísticos
dos países emissores e receptores deste tipo de migrantes,
torna-se difícil medir o seu fluxo e o nível de escolaridade dos
mesmos. A estimação da fuga de
cérebros não é fácil e muito
menos rigorosa, mas ainda
assim pode--se estimar o número de pessoas que emigram
para os países que integram a
Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Económico
(OCDE), por nível de educação,
recorrendo a várias fontes de
dados. Carrington e Detragiache
em 1998 desenvolveram um trabalho em que examinaram as
migrações em 61 países em desenvolvimento constatando que
estas representavam cerca de
70% da população desse grupo
de países. Contudo, o trabalho
desenvolvido continha algumas
limitações devido à falta de dados. Por esse motivo, não foram
estimadas as fugas de cérebros
da antiga União Soviética nem
da Europa Oriental, bem assim,
os fluxos entre os países em
desenvolvimento.
Os autores citados desenvolveram o estudo em duas etapas. Na primeira estimaram a
fuga de cérebros para os Estados
Unidos da América através dos
sensos de 1990 e de outras fon-

* Economista

tes. Na fase seguinte juntaram
os dados da imigração nos países da OCDE, excluindo os
Estados Unidos. Neste trabalho
uma das primeiras conclusões a
que os autores chegaram foi que
a migração para os Estados
Unidos representa cerca de 54%
da migração total proveniente
dos países em desenvolvimento
na amostra dos países pertencentes à OCDE.
Uma das características dos
dados sobre a emigração para os
Estados Unidos demonstra que
a emigração de pessoas com
apenas a escolaridade primária é
bastante reduzida tanto em valores absolutos como em relação às restantes categorias. O
grupo de emigrantes mais numeroso é composto por pessoas
com educação secundária provenientes dos países da América
Central, o Caribe e a América
do Norte, principalmente do
México. É contudo importante
constatar que o segundo grupo
mais importante é composto por
pessoas com formação superior
oriundos da Ásia e do Pacífico.
A emigração proveniente da
América do Sul e da África é
bastante reduzida. Porém, a
maior parte dos emigrantes da
África são pessoas com formação superior.
Entre os países da Ásia e do
Pacífico, o grupo mais importante de emigrantes é proveniente das Filipinas, também a
maioria com formação superior.
O segundo grupo mais importante é composto por emigrantes
da China que se dividem quase
equitativamente entre pessoas
com formação secundária e com
formação superior. Cerca de 75%
dos emigrantes que chegam da
Índia possuem formação superior o que no caso da Coreia esse
número representa 53% do total
de emigrantes. O maior fluxo de
emigrantes Africanos é proveniente do Egipto, Ghana e África do Sul, e mais de 60% destes
emigrantes tem educação superior.
Na maioria dos países, a taxa
de emigração mais elevada corresponde a pessoas com formação superior, com a excepção
dos países da América Central,
Equador e Tailândia. Os grupos
de emigrantes nos Estados Unidos têm de uma forma geral, um
nível de educação mais elevado
que a média do seu país de ori-
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gem, e a proporção de pessoas
com um nível de formação muito alto que emigra é especialmente elevada. No caso da América Central, a situação parece
ligeiramente distinta da dos outros países em desenvolvimento, com efeito as maiores taxas
de emigração correspondem às
pessoas com educação secundária.
A fuga de cérebros de muitos
países da América Central e
Caribe para os Estados Unidos é
substancial: entre as pessoas
com educação superior, as taxas
de emigração apara os Estados
Unidos de quase todos os países
superam os 10% e, em alguns
casos, situam-se nos 50% ou
mais. O país da América do Sul
onde a fuga de cérebros é mais
notória é a Guiana, onde 70%
das pessoas emigraram para os
Estados Unidos. A República
Islâmica do Irão e a província
chinesa de Taiwan registaram
fugas substanciais de pessoas
com níveis de educação muito
elevados, cerca de 15% e 9%
respectivamente.
A fuga de cérebros para os
Estado Unidos é caracterizada
desta forma. Porém, a fuga de
cérebros também ocorre para
outros países da OCDE. Com
todas as dificuldades com que
os autores do estudo se depararam, nomeadamente, ao nível
da parametrização de dados e da
sua possível subestimação pode-se apresentar um caracterização das migrações para esses
países da OCDE que não os
Estados Unidos.
A magnitude da fuga de
cérebros do Irão, Coreia e, em
menor escala, Filipinas para os
países de OCDE é substancial e
aumenta significativamente em
comparação com os Estados
Unidos. No Irão, a proporção da
população com educação superior que emigra para estes países é na ordem dos 25%, na Coreia 15% e nas Filipinas 10%
aproximadamente. No Paquistão, a taxa de emigração de pessoas que frequentaram o ensino
superior é superior a 7% ao passo que na Índia este indicador

anda por volta dos 3% que é
igual ao valor apresentado pela
China.
Nos restantes países da amostra de 61 países, a emigração
para os países da OCDE, excluindo os Estados Unidos, é
bastante reduzida pelo que não
tem aqui grande expressão. Porém, há excepções: no Ghana, a
taxa de emigração de pessoas
com formação superior alcança
o impressionante nível de 26%,
a África do Sul com 8% e no
caso do Egipto, a fuga de cérebros representa cerca de 2,5%
que emigram para os Estados
Unidos e cerca de 5% que se
instalam noutros países da
OCDE.
Na América, a maior parte
da migração é dirigida aos Estados Unidos e o fluxo para os
restantes países da OCDE não
tem especial significado. A
única excepção é a Jamaica com
um considerável volume de
emigrantes para o Reino Unido.
Na Jamaica o nível de emigrantes com uma educação secundária é de 33% e os que possuem formação superior representam 77%.
Este estudo apresenta como
foi referido bastantes limitações
nomeadamente ao nível da
quantificação dos emigrantes
pelo que, a existir alguma falta
de rigor, essa é certamente a
sub-estimação dos valores considerados.
As principais conclusões do
trabalho de Carrington e Detragiache servem para podermos
ter uma ideia da importância
que representa o fenómeno da
fuga de cérebros para os países
em desenvolvimento. Países
que investem na formação da
população e que depois ficam
descapitalizados tanto a nível
financeiro como humano. Para
além do não crescimento económico que seria possível se esses
recursos fossem empregues na
economia.
No próximo número: controlo da migração e a globalização e conclusão.
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Nos longínquos anos 40 ou,
se preferirem, tendo-se comemorado há muito pouco tempo o
90.º aniversário das aparições,
deu-se urn fenómeno místico
que revolucionou a Religião em
Portugal, e que foi a presença física, por várias vezes, de Nossa
Senhora junto aos Pastorinhos e
que, segundo relatos do tempo,
foi acompanhada de fenómenos
físicos deveras invulgares.
Foi tal a força espiritual e
emocional que se gerou, que
hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas, na expressão mais
pura da sua Fé, se deslocam às
centenas de milhar ao lugar do
culto Mariano, que nunca deixara de ter a força que tern, independentemente de eminentes
eclesiásticos pretenderem que
não seja assim. Mas a tradição,
a Fé inquebrantável, o local de

peregrinação, o acreditar no
milagre para si ou para um
familiar, não são compatíveis
com o diminuir da devoção,
mas outros sim, com o seu
aumento, porque os devotos
querem assirn, independentemente de classes sociais, credos
políticos ou quejandos.
Prova disso foi a inauguração da nova Basílica (porque
não chamar-lhe assim também),
obra monumental e grandiosa
que custou uns milhões muito
grandes de euros, para além das
derrapagens, que outros milhões
foram. Foi paga pelas dádivas
de quem lá vai e que com todo o
amor e devoção deixa o seu contributo, maior ou menor, mas
sempre na esperança de uma
atenção da Senhora.
Mas há sempre e ainda bem,
pois vivemos em democracia,

vozes discordantes que acham
que o dinheiro investido poderia
ser utilizado em proveito de outras coisas.
Contudo é bom não esquecer
que esta obra não foi paga pelos
contribuintes, pois tenho dificuldade em acreditar que o Estado tenha contribuído com algum subsidio, mas sim por quem
lá vai e quis ter aquele monumento, que é pólo de atracção dos
crentes, mas que também poderá
ser fonte de receita para outras
obras, muitas de cariz social,
que a Igreja tem.
Graves e penalizantes para
os contribuintes são as obras públicas que muitas vezes birras,
teimosia ou “guerrilhas” estéreis, penalizam os custos em milhões, que todos nós temos de
pagar, quer queiramos, quer
não.

Sem dinheiro para a construção
do Lar de S. José da Lamarosa
Segundo a Associação de
Solidariedade Social de São
José da Lamarosa (ASSSJL),
em Coruche, continua a aguardar uma resposta por parte da
Segurança Social quanto ao
financiamento da construção de
um lar para idosos na freguesia.
A primeira pedra da obra foi
lançada no dia 30 de Julho de
2005, cujo edifício foi construído num terreno ao lado do actual centro de dia, onde estiveram
presentes a directora do Centro
Distrital de Segurança Social,
Anabela Rato, e Paulo Fonseca,
governador civil de Santarém.
Na altura pensou-se que o projecto obteria o financiamento
por parte do estado, uma vez
que a Associação mostrava total
disponibilidade, e os trabalhos
iriam avançar.

Foi desde essa altura obtida
pela Associação uma verba de
cerca de 200 mil euros, sendo
que 15 mil euros foram dados
pela junta de freguesia local, e o
restante foi conseguido através
de donativos e peditórios.
Para o presidente da associação, Manuel Rocha, a primeira
fase da obra está concluída, com
as estruturas de dois pisos e um
amplo terraço erguidas, mas que
sem uma continuação da obra se
vai aos poucos degradando. Lamenta ainda que este esforço
não esteja a ser entendido pela
Segurança Social, através do
programa Pares.
A associação candidatou-se
à segunda fase do programa a
50 por cento de financiamento
público, sendo que o investimento total é de um milhão de

euros. A Junta da Lamarosa contribuirá com o montante de 20
mil euros, e a autarquia com
25% do valor. A primeira candidatura ao programa Pares foi
chumbada, onde era solicitado o
apoio a 60%, com capacidade
para 30 utentes, o que foi depois
alterado para 40 utentes, com
mais cinco lugares de apoio
domiciliário e mais dois para o
centro de dia, com um apoio de
50 por cento.
Manuel Rocha considera o
projecto fundamental, uma vez
que o concelho só conta com o
lar da Misericórdia de Coruche,
com uma longa lista de espera.
Caso a resposta dada pelos responsáveis do programa Pares
seja mais uma vez negativa,
pondera sair da direcção da
associação.

Autarquia de Coruche dá apoios
para Biblioteca
A Câmara municipal de
Coruche vai contribuir com uma
verba de cerca de dez mil euros
para a remodelação de uma sala
de aula da Escola Básica 2/3 Dr.
Armando Lizardo, para a instalação de uma Biblioteca no mes-

mo estabelecimento de ensino.
Segundo o presidente da câmara, Dionísio Mendes, a verba
disponibilizada para o efeito será
de 9.612,65 euros, o montante
inicial para o custo total da obra,
que sofreu depois um acréscimo

de 20%. A autarquia não irá pagar
esse aumento, uma vez que foram realizados trabalhos a mais
não contemplados no valor inicial.
____

38

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 22 • Fevereiro de 2008

Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Todas as crianças começam
por ser naturalmente incontinentes (molham e sujam a roupa/cama) e, progressivamente,
vão adquirindo o controlo das
funções fisiológicas geralmente
sem grandes dificuldades – entre elas, fazer chichi e cocó.
A maioria das crianças larga
as fraldas durante o dia até aos 2
anos e meio, 3 anos, com acidentes ocasionais, e está preparada para tirar as fraldas de noite
até aos 4 anos. Esta aprendizagem representa uma tarefa de
desenvolvimento importante
durante a fase pré-escolar, a par
de outras competências de autonomia ligadas ao sono, à alimentação e à higiene diária.
Esta tarefa é valorizada pela
sociedade como um sinal de
maturidade e adaptação, sendo
para os pais um primeiro passo
no sentido da autonomização da
criança.
Para a maior parte das crianças esta é uma aprendizagem
relativamente fácil e simples.
No entanto, para algumas crianças estas aquisições fazem-se
de forma penosa, lenta, com
avanços e retrocessos, muita
tensão, frustração e conflitualidade. Quando a criança ultrapassa a fase que se estima adequada para a aprendizagem dos
hábitos de higiene, pode estar a
ocorrer um problema, nomeadamente, a enurese e/ou a encoprese.

ENURESE
A enurese define-se como a
passagem involuntária de urina
para as roupas ou a cama, depois
da idade em que a criança devia
ter feito a aprendizagem do controlo dos esfíncteres, e na ausência de outra causa orgânica.
Há que distinguir entre enurese primária e secundária. A
enurese primária aplica-se às
crianças que nunca controlaram
os esfíncteres e a enurese secundária aplica-se às crianças que já
adquiriram esse controlo durante pelo menos 6 meses, mas
que por alguma razão voltaram
a molhar a roupa e/ou a cama.
A enurese pode também ser
dividida em diurna – quando
ocorre com a criança acordada –
e nocturna – quando acontece
apenas durante o sono. No caso
da enurese mista, com componente diurna e nocturna, há indí-

(Des)controlo dos Esfíncteres
ENCOPRESE

cios de que as crianças são mais
resistentes aos tratamentos.

CAUSAS PSICOLÓGICAS –
Apesar da ocorrência ocasional
de problemas médicos, e de
determinantes ou contribuintes
orgânicos que podem explicar
uma perturbação de enurese, a
maioria dos autores considera a
enurese diurna como um problema de aprendizagem e a enurese
nocturna como um problema de
desenvolvimento e de aprendizagem. Têm sido adiantadas
algumas explicações psicológicas:
Falha de aprendizagem –
O controlo da urina é adquirido
de forma gradual, de acordo
com o desenvolvimento comportamental e cognitivo. Algumas crianças têm mais dificuldade em adquirir este controlo,
tal como poderiam ter dificuldade na aquisição de outras
competências motoras, cognitivas ou sociais.
Aprendizagem prematura
ou tardia – Se os pais incentivam a criança a “ir ao bacio” e
urinar durante o dia antes de ela
ter adquirido a maturidade orgânica e psicológica necessária,
estão a controlar a frequência do
acto de urinar antes de esta ter
reunido as condições de desenvolvimento necessárias. Por
outro lado, desvalorizar a aprendizagem da higiene por a considerar um processo mais ou
menos espontâneo, ou dar pouca
importância à enurese por a considerar um mero problema transitório, não favorece a aprendizagem. Manter a criança de
fraldas para além da idade em
que já tem as competências
necessárias impede a aprendizagem porque a criança não sente
o incómodo da roupa molhada

e, ainda, porque sente a fralda
quente e confortável.
Acontecimentos de vida e
Ansiedade – Um conjunto de
situações tem sido associado ao
início de enurese secundária:
nascimento do irmão, separação/divórcio parental, morte
na família, abuso ou qualquer
outra causa de disfunção social
em casa ou na escola.
Atitudes dos Pais – Quando
pouco coerentes ou sistemáticas, ou quando dão mais atenção aos acidentes do que aos
sucessos das crianças, os pais
podem estar a reforçar a enurese. Certos pais actuam tendo
em conta as consequências da
enurese para si próprios (trabalho, despesa, alterações no padrão de sono), tornando-se intolerantes e pouco compreensivos
com a situação.

CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS – Para além de um constrangimento para os pais esta
disfunção é essencialmente uma
grande humilhação para a criança, podendo vir a afectar significativamente a sua auto-estima e socialização. A criança
enurética tem vergonha de fazer
chichi na cama e quer esconder
este problema.
Isto vai afectar a vida social
da criança, que se vai mostrar
apreensiva à ideia de ir dormir a
casa de um familiar, de um amigo ou de participar num acampamento. Por outro lado, estas
crianças pensam que são as únicas que ainda fazem chichi na
cama, o que as faz sentir diminuídas perante outras da sua idade. Logo, a criança com enurese
pode vir a sofrer graves problemas de auto-estima e autoconfiança, sendo muitas vezes alvo
de gozo dos seus colegas.

Não sendo tão frequente
quanto a enurese, a encoprese
também afecta de modo significativo o bem-estar da criança,
a relação familiar, a interacção
com os pares e a integração
escolar. Consiste em expelir
repetidamente fezes em momentos e locais inapropriados
(roupa ou chão), seja involuntária ou intencional, em crianças
com mais de 4 anos.
De modo geral, quanto aos
seus processos e determinantes
psicológicos, na encoprese existe uma aprendizagem errada ou
inadaptada de alguns comportamentos envolvidos no acto de
evacuar: tomar consciência das
sensações corporais associadas
à necessidade de defecar, procurar a casa de banho, tirar a roupa, sentar-se, fazer força para
expelir enquanto se relaxa os
esfíncteres anais e limpar-se.

ENURESE
CONSELHOS
PARA OS PAIS
• Lembrar a criança de fazer
chichi antes de se deitar;
• Não envergonhar ou castigar a criança;

Não perca
na próxima edição

O LUTO

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.

• Não falar com outras pessoas sobre o assunto quando a
criança está presente;
• Remover sentimentos de
culpa e mostrar à criança que a
enurese é uma situação frequente que atinge outras crianças;
• Ajudar a criança a responsabilizar-se pela sua enurese,
nomeadamente deixando-a participar na discussão do problema, assim como na tomada de
decisões;
• Certificar-se que a criança
toma banho de manhã, para evitar o desagradável cheiro a urina
que a “denunciaria” entre os
colegas na escola;
• Alterar os hábitos prejudiciais, como beber líquidos antes
de ir para a cama;
• Evitar a utilização de fraldas, o que provocaria um retrocesso na criança;
• Deixar e incentivar a criança a ajudar na muda da cama
e do pijama, pois tal ajudará a
criança a ultrapassar o problema
e a participar na sua resolução.

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

O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

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

39

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 22 • Fevereiro de 2008

EDUCAR AGORA

Educar com Afecto

Mariazinha A.C.B. Macedo *

Educadora de Infância *

brilhante… Mas tem, muito mais do que
outros povos, uma enormíssima capacidade para aguentar o sofrimento e uma
profunda natureza humanística. Nós somos grandes, temos uma Grandeza moral
difícil de encontrar nos nossos vizinhos
europeus.
Daí a facilidade com que, duma
forma ecuménica, nos misturámos em
África, na Índia, na China, no Japão, por
todo o mundo, enfim.
Afectivamente, criámos laços que
outros povos não conseguiram estabelecer e, assim, se explica que tivéssemos
deixado a Língua Portuguesa, a Alma
Portuguesa, a nossa maneira de ser, o
nosso sentir, pelos mais longínquos campos do nosso planeta.
Vem isto a propósito dos “Doutos
Pareceres” sobre o caso jurídico do
Sargento Gomes… O nosso povo tem em
si, trás consigo, a transcendência que falta
a muitos intelectuais, não procurando, por
isso, avaliar razões jurídicas, mas sim as
afectivas!
Assim se explica a corrente de solidariedade que percorreu o país, de alto a
baixo, de norte a sul. Foi bonito de ver.

Ao longo destes anos – pois já são
“anos”, em que nos vamos encontrando
neste espaço – procurando abrir caminhos,
traçar objectivos, modificar comportamentos, e, muitas vezes, recuar, para
depois avançar, na expectativa de dar o
melhor de nós às nossas crianças, temos
abordado vários aspectos da educação
pondo sempre como fio condutor,
comum a todos os objectivos a
Afectividade.
E é a propósito desta afectividade, da
importância da “educação dos afectos”,
que não posso deixar de falar este mês no
caso, tão badalado na comunicação social
e em todo o país: O Caso Esmeralda!
Tenho ouvido médicos, psicólogos,
psiquiatras, juristas, jornalistas, enfim,
pessoas de grande craveira intelectual
falar sobre o “Pai Biológico” e os “Pais
Adoptivos” aos quais eu chamaria, precisamente, “Pais Afectivos”.
E é aqui que chegamos ao ponto para
mim mais importante desta questão.
Nós portugueses somos um povo
que não terá as maiores inteligências da
Europa, não terá os melhores técnicos,
não terá uma organização económica

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres

Que grande exemplo o destes pais, que
dão o seu bem estar, a sua liberdade, pela
criança a quem deram todos os seus afectos. E que pequenez no resto das avaliações feitas por tanta gente, que assim se
revela gente menor, dando um exemplo
de pequenez, na pequenez de afectos que
demonstra. È que até a julgar se pode ter
Alma.
E transcrevo um pouco do que
escreveu Augustina Bessa Luís sobre
Amarante: Como herança genética devo
muito a Amarante. Aí se encontram lugares de misteriosa convivência onde
tudo se aprende e pouco se condena. Há
um sentimento comunitário de perdão e
de culpa que se entendem um ao outro.

E um pouco adiante acrescenta:
Dantes percebia-se isso muito melhor,
hoje já não!
É bem verdade! Como a ilustre
escritora também eu acho que a grande
dificuldade de hoje é que procuramos
racionalizar tudo esquecendo-nos do que
sentimos. Esquecendo-nos que os Afectos
constituem a base e o equilíbrio de todo o
ser humano.
Por isso, para os pais adoptivos que
se revelaram como Pais Afectivos, vai a
nossa admiração.
Saibamos nós, como eles, introduzir
as emoções na forma como amamos as
nossas crianças.
____

FAZER FANTOCHES
PARA UM TEATRINHO
Que r id os m e n in os . . .
Que tal foi o Carnaval? Brincaram
muito, mascararam-se? Tiveram festas na escola?
Sabem que eu pensei que mesmo
depois do Carnaval há sempre uma
boa altura para organizar um teatrinho
de fantoches.

“espanadores”, sabem o que são “espanadores”, não sabem? São uma espécie
de vassourinhas de penas para limpar o
pó.
Mas que, depois de desmanchados, servem para fazer penas de
Índios, saias, ou cabelos para fan-

Aqui vai, por isso, um desenho de
dois palhaços que, pelos vistos, parecem muito contentes. Se calhar foi
porque o Mondinense meteu algum
golo porque eles estão a rir e com os
braços no ar.
Outro dia vi uns meninos que, para
se mascararem, arranjaram vários

toches. Fantoches que também podem
ser Índios, não é?
Portanto, toca a meter mãos à obra,
a dar voltas á imaginação, e, a seguir,
a rirem-se muito com as vozes e palhaçadas dos fantoches que conseguirem preparar.

• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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Saúde e Segurança
nas Instalações Desportivas
A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, no contexto do compromisso de responsabilização partilhada estabelecido no Congresso do Desporto, com o movimento associativo e com as autarquias, toma a
iniciativa de prosseguir e dinamizar a acção mediante a promoção de um conjunto de iniciativas integradas em Medidas
distintas.
A Medida 1 tem como prioridade principal a Saúde e a Segurança dos praticantes desportivos, e destina-se a apoiar a
realização de obras de beneficiação nas instalações de apoio

a clubes e associações desportivas.
Intervenções julgadas pertinentes para a criação de condições de segurança e qualidade
ao nível das instalações afectas
à pratica desportiva, como seja
requalificação de balneários e
valências neles existentes, instalações sanitárias, redes e equipamentos de gás água e electricidade e vedações e rampas com
grades de apoio a pessoas com
mobilidade reduzida, são factores elegíveis nesta Medida, que
poderá ter uma comparticipação
da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto até 60%

do valor da Obra. Podem-se candidatar no âmbito da Medida
1 os Clubes e Associações, cujo
objectivo seja o fomento e a
prática directa de actividades
desportivas e que se mostrem
constituídos sob a forma de
associação sem fins lucrativos.
Os interessados poderão
consultar o regulamento da Medida em www.sejd.gov.pt e
obter os esclarecimentos necessários e todo o apoio relativo ao
processo de candidatura junto
da DRLVT do IDP com sede em
Rio Maior, onde deverão igualmente efectuar a entrega da respectiva documentação.

• SUGESTÕES DE LEITURA

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
Breve História dos Mortos de Kevin Brockmeier
Uma história de ficção que
nos transporta para um dos
maiores mistérios – o que existe
para além da morte? Laura Byrd,
a protagonista desta história inicia uma viagem que, descobre
ser, sem retorno.
Ao se encontrar sozinha no
lugar mais distante à face da
terra, depois dos seus amigos de
viagem terem ido procurar ajuda e não terem regressado, Laura inicia uma longa viagem…
Enquanto que, numa outra
cidade, a todo o instante chegam novas pessoas, essa cidade
é a cidade dos mortos.

de Mário Gonçalves

• O Livro das (In)utilidades
“O Livro das (In)utilidades” é seguramente um dos livros mais espantosos e
invulgares que já li até hoje. Ao longo de mais de 200 páginas, divididas por
vários capítulos, surgem um rol de curiosidades que marcaram o passado e que
marcam o nosso quotidiano. Através da Guerra e Paz, António Costa Santos
espanta-nos com frases curtas, muitas das quais inimagináveis. Sabia que a
sanguessuga tem 32 cérebros? E que a Gioconda de Da Vinci não tem sobrancelhas, pois era moda na Florença do Renascimento. Sabia, por exemplo, que no
ano de 1700 vendia-se um seguro contra o ir para o Inferno? E que há mais gente
a utilizar escovas de dentes azuis que vermelhas. Que o tabaco é a maior fonte
de pesquisa científica e estatística? E que as girafas não tossem ou que os gatos
quando nascem são cegos e surdos. Sabia que fazer amor desentope o nariz? São
centenas de curiosidades a não perder nesta obra.

• A Europa Explicada aos Jovens
Este é um livro destinado a todos aqueles que querem conhecer um pouco mais
da nossa velha Europa. Apesar do título, “A Europa Explicada aos Jovens” nos
remeter imediatamente para os mais jovens, o certo é que o livro até cativa a
atenção dos mais incautos nestas coisas dos assuntos europeus. Jacques Le Goff,
um dos mais prestigiados historiadores europeus, defensor da unidade europeia,
explica de onde vem a Europa e onde acaba o velho continente a Leste. Fala das
suas fronteiras, da religião e até da geografia. Através da Gradiva, o investigador
responde, de forma muito clara e sucintamente, a dezenas de perguntas que marcam o nosso quotidiano europeu. O autor recorda ainda, neste livro, que a Europa
já não domina o mundo, por isso, tenta "fazer um pouco de futurologia" sobre
aquilo que será a Europa daqui por uns anos.

• (Des)ordem na Escola
A indisciplina escolar aparece muito bem retratada em “(Des)ordem na Escola”,
uma obra coordenada por Suzana Nunes Caldeira e publicada pela Quarteto
Editora. Aqui podemos encontrar um conjunto de respostas a perguntas que professores, alunos e encarregados de educação fazem todos os dias. Será que a
escola está a passar uma crise de valores? Será que a escola de hoje é uma escola sem regras que prescrevam e assinalem comportamentos e papéis? Será que a
escola é vista como um local de aprendizagem e de comportamentos de ruptura?
Ao logo de cinco completos capítulos destaca-se: a indisciplina, os professores e
a sua formação; a indisciplina na sala de aula: um (falso) problema?; alunos
indisciplinados, pais alheados?; empenhados ou desinteressados?; E avaliação da
disrupção escolar dos alunos.

• Nove Mil Passos
“Nove Mil Passos”, um livro de Pedro Almeida Vieira, destaca um dos grandes
ex-libris de Lisboa: o Aqueduto das Águas Livres. O romance histórico gira em
torno de um dos primeiros humanistas portugueses (Francisco d´Ollanda) que
tem como missão ingrata a de encontar uma sede para a capital do reino. Apesar
do esforço, várias adversidades abortam esta tentativa. Ao longo da obra, publicada pela Dom Quixote, encontramos ainda um desfilar de acontecimentos em
redor da vida de D. João V. Das intrigas da Corte à libertinagem, passando pelo
despontar da Maçonaria ou aos terrores à Igreja, tudo parece estar muito bem
omnipresente.

CINEMA
O Lado Selvagem (Into The Wild) de Sean Penn
Baseado no livro de Jon Krakauer, sobre uma história real, eis
O Lado Selvagem do jovem
Christopher McCandless (Emile Hirsch) que decide abandonar
tudo e todos para se iniciar numa longa e dura aventura. O
que leva um jovem a negar um
futuro de sucesso e se transformar num homem solitário a
vaguear pelo mundo? Quais as
verdadeiras motivações para fazer
o fez? Será ele um herói ou apenas
um jovem ingénuo?
A realização está a cargo do
brilhante Sean Penn e a banda
sonora é de Eddie Vedder, dos
Pearl Jam.
Um filme OBRIGATÓRIO!!!

CD
Nove e Meia no Maria Matos
de Sérgio Godinho & Os Assessores
É certamente com Um Brilhozinho nos Olhos que os fãs
de Sérgio Godinho recebem este novo trabalho e aplaudem
este seu regresso. Nove e Meia
no Maria Matos foi gravado ao
vivo em Maio de 2007 e é produzido por Nuno Rafael.
Quanto às canções… pode
ouvir os clássicos do cantor e,
visto que o espectáculo foi baseado no seu ultimo CD, as músicas do álbum Ligação Directa,
lançado em 2006.
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Cinema – Óscares 2008

Estatueta dourada
com menos brilho
Para os apaixonados do Cinema a expectativa em torno da
cerimónia de atribuição de
prémios dos Óscares é grande.
Fazem-se apostas, fica-se atento
às entregas dos outros prémios,
que se realizam semanas antes,
e aguarda-se impacientemente
e, no dia, faz-se uma “directa”,
devido à diferença horária entre
Portugal e Los Angeles.
Este ano comemora-se a 80.ª
edição da cerimónia dos Óscares da Academia de Hollywood. Acontece que, e acredito
que muitos partilharão da minha
opinião, será uma cerimónia
atípica, menos brilhante. Já não
bastava a greve dos argumentistas que levou ao cancelamento
da cerimónia dos Globos de
Ouro, e que poderá colocar em
risco este espectáculo, acresce
que no dia 22 de Janeiro a sétima arte ficou mais pobre. Literalmente.
A morte precoce do actor
australiano Heath Ledger retira
um pouco do brilho que envolve
todo este espectáculo. Não só
por ser um jovem, Ledger tinha
apenas 28 anos (e ninguém devia morrer tão jovem), mas por
ser considerado um dos mais

promissores actores de cinema.
O seu talento já havia sido
reconhecido por diversas vezes
mas, o seu auge aconteceu com
a nomeação para o Óscar de
Melhor Actor Principal em 2006
pelo filme Brokeback Moutain,
do realizador Ang Lee.
O seu primeiro trabalho de
visibilidade mundial foi O Patriota (2000), de Mel Gibson
mas seria em Depois do Ódio
(2001), de Marc Foster, que eu
viria a conhecer o seu talento,
no papel de Sonny, um jovem
que acaba com a sua própria
vida.

As causas da morte do actor
ainda não foram reveladas, há
quem aposte no suicídio, outros

em acidente. Que importa?
Qualquer que seja a razão desta
tragédia da vida real, não diminuirá o sofrimento (e reparará
esta perda).Há quem já considere Heath Ledger o novo
James Dean, um mito. O tempo
o dirá. A única certeza é que,
apesar de tudo, e a vida assim o
exige, The Show Must Go On.
Por isso mesmo, e como o
espectáculo tem que continuar, e
dado estar eminente o entendimento com os argumentistas em
greve, que se prolonga há mais
de dois meses, a possibilidade
da 80ª edição dos Óscares não
se realizar é remota, mas existe.
Eis então os nomeados para
as principais categorias (e eis as
minhas preferências): Melhor
Actor Principal: George Clooney (Michael Clayton); Daniel
Day-Lewis (There Will Be
Blood); Johnny Depp (Sweeney
Todd); Tommy Lee Jones (In
The valley of Elah) e Viggo
Mortensen (Eastern Promises).
O talento de Depp não é
menos reconhecido por não ter
ganho ainda o Óscar mas, convenhamos, já é tempo da Academia de Hollywood se render à
genialidade deste enfant terri-

Informações da Paróquia de Coruche

ble. Espero que aconteça este
ano, embora tenha dúvidas.
A concorrência é muito forte
e quando Day-Lewis resolve
voltar ao activo…
Melhor Actor Secundário:
Casey Affleck (The assassination of Jesse James by the
Coward Robert Ford); Javier
Bardem (No Country For Old
Men); Philip Seymour Hoffman
(Charlie Wilson’s War); Hal
Holbrook (In to Wild); Tom
Wilkinson (Michael Clayton).
Ao contrário da categoria anterior, dificilmente o Óscar escapará ao espanhol Javier Bardem.
Melhor Actriz Principal:
Cate Blanchett (Elizabeht: The
Golden Age); Julie Christie
(Away From Her); Marion Cotillard (La Vie en Rose); Laura
Linney (The Savages); Ellen
Page (Juno). Os críticos de cinema são unânimes em eleger
Julie Christie como a grande
vencedora. Não digo que não
mas… gostaria (também) de ver
subir ao palco Marion Cotillard.
Melhor Actriz Secundária:
Cate Blanchett (I’m Not There);
Ruby Dee (American Gangster); Saoirse Ronan (Atonement); Amy Ryan (Gone Baby

Gone); Tilda Swinton (Michael
Clayton). Será uma tremenda
injustiça se o prémio não for
para Cate Blanchett. Mas será
quase certo que acontecerá e,
acredito que a actriz não se esquecerá de evocar a memória de
Heath Ledger, que também participou no filme.
Melhor Filme: Atonement de
Joe Wright; Juno de Jason
Reitman; Michael Clayton de
Tony Gilroy: No Country For
Old Men dos irmãos Coen;
There Will Be Blood de Paul
Thomas Anderson. O filme Expiação (Atonement) será o mais
provável vencedor. Enquanto
que os irmãos Ethan e Joel Coen
deverão arrecadar o prémio para
melhor realização.
Enquanto o tão esperado dia
(24 de Fevereiro) não chega,
não deixe de ir assistir aos
filmes que estão nos cinemas
portuguesas e faça também as
suas apostas.
____
Telma Leal Caixeirinho

JUDO

Dezembro de 2007
• BAPTISMOS •
IGREJA DA ERRA
Dia 22 - Clara Caçador Mendes
IGREJA DO CASTELO
Dia 15 - Filipe Alexandre de Oliveira
Héliodoro
IGREJA MATRIZ
Dia 30 - Raquel Sofia Pinto António
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 8- Francisco José Ribeiro Marques
Dias com Filipa Moniz Corte Real
Sanches do Vale
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - João Miguel, 84 anos; Mariana
Emília da Silva, 77 anos
Dia 2 - Manuel Matias Esgueira, 85
anos; José Rodrigues Prates, 72 anos
Dia 3 - Mariana Augusta, 76 anos
Dia 4 - José Marques, 81 anos

Dia 5 - Francisco António, 96 anos;
Ezequiel Maria Cabaço, 60 anos
Dia 6 - Mateus Francisco José, 62 anos
Dia 7 - Guilhermina Maria, 89 anos
Dia 10 - Maria Adelina Teixeira, 67 anos
Dia 12 - João Pimentel, 89 anos
Dia 14 - Clara da Silva, 79 anos
Dia 15 - Laureana Margarida, 84 anos
Dia 16 - Luís Abílio Matilde, 70 anos
Dia 18 - Francisco Coelho, 89 anos;
Carlos Alberto Valério Arruda
Passos, 73 anos
Dia 20 - Silvestre Neves, 72 anos
Dia 24 - Firmo de Carvalho Dias, 87
anos; João Justino Silva, 53 anos
Dia 26 - António Manuel Neves
Veríssimo, 50 anos
Dia 27 - Zulmira Patrício Firmino e
Sousa, 90 anos
Dia 28 - Sofia Marques Moreno, 90 anos
Dia 29 - Manuel Jerónimo Relvas, 51
Dia 31 - Joaquina Angélica, 79 anos;
Guilhermina Maria Piteira, 72 anos;
José Pedro da Cruz (Galeano), 83

Judocas da Casa
do Benfica
de Santarém no
Open de Lisboa
No passado dia 6 de Janeiro,
no Estádio 1.º de Maio em Lisboa, os Judocas da CBS participaram no Open Juniores de Lisboa. João Veloso e Paulo Brandão, nas categorias de -55Kg e
-66kg, não pontuaram nesta
prova, apesar de terem realizado
combates verdadeiramente disputados e equilibrados.
João Araújo, na categoria de
-66kg teve uma excelente prestação, com 2 vitórias e duas der-

rotas, subindo algumas posições
no ranking nacional.
Duarte Duarte, na categoria
de -60Kg, realizou uma prova
notável vencendo quatro combates e apenas com uma derrota,
tendo obtido a medalha de bronze e apuramento para o campeonato nacional de Juniores.
Os atletas foram acompanhados pelo Treinador Pedro
Vargas.
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Cuba expõe fotografia taurina
Fotógrafo do Jornal de Coruche e da Revista Ruedo Ibérico,
pela primeira vez em exposição colectiva

Farmácia S. José
Dir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista

O nosso colaborador Joaquim Mesquita
participou numa exposição colectiva de
fotografia taurina no 1.º Fim-de-Semana Taurino realizado pela Tertulia dos Forcados
Amadores de Cuba naquela vila alentejana de
17 a 20 de Janeiro.
Joaquim Mesquita expôs pela primeira vez
depois de fotos suas tambem terem sido selecionadas para o programa Arte e Emoção da

RTP2 em Setembro passado. Na exposição de
Cuba participaram tambem os fotografos taurinos Antonio Carneiro, Inacio Ramos Jr,
Hugo Fialho, Fernando Henriques e Florindo
Piteira.
A exposição ficou patente ao publico
durante o fim de semana taurino no Centro
Cultural de Cuba, todas as fotos tinham como
tema e pano de fundo o Alentejo.

Produzimos Vinho para apreciadores

Assinatura
ANUAL
Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €
Rua Júlio Diniz, n.º 3 B – LAMAROSA
2100-405 Coruche

Tel. 243 724 062 • Fax: 243 724 297

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

Tlm. 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com

Assine e Anuncie no Jornal de Coruche, a sua referência informativa
www.ojornaldecoruche.com • geral@ojornaldecoruche.com
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Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Arroz de Aba

Preparação
• Pôr numa caçarola margarina e rodelas de cebola.
• Leva-se ao lume brando a alourar, temperando-se com sal e pimenta. Retira-se a
cebola, passa-se no passador para a desfazer, voltando à caçarola.
• Entretanto, cozeu-se em água e sal a carne, partindo-a aos bocadinhos de seguida. Deita-se a carne partida para a caçarola e a água de a cozer. Calcula-se a
quantidade de arroz para a água existente, mexendo-se até estar cozido.
Decora-se com salsa.

LISBOA

CORUCHE

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

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

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

PENSAMENTOS

Traulitadas na paróquia
1 – A maioria dos homens
casam-se. Fazem-nos por motivos vários e, normalmente,
com mulheres, pelo menos por
enquanto. Uns caídos nas artimanhas do amor, outros nas garras da conveniência, outros
ainda por inércia ou mera tradição tudo serve para o acasalamento do cavalgadura humano.
Como consequência a coisa é
simples, ou se é feliz até à hora
de vestir a fatiota de madeira
que a todos nos espera, ou se
opta pela separação ou ainda se
investe monasticamente numa
vida de obrigações e fastídios
donde, normalmente, a mulher é
a submissa de serviço. Deste último possível desfecho, chega-nos a famigerada violência
doméstica, que segundo os especialistas continua a aumentar.
Ora bem, como de casamentos só faz sentido falar no verão,
o que me traz por cá este mês é
tão somente uma intricada
questão relacionada com a paróquia-mor portuguesa – leia-se
santuário de Fátima – e uma
entrevista dada pelo seu reitor
Monsenhor Luciano Guerra. Às
questões levantadas pelo jornalista, monsenhor Luciano lamentava-se que o crescente afas-

tamento dos crentes se devia
sobretudo “(...) aos caminhos do
divórcio, da infidelidade, da
corrupção(...)”, ao que o jornalista contestou comentando as
inúmeras vidas desgraçadas
pelo dever ao casamento, mulheres cuja dignidade foi esmagada pelo medo de represálias
sociais, gente com vidas inteiras
de sofrimento pela submissão a
capatazes machos ou fêmeas
que melhor não sabiam que repudiar a/o companheiro com quem
casaram. Monsenhor não satisfeito apregoou que todas as mulheres se deviam resignar à sua
sorte.
O bravo jornalista (cuja
classe não me desperta propriamente sentimentos abonatórios)
retorquiu “Uma mulher constantemente agredida pelo marido deve manter o casamento ou
separar-se?”, ao que monsenhor
respondeu tacitamente “Depende do grau de agressão, há o
indivíduo que bate na mulher
todas as semanas e o que lhe dá
um soco de três em três anos”.
Pasme-se à vontade!
Vejamos a lógica do senhor
reitor: Um casal que esteja casado há 20 anos. Desde o primeiro
ano o marido dá um soco na

mulher repetindo-o a cada 3 anos,
logo ao fim dos 20 anos terá
esmurrado a mulher 6,6666667
vezes. Porquanto, resta perguntar ao senhor reitor de quantos
socos é constituída uma sova ou
a partir de quantos socos é o
divórcio considerado legítimo.
Enfim, Monsenhor lá conclui
que o amor apaga tudo, como se
algum dia Monsenhor tivesse
amado.
2 – Sabendo que as taxas de
infecção de doentes com Sida
nunca esteve tão alta em terras
africanas, sabendo da tendência
africana para a banalização do
acto sexual (no sentido de partilha entre vários pares), sabendo
do quão influenciáveis são os
povos em desenvolvimento, o
Vaticano contínua a condenar o
uso de preservativo e a dificultar, subsequentemente, o seu livre comércio. Ora, não é de
esperar que alguns bispos na
Tanzânia, por exemplo, tenham
vindo a terreiro acusar países
europeus de enviar para África
preservativos contaminados com
Sida, aconselhando os africanos
a renunciar ao preservativo.
Repare-se no paradoxo Católico: Revelam-se com unhas e

dentes contra o aborto e recusam a admissão do preservativo
como algo benéfico na defesa
de doenças mortais e, claro está,
na prevenção de gravidezes indesejadas. Um povo já de si massacrado pela fome e pelo mal
natural que o planeta e os impérios lhe reservaram, vê-se
assim de caras com mais um
“modo de morte” tão feroz quanto o podem ser as epidemias
sem cura.
3 – Uma força motriz como
a igreja, uma empresa perfeita
como é a fé, os meios de que
dispõe, o carisma histórico que
a constituiu, por tudo isto, talvez
os esforços se pudessem (já não
digo devessem) concentrar em
favor de uma consciência global
e não somente na redenção dos
nossos pecados individuais (e
ocidentais), como se cada um de
nós fosse uma grande coisa.
Os traumas da idade média
serão sempre um fardo para a
contemporaneidade. Olhem não
vamos mais longe, ali para os
lados de Fátima gastaram-se 80
milhões de euros numa igreja
para estrangeiro ver, e o papa foi
o primeiro a mostrar-se ocupado
para lá ir visitá-la. E depois é
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aeroportos, e depois TGV´S parece o concurso do “Quem quer
ser gastador”, de um lado o governo do outro o Clero, parece o
faroeste do século XIII (e derivados daí para cima) e os bobos
da corte somos todos nós que
diariamente ameaçados de “ficar em pelota” lá vamos contando piadas ao rei e pedindo desculpa ao padre a ver se escapamos ao cepo.
É tão fácil deixarmo-nos
impressionar por pedras e paredes, como se a fé viesse de fora
meus caros. Nada mais falso. O
mexicano Inharritu, mago do
cinema actual, questionou-se
com razão “A luz de Deus guia-nos ou cega-nos?!”. Se ao menos parassem de apontar os holofotes...
Bem, se Deus é, Deus vê,
quanto a isso podemos ficar descansados, rezemos para que ele
lá do alto do seu cadeirão se
esteja a partir a rir e no fundo
nos perdoe estas traulitadas,
compreendendo a imperfeição
que nos versa no sangue. Como
é que era mesmo? Oh Cristo
anda cá abaixo ver isto?!
____
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