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EDITORIAL

A lei de imprensa obriga à publicação anual do estatuto editorial

Abril

Estatuto Editorial

perguntas mil
bril, perguntas mil. Para muitos um mês de
contradições históricas
para outros a realização plena.
Para uns o berço da democracia
para outros a queda de um império.
Satisfeitos à míngua de um
segundo e eternamente malfadados cá vamos andando, nós portugueses, com “a cabeça entre as
orelhas”, 34 anos depois da revolução dos cravos. O que mudou?
O que permaneceu? O que melhorou? E o que esmoreceu? Cada cidadão uma ideia, uma direcção, uma ideologia ou uma indiferença absoluta que muitos
chamam de absurda.
A política dos nossos dias é
mais íntima do antigo regime ou
do seu sucessor? Perdeu-se em
segurança e ganhou-se em liberdade? Perdeu-se segurança e
perdeu-se liberdade? Ganharam-se ambas? O português pós

ar com uma certa dúvida social
os tempos que se aproximam e a
própria identidade do nosso
país.
Resta-nos, desejar com força
que a queda e o reerguer de dois
“Portugais” diferentes não tenha
sido em vão e que a mesma neblina que ofuscou o regresso de
D. Sebastião e agora cobre de incerteza o nosso futuro se esvaia e
dê lugar ao desenvolvimento
não só material como das mentalidades, e, que juntos a favor
ou contra o 25 de Abril cerremos os dentes em direcção ao
paraíso, na terra designado por
felicidade, seja ela a dos bolsos
como a dos corações.
Da parte se chega ao todo,
do nosso espaço se chega ao país,
começa aqui no nosso concelho
o que queremos para Portugal.
Cabe a todos e a cada um que,
um sonho chamado Portugal
não tenha sido em vão. Um bom
mês de Abril.
José António Martins
Director

Parceiro da

Membro da

Prémio SHIP

Imprensa Regional
2007

Edição de 1/04/2008

A

25 Abril é já um homem livre de
pensamento ou um traumatizado crónico com o seu passado e
um febril desconfiado perante o
seu futuro?
Vive-se melhor mas sem
objectivos? Vive-se mais rápido
usufruindo, porém, de uma longa vida? A foice é preferível ao
tractor? O pão de outros tempos
era mais saboroso por ser mais
escasso? A abundância é virtude, pecado ou vício? A nostalgia
perante o estado novo parece-me ter o mesmo peso que a
frustração comunista pelo poder
adiado ou não fossem os extremos, esses irmãos gémeos que
de tanto quererem a todos apoquentam.
Ou talvez a verdade seja
outra que tão solenemente me
escapa. Existem tantas verdades
para a mesma questão como
mentiras que criamos para desonra dos nossos “inimigos”.
Com tanta interrogação somos
obrigados - neste mês marcante
da cultura portuguesa - a encar-
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O JORNAL DE CORUCHE é um jornal noticioso, informativo, generalista que, de uma forma independente e apartidária, procurará incentivar e divulgar as potencialidades do Concelho de Coruche e do todo em que se integra.
O JORNAL DE CORUCHE não renega as características
Ribatejanas da grande maioria da população Coruchense, mas
terá em atenção as evoluções administrativas conducentes às
novas realidades regionais que aproximarão Coruche de outros
Concelhos com os quais, por se estenderem ao longo do Sorraia
e se incluir no Vale do Tejo, sempre manteve contactos previlegiados.
Na transcendência desses enquadramentos regionais administrativos o JORNAL DE CORUCHE defenderá e respeitará
sempre a realidade que nos definiu como Estado – Nação, cada
vez menos Estado mas ainda Nação, a exigir de todos nós um
maior esforço na preservação da identidade cultural colectiva.
O JORNAL DE CORUCHE constitui-se, pois, também, como tribuna de defesa duma herança cultural que moldou Portugal como o mais antigo Estado – Nação de toda a Europa.
O JORNAL DE CORUCHE defenderá, por essas razões, a
preservação e divulgação do Património Histórico da região
como expressivo testemunho do legado dos nossos antepassados que está na raiz da nossa identidade cultural comum.
O JORNAL DE CORUCHE espera contribuir para a exigível obrigação de transmitir às gerações mais jovens a consciência desse legado.
O JORNAL DE CORUCHE assume-se, assim, como formativo na medida em que se propõe despertar nas camadas
mais jovens a atenção para esse património religioso, natural,
ambiental, arquitectónico, etnográfico, enfim, cultural, bem como
para a necessidade de o manter e proteger.
Contra tudo e contra todos o JORNAL DE CORUCHE
defenderá os valores e princípios da tradição portuguesa tão
caros aos homens e mulheres do Sorraia na generalidade e aos
Coruchenses em particular, que sempre se souberam adaptar às
novas realidades que os séculos lhes fizeram chegar.
Com particular atenção às novas realidades que vão surgindo O JORNAL DE CORUCHE estará sempre, pois, disposto a
divulgar as soluções que as transformem em efectivas melhorias da justiça social que todos merecem ter.
Dentro de um espírito de equidade e respeito pelas diferenças interpretativas e de critérios avaliativos o JORNAL DE
CORUCHE procurará dar expressão àqueles que perfilhem
posições antagónicas desde que estas não contrariem drasticamente, na sua essência os valores e princípios enunciados.
Esses posicionamentos deverão, no entanto, ser claramente
identificados a fim de não serem confundidos com a linha editorial do JORNAL DE CORUCHE.
Os artigos assinados serão sempre, assim, da responsabilidade de quem os subscreve.

PUBLICIDADE
E ASSINATURAS
Para colocar a sua publicidade, fazer-se assinante ou pagar as suas facturas, use nossa
agência, na Cervejaria Cubata, frente ao
Mercado Municipal em Coruche.
Para pagamentos por multibanco
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G R A N D E E N T R E V I STA

ao Tenente da GNR
do Destacamento Territorial de Coruche
O nosso país e também a nossa região tem sido nos últimos tempos alvo de graves actos de violência,
desde furtos, agressões, violações e em alguns casos até mortes.
O Jornal de Coruche quis conhecer um pouco da opinião de Carlos Botas, Tenente do Destacamento Territorial de Coruche.
JC - Há Quantos anos é
efectivo na GNR?
TB - Entrei no curso de formação em 1998, e terminei em
2003, começando a exercer de
seguida. Estou colocado no Destacamento Territorial de Coruche desde Agosto de 2006.
JC - Guarda Nacional Republicana, Vocação ou Profissão?
TB - Eu acho que pode ser
encarado como uma profissão,
sem problema nenhum mas a
partir do momento em que a
pessoa assume essa responsabilidade tem que preencher certos
requisitos básicos; nem sempre
preenche. Há pessoas com
muita convicção, outros com
menos. Alguns vêm para ter um
emprego e depois revelam-se
bons profissionais, outros vêm
para ter um emprego e depois
revelam isso mesmo e não se
dedicam como seria desejável.
Eu acho que é uma profissão, mas sem dúvida que tem
que haver vocação. Sabe-se o
horário de entrada mas nunca o
de saída. E há quem leve para
casa os problemas.
JC - Está a referir que os
problemas do dia a dia, prevalecem em momentos de descanso ou de folga?
TB - Por vezes não é fácil
esquecermo-nos do que se vê no
decorrer das nossas funções. Há
situações que nos podem afectar
durante algum tempo, dependendo da sensibilidade e formação de cada um. Por vezes os
familiares apercebem-se disso.
Nesta profissão temos a possibilidade de conhecer o lado bom
e o lado negro do ser humano.
Era bom que conseguíssemos

deixar as emoções do lado de
fora da porta de casa ou criar
uma “couraça” para não nos
deixarmos atingir. Mas não é
fácil.
JC - Acha que quando os
profissionais são mulheres as
emoções ainda andam mais ao
rubro?
TB - Não sei, depende dos
casos. Depende das pessoas, há
mais e menos sensíveis.

JC - Quantas profissionais
mulheres estão ao serviço da
GNR na zona nesta altura?
TB - Nesta fase temos apenas quatro, uma no NES (Núcleo Escola Segura) e as restantes nos postos de Coruche,
Salvaterra de Magos e em Samora Correia respectivamente.
JC - Acha que as mulheres
ainda são discriminadas?
TB - Sim, sinceramente

acho que são discriminadas, por
vezes entre colegas e também
por parte dos intervenientes – o
cidadão – que não as levam a
sério. Julgo tratar-se duma
questão cultural.
Quando estive a dar formação em Portalegre em plena
operação Stop, uma instruenda
de cerca de 20 anos, pede ao
condutor os seus documentos e
os do veículo e analisa-os.

Entretanto o condutor e o passageiro, dois homens, saem do
carro a rir-se e eu chamei-a à
parte, tentei que não ficasse tão
intimidada e que continuasse a
verificação dos documentos, da
qual resultou um auto por
infracção ao Código da Estrada.
No momento em que a militar
informou os dois indivíduos de
que iriam ser autuados estes
deixaram os sorrisos.
Há um ditado que diz “homem certo no sítio certo”, e sem
dúvida que em certas situações
as mulheres têm um papel preponderante, principalmente em
casos de violência doméstica ou
de crimes sexuais aquando da
abordagem à vítima.
Têm um espírito maternal, e
em casos de violação a vítima
reage de forma muito diferente
quando o agente de autoridade é
uma Mulher.
Acho que nestes casos as
Mulheres ao serviço das forças
de segurança deviam ser em
maior número e melhor aproveitadas; sem dúvida que podem
prestar ou poderiam prestar um
melhor serviço ao cidadão ou
haver áreas onde estivessem
mais mulheres ao serviço.
JC - Acha que as forças de
segurança do nosso país, têm
poucos meios?
TB - Se tivéssemos mais
poderíamos fazer melhor e
quem ganharia com isso seria o
cidadão.
JC- Acha que nos grandes
centros, existem mais meios?
TB - É relativo. Onde existem mais ocorrências tem
forçosamente de existir mais
meios.
JC - O que acha que deveria ser reforçado?
TB - Seria de todo o interesse que possuíssemos um sistema informático ligado em
rede que permitisse efectuar
uma consulta aos vários dados e
informações relativas às diversas ocorrências registadas nos
postos, o que ajudaria a estabelecer padrões e a permitir uma
análise oportuna da incidência e
frequência de determinados
crimes.
> continua na página seguinte

4

O Jornal de Coruche • Ano 2 - Número 24 • Abril de 2008

GRANDE ENTREVISTA

> continuação da página anterior

ao Tenente da GNR do Destacamento Territorial de Coruche, Carlos Botas
JC - Como classifica os
casos de assassínios que temos
vivido nos últimos meses nas
grandes cidades do nosso
país?
TB - Não conheço os processos mas na minha opinião,
apesar de se terem perdido vidas
humanas, julgo haver um certo
alarmismo social em redor desses casos. Julgo ter-se tratado de
um pico e que agora a situação
acalmará. Quanto à questão de a
mesma arma ter cometido vários crimes isso só será possível
apurar depois de realizadas as
várias perícias, (isto é a minha
opinião pessoal, não posso afirmá-lo com certezas.)
JC - E a Justiça Nacional
está em que estado, acha que
funciona bem?
TB - Acho que neste momento o pequeno crime não é
punido de forma adequada havendo situações que se arrastam
por algum tempo.
Acho que para punir o pequeno crime deveria optar-se
por penas de trabalho comunitário e evitar que esses processos se arrastassem durante muito tempo, criando a sensação de
impunidade nos infractores.
JC - Qual a sua área de
domínio?
TB - O Destacamento de Coruche compreende os Concelhos
de Coruche, Salvaterra de Magos, e Benavente.
JC- Nestas zonas quais as
principais infracções ou crimes, que acontecem?
TB - São principalmente os
furtos depois também os casos
de injúrias e agressões. É um
meio predominantemente rural
e ainda se resolve muita coisa
com o “cabo da enxada”.
Na área de Coruche também
se verificam com frequência
alguns crimes de condução sem
habilitação legal. e sob o efeito
de álcool.
Também na zona se registam
com alguma frequência casos de
burlas a idosos, violência doméstica, alguns crimes sexuais.
JC - Nos concelhos que
referiu quais os casos mais
estranhos em que a GNR
interveio? Ou qual a situação
que mais vos marcou?
TB - Um que nos marcou foi
o homicídio do ano passado em
Benavente no posto de abastecimento de combustíveis “etc.”.
Um dos militares que foi á
ocorrência naquela noite conhecia a vítima. Mexeu bastante
connosco contudo passada uma
semana e após a nossa colaboração com a Polícia Judiciária
os suspeitos foram detidos (de

referir que este caso está a ser
julgado nos dias 27 e 28 de Março no tribunal de Benavente).
JC - Em situações de violência doméstica, violações e
outros casos que podemos
chamar de mais delicados,
normalmente sensibiliza-o?
TB - Sim, depende dos casos
até mesmo em casos de violência doméstica existem muitas
situações diferentes. Cada caso
é um caso e o que se passa dentro da casa das pessoas tem
muito a ver com a formação,
valores morais e cultura.
Há situações em casas em
que ao entrarmos e verificarmos
o ambiente aí existente, quer ao
nível das relações familiares ou
mesmo das condições de higiene não ficamos indiferentes pois
deparamos com condições muito deploráveis.
As crianças também são um
ponto fraco de todos nós, sensibiliza-nos bastante, em casos
necessários comunicamos à Segurança Social. A nossa função
tanto da segurança Social como
da Guarda é comum, servir a
população.
JC - Alguma vez sentiu
medo ou que tinha uma profissão de risco?
TB - Sim já tive medo, mas
nesta profissão temos que ter
uma faceta de actores, não o
demonstrando. O medo por si
não é um problema mas sim
uma forma de nos mantermos
cautelosos. Há que compreende-lo e saber utilizá-lo a nosso
favor.

JC - Em alguma situação
sentiu discriminação?
TB- Sim, ouvimos algumas
provocações, sinto que as pessoas não respeitam a figura da
autoridade pública.
A figura ligada à GNR ainda
é a de um homem barrigudo de
bigode retorcido (risos) sente-se
sem dúvida.
JC - Já chegou a ser ofendido?
TB- Sim, em alguns casos há
injúrias.
Chegam a tratar-nos pelo
nome, e falarem connosco de
forma desagradável. Em muitos
dos casos cidadãos com mais
formação académica ou de extractos sociais economicamente
mais elevados, são os que nos
tratam, nalgumas vezes, da
maneira mais desprezível.
JC - Quantos são os efectivos no posto de Coruche?
TB - Nesta fase aqui no posto são 18 homens (o que é pouco
para um concelho como o de
Coruche, que é muito vasto).
No total o destacamento possui cerca de 120 homens repartidos por 6 postos e por equipas
especializadas:
O NIC – Núcleo de Investigação Criminal; a Equipa de
Intervenção (que actua no exterior, em locais problemáticos ou
de apoio às patrulhas e ao NIC),
a Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente – EPNA, e o
NES – Núcleo Escola Segura
(que funciona principalmente
junto das escolas, num apoio a
professores e alunos e em acções

de formação nas escolas acerca
de drogas, prevenção rodoviária, violência, e também no
apoio a idosos através de sessões de esclarecimento acerca
de situações de burlas e outras
situações).
JC - Acha que a idade dos
profissionais da GNR, limita o
seu desempenho, ou pensa que
não faz sentido falar em limites?
TB - Depende dos serviços.
Por exemplo na Equipa de
Intervenção têm de estar elementos com alguma disponibilidade física, a nível do patrulhamento podemos ter homens
com mais idade, e que fazem
um bom serviço, porquê?
Porque conhecem a comunidade, têm muita experiência,
são da zona, e em situações mais
delicadas conseguem através
das palavras acalmar certos ânimos. Todas as idades fazem
falta na Guarda, é na diversidade que está a nossa vantagem
mas é um facto que temos zonas
com uma faixa etária de profissionais muito envelhecida.
O que se nota também é a
falta de tempo para acções de
formação e treino, nas mais
diversas áreas, principalmente
no que se refere a utilização das
armas e procedimentos policiais...
JC - Como reage numa
chamada de emergência se
tiver poucos efectivos ao serviço?
TB -Depende das situações e
o que se tem de fazer é concen-

trarmos meios para o local tendo
em conta o tipo de situação.
Temos estratégias e modos de
actuar que claro não vou divulgar!
JC - A Vila de Coruche tem
sido vítima de alguns assaltos
e casos com alguma violência,
porque é que as ruas não são
patrulhadas a pé?
TB - Sim, verificaram-se
alguns casos na vila de Coruche.
Em todos fizemos o que nos era
possível fazer no momento e
noutros, que não são conhecidos
da população em geral, conseguimos evitar a sua consumação, como são o caso de uma
suposta tentativa de roubo a
uma ourivesaria e o furto de
caixas Multibanco de determinados estabelecimentos. Nestas
situações foi decisiva a prontidão dos militares. Contudo registámos uma tentativa de roubo
com alguma violência a uma
ourivesaria – que está sob investigação – e uma ocorrência durante festejos carnavalescos em
que ficaram feridos dois cidadãos através de disparos efectuados com uma arma de fogo.
O Policiamento a pé existe
na nossa vila, não como nós
desejávamos e com a frequência
necessária mas da forma possível.
Seria benéfico um policiamento mais assíduo em que
houvesse comunicação com as
pessoas e recolha de informação.
JC - E á noite existe algum
tipo de ronda?
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TB - Sim, temos sempre
militares de patrulha no exterior
durante as 24 horas do dia.
JC - Em termos de chamada quanto tempo por norma
demoram a chegar ao local?
TB - Depende, o concelho é
bastante vasto e também em que
local é que está a patrulha, mas
as pessoas depois não compreendem isso, por vezes pensam
que os atrasos são propositados.
JC - Qual é o maior abuso
dos Portugueses na estrada?
TB - Segundo as estatísticas
o maior causador de acidentes é
a velocidade tendo em conta as
condições da via em questão
mas julgo que também podemos
falar em falta de civismo. Em
2005 e durante 3 semanas tive a
oportunidade de visitar outro
país e verifiquei que toda a
gente cumpre regras na estrada,
não há buzinas a toda a hora. E
porquê a diferença?
Porque a detecção da infracção faz com que os condutores
vejam os seus títulos de condução serem “caçados” de forma
célere, não se arrastando os processos por tempo indeterminado.
A infracção não pode ficar
impune e o condutor tem de sofrer as consequências dos seus
actos.
JC - Podemos dizer que se
ganha pouco na GNR?
TB - Podemos comparar
com outros países da União Europeia e tirar conclusões. Convém ter em conta os riscos que
se correm e que a nossa vida
poderá estar em jogo tanto uma

vez por semana como ao fim de
seis meses ou após alguns anos
de serviço. Trabalhamos com o
imprevisto e há que esperar o
inesperado.
JC - Quais os conselhos
que habitualmente faz chegar
a quem trabalha consigo?
TB - quando recebo pessoal
novo, tal como aconteceu no
ano passado digo-lhes sempre
várias coisas.
Refiro-lhes que devem seguir os bons exemplos (relativamente aos elementos mais antigos), que devem ter bom senso
e ponderar as suas acções – o
que não é fácil pois determinadas situações requerem que se
haja no imediato – e que devem
esperar o inesperado pois uma
situação de perigo poderá surgir
ao fim de seis meses de serviço
ou de 10 ou 20 anos. A rotina é
nossa inimiga.
JC - A GNR vai continuar
a levar a cabo acções que
levem à diminuição do tráfico
de droga e de armas?
TB - Sem dúvida que sim,
aliás temos alguns casos já identificados e estamos a trabalhar
nesse sentido, pois temos suspeitos no que diz respeito ao tráfico de droga, por sua vez temos
também conhecimento que existem vários indivíduos envolvidos
no tráfico de droga que possuem
armamento ilegal, não podemos
considerar tráfico de armas, mas
ao tráfico de droga está associado o uso de armas ilegais!
____
Entrevista de
Mafalda Fonseca

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

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

Câmara de Coruche
indemniza empreiteiro do
Observatório do Sobreiro
e da Cortiça.

O Presidente da Câmara
Municipal de Coruche, Dionísio Mendes anunciou que a
comparticipação da obra do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, pelo programa Valtejo está garantida e os trabalhos serão retomados em breve.

A Câmara Municipal de Coruche irá indemnizar o empreiteiro do observatório, com que
rescindiu o contrato em finais de
2007, depois de terem sido detectados erros e omissões relacionados com a obra, os materiais e o projecto.
Uma decisão aprovada por
votos favoráveis por parte dos
vereadores do PS e votos contra
pela CDU, que alegam que
ainda existem perguntas sem
resposta.
A aprovação da adjudicação
do que falta da empreitada foi
entregue à empresa “Piedade &
Silva”, a quem a autarquia se
compromete a pagar 72.515.39
Euros.
Para pagar também, a autarquia tem:
• 5.693.86 Euros correspondente a ferro não moldado;

• 16.038.17 Euros por trabalhos já executados;
• 50.783.36 Euros referente a
material colocado no estaleiro
sem constar do contrato.
Esta é uma empreitada em
que o valor inicial foi de 1,452
milhões de euros e a nova emreitada fica em 1,240 milhões de
euros, sendo que a diferença será o pagamento ao empreiteiro
com o qual a CMC rescindiu o
contrato.
Ao empreiteiro cabe agora o
dever de emitir uma declaração
de honra onde aceite a proposta
e declare que prescinde de mais
verbas.
Dionísio Mendes referiu que
se agiu no momento certo e que
o processo é claro. Concluiu que
a Autarquia não sai prejudicada
com o desenrolar da situação.

Furtos em sala de aula na
Escola Armando Lizardo
em Coruche
Uma turma do 5.º Ano da
Escola EB 2,3 Armando Lizardo em Coruche, está em
frequente instabilidade devido
a pequenos furtos dentro da
própria sala de aula, uma
situação que se tem repetido
desde o início do ano lectivo.
Das 13 crianças que estão
inseridas na turma de 5.º ano,
diversos são os casos de alunos
que se queixam com o desaparecimento de vários artigos, tais
como carteiras com documentos, dinheiro, pen´s, telemóveis,
chave de cacifo e até mesmo
senhas válidas para o refeitório
da escola.
Segundo as palavras de uma
das mães (que não quis ser identificada) – “...Esta situação já
não é de agora... já se arrasta
do último ano da escola primária...” – referiu também que
“...temos suspeitas de quem é a
criança, e alguns colegas viram... mas a criança chora muito, perante colegas e professo-

res e nega sempre... basta uma
pequena distracção dos colegas
e retira os bens aos colegas...” –
referiu uma das encarregadas de
educação.
Os encarregados de educação dos alunos já apresentaram
queixa à directora de turma e ao
Conselho Executivo da Escola.
Na opinião dos pais a escola
deveria tomar medidas de prevenção nestes casos, que classificam como bastante graves.
Em declarações ao Jornal de
Coruche uma das mães demonstrou a preocupação que sente, e
tem receio que algo pior aconteça, porque depois de terem
sido feitas as acusações, as crianças começaram a ser perseguidas e ameaçadas, dentro do
próprio estabelecimento de ensino, por outros grupos de alunos da mesma escola.
Os encarregados de educação acrescentaram que esta é
uma situação que se reflecte também no desempenho e aprendizagem destes alunos.

O Jornal de Coruche contactou o Conselho Executivo da
escola acerca da situação; o qual
nos informou que receberam
uma queixa mas que não foi
referido o desaparecimento de
outros artigos, senão senhas do
refeitório e dinheiro.
Relativamente à perseguição
e ameaças referidas pelos encarregados de educação ao nosso
Jornal, o Conselho Executivo da
escola refere desconhecer por
completo.
“...No Inicio de terceiro
período, o Conselho Executivo
da escola irá continuar as
averiguações acerca da situação... uma vez que não foi possível durante o período de férias, devido a ausência dos alunos...” referiu ao nosso Jornal a
Professora Lurdes – elemento
integrante do Conselho Executivo.
____
Mafalda Fonseca
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Presidente da Concelhia
de Coruche demite-se
Salientou que foram quase dois anos
de intenso trabalho, recebendo a visita de
dois presidentes do PSD, Dr. Luís Marques Mendes e Dr. Luís Filipe Menezes,
o que numa concelhia pequena como a
de Coruche não deixa de ser de enaltecer.

Já sobre o fecho do nosso jornal, chegou-nos a notícia, da demissão do Presidente da concelhia do PSD de Coruche, Eng.º Ricardo Santos.
Segundo nos adiantou as razões principais que o levaram a tomar esta decisão
prendem-se com razões pessoais e profissionais.

Não deixa de ser estranho, que a um
ano das eleições autárquicas, certamente
as mais motivadoras para uma estrutura
partidária local, um Presidente que tanto
empenho demonstrou, saia sem antes
preparar muito bem o terreno.
O Eng.º Ricardo Santos, deixou-nos a
expectativa de que será um até breve, a
sua última reflexão: “Vou andar por aí”,
é sem dúvida elucidativa.

Em Salvaterra de Magos

Casal morre em acidente
e deixa três filhos menores
órfãos
O casal que faleceu, no passado dia
12, num acidente de viação na EN118, em Marinhais (Salvaterra de
Magos), deixou três filhos menores (9,
12 e 14 anos) órfãos.
As crianças estão, neste momento,
à guarda de uma ama, que vi em condições muito difíceis.
As pessoas interessadas em ajudar
estas crianças podem deixar o seu

apoio (alimentar, roupas, dinheiro,
produtos de higiene…) na Escola Profissional de Salvaterra de Magos.
Alguma informação adicional contactar o Sr. Diones (969 272 997) ou a
D. Sandra (919 641 523), Estrada
Nacional 118, Salvaterra de Magos.
____
gci@epsm.pt

JAM
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– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada
no dia sete de Março de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas sessenta e cinco a
folhas sessenta e seis verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e
cinquenta e cinco-D, IZALINDA JOSÉ ALVES PATRÍCIO COSTA, cont. 104 682 221
e marido ANTÓNIO JOSÉ PATRÍCIO COSTA, cont. 104 682 167, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia e concelho de Coruche, ele
da freguesia de Carnota, concelho de Alenquer, residentes na Rua Maria, 21, 3° Dt°, em
Lisboa, DECLARARAM que, são donos com exclusão de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO RÚSTICO, sito nos Foros da Branca, freguesia da Branca, concelho de Coruche, composto por cultura arvense, com a área de quinze mil trezentos e sessenta metros
quadrados, a confrontar de Norte com Eduarda Lopes Alves da Silva Pereira, de Sul com
Luísa Maria Alves da Cunha Pereira, de Nascente com Rua da Escola Nova e de Poente
com Rua da Cerâmica, inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 193 da secção AU,
com o valor patrimonial correspondente de € 13,15, ao qual atribuem para este acto o valor
de cinco mil euros.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele não têm qualquer título formal que permita o respectivo registo.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse, por doação meramente verbal, em data que
não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, feita pelos pais da
primeira outorgante mulher, Eduardo Alves e mulher Maria de Lurdes Lopes, casados
entre si sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua da Escola Nova, no
lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, sem, no entanto se disporem a celebrara
competente escritura pública.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como verdadeiros donos do prédio, o que confere a tal posse a natureza de
pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de
propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental
do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial. Desde aquela
data, porém, entraram na posse do imóvel, posse que exerceram em
nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem
oposição de quem quer que fosse, plantando, cultivando e colhendo diversas culturas e
respectivos frutos, fazendo obras de conservação e actuando em tudo o mais sobre ele em
correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade.
Tal posse em nome próprio, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora
invocam.
ESTÁ CONFORME.
– Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Coruche,
dez de Março de dois mil e oito.

– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada
no dia sete de Março de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas sessenta e três a folhas sessenta e quatro verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos
e cinquenta e cinco-D, LUÍSA MARIA ALVES DA CUNHA PEREIRA, cont. 126 400
822 e marido JOAQUIM DA CUNHA PEREIRA, cont. 126 400 814, casados sob o
regime da comunhão geral de bens, naturais, ela da freguesia e concelho de Coruche, ele
da freguesia de Penude, concelho de Lamego, residentes na Rua Andrade, 41, 4° C, em
Lisboa, DECLARARAM que, são donos com exclusão de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO RÚSTICO, sito nos Foros da Branca, freguesia da Branca, concelho de
Coruche, composto por cultura arvense, com a área de treze mil e cinquenta metros
quadrados, a confrontar de Norte com Izalinda José Alves Patrício Costa, de Sul com
Adelaide Figueiredo de Oliveira e filhos, de Nascente com Rua da Escola Nova e de
Poente com Rua da Cerâmica, inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 193 da
1secção AU, com o valor patrimonial correspondente de € 11,17, ao qual atribuem para
leste acto o valor de cinco mil euros.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele não têm qualquer título formal que permita o respectivo registo.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse, por doação meramente verbal, em data que
não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, feita pelos pais a
primeira outorgante mulher, Eduardo Alves e mulher Maria de Lurdes Lopes, casados
entre si sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua da Escola Nova, no
lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, sem, no entanto se disporem a celebrar
a competente escritura pública.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como verdadeiros donos do prédio, o que confere a tal posse a natureza de
pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de
propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental
do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel, posse que exerceram em
nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição
de quem quer que fosse, plantando, cultivando e colhendo diversas culturas e respectivos
frutos, fazendo obras de conservação sempre que necessário e actuando em tudo o mais
sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade.
Tal posse em nome próprio, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora
invocam.
ESTÁ CONFORME.
– Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Coruche,
dez de Março de dois mil e oito.

A Primeira Ajudante em substituição,
(Maria Fernanda Frazão Pereira de Sousa)

A Primeira Ajudante em substituição,
(Maria Fernanda Frazão Pereira de Sousa)
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A SIC, Sociedade de Instrução
Coruchense, comemora 112 anos

Isabel Chaparro
Presidente da SIC

Mais um ano para comemorar a
jovialidade artística daquela que é
a mais antiga associação do nosso
Concelho, a Sociedade Instrução
Coruchense.
A SIC, como nós lhe chamamos, vai ganhando pontos no
ranking das centenárias associações, por ora, são só 112 anos!
Corria o ano de 1896, do
mês de Abril, nesta terra de
lezírias a perder de vista, quando um grupo de amigos, da confiança de Artur Peixoto Ferreira,
conhecido por Landal, se reuniu
no Antigo Teatro da Vila de Coruche para aí constituírem uma
Associação Musical. Já, nas
páginas do livro de António
João Bacalhau, a propósito das
Memórias da SIC, naquela que
foi a Edição Comemorativa do
1.º Centenário, a criação desta
Associação é referida como,
“(...) obra e mérito de um minúsculo grupo de cidadãos, alguns nem sequer eram naturais
de Coruche, mais empreendedores, mais cultos, detentores de
maiores recursos materiais e
politicamente mais influentes,
foram na verdade estes os cidadãos que institucionalizaram
esta Agremiação a eles se juntou o elemento humano indispensável à formação da Banda
constituído por extracto social
mais modesto, constituído na
íntegra por trabalhadores por

conta própria, entre estes encontraremos barbeiros, Alfaiates, Sapateiros, Albardeiros,
Funileiros, Marceneiros (...).
Seria o voltar de uma página na
cultura do povo que os viu
nascer entre paredes com a
Sociedade de Recreio Artístico
Coruchense.
Hoje, retratam a história de
todos os que por lá passaram,
figurando entre pautas e hinos,
ouvidos no calar da noite num
concerto desconcertante em
jeito de ensaio. São eles, os músicos que vão descendo da velhinha sede da Rua da Música,
para mais uma saída de glória
levando o nome de Coruche.
São simples as palavras que
vos deixo, com arte ou sem
engenho, canta-me a alma só de
ver esta banda passar pelo olhar
do tempo que hoje se comemora. São os músicos que perfilam
as nossas emoções as mais alegres ou as mais dramáticas,
acompanham os passos do Senhor nas romagens do drama da
Paixão, abrilhantam as praças
de gente aficionada, marcam o
compasso das procissões das
freguesias que os acolhem, evocam os heróis de Portugal em

vivas à República, aclamam o
Rei que trouxe o comboio a terras de Coruche e festejam as
honras à Senhora do Castelo.
Estes são os músicos que a
SIC vai formando.
Frequentam a Escola de Música da Banda, cerca de 30 jovens vindos das várias Freguesias do Concelho que, aos sábados de manhã, se encontram
para dar continuidade às suas
aprendizagens de sopro e percussão. Uns tantos da Freguesia
da Branca, mais um grupo da
Lamarosa, uns quantos de Coruche e mais uns poucos da Erra
e da Fajarda, e eis uma turma
cheia de vida e juventude, pronta para as mais diversas actuações e provas. Sim, porque isto
de se ser músico da SIC, tem os

seus pequenos pormenores!
Para se apresentarem como os
conhecemos, é porque já passaram por uns “exames” que são
as apresentações ao público,
sem desafinações porque os pais
e a namorada estão nas primeiras filas! Mas tudo corre bem, os
alunos da SIC passam quase
sempre aos aplausos dos convidados, não fora a exigência e a
motivação do jovem Maestro e
lá iam os louros pelo rio fora!
Hoje, o presente é para festejar 112 anos de existência, de
serviço e de missão.
O programa é por si, um convite à população que a acompanha na sua história, sendo por
isso que as portas do Salão
Alcorucen estão abertas no dia
12 de Abril, a partir das quinze

horas, para mais um Encontro
de Bandas, desta feita, com A
Sociedade Filarmónica Cartaxense e a Sociedade Instrução
Coruchense.
Assistimos neste momento a
uma viragem de página, não tão
grande como a de 1896, mas
prometemos, enquanto Direcção da Sociedade Instrução Coruchense, continuar a história
com novos factos, novas partituras de iniciativas e construir
uma casa para os músicos.
As nossas intenções firmam-se no olhar conjunto que todos
devemos ter para esta Associação, na convicção que temos do
apoio que iremos receber, de
forma a erguer antigos sonhos
em novas esperanças.
____

Maoístas dificultam eleições no Nepal
O chefe da Missão das Nações
Unidas no Nepal, Ian Martin, afirmou que a realização das eleições
gerais, marcadas para Abril, está a
ser dificultada pela acção de grupos
maoístas no país.
Segundo Martin, eles estariam por
trás de actos de violência contra outros
partidos que também concorrem no
pleito.
Ian Martin disse à Rádio ONU que
os maoístas teriam causado “obstrução” às campanhas eleitorais de adversários políticos.

O representante especial adiantou
que os maoístas têm dificuldades com
aceitar o direito dos partidos monárquicos de fazer campanha eleitoral.
Segundo ele, isso estaria a causar
violência.
No mais recente incidente, um funcionário maoísta morreu em confrontos com activistas do partido do Congresso Nepalês, no distrito de Solukhumbhu, a 200 km da capital Katmandu.
Pelo menos cinco pessoas já morreram e 150 ficaram feridas durante a

campanha para as eleições no Nepal
marcadas para 10 de Abril.
Segundo as Nações Unidas, a discussão é um passo fundamental para o
acordo de paz entre o governo e os
maoístas que estiveram em conflito
durante uma década.
João Duarte,
da Rádio ONU em Nova York

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

www.un.org/av/radio/portuguese/partnerships.html
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Vânia Correia recebe novo tratamento
Vânia Correia, uma jovem
de muita coragem está feliz por
ter sido notificada para ser internada no centro de recuperação
de Alcoitão para o tratamento da
bexiga, um tratamento que para
já não tem tempo limite, será
conforme a reacção do seu organismo.
Depois de diagnosticada uma
infecção urinária, e que apesar
de medicada evoluiu (o seu organismo rejeitou a medicação).
Antes de ser submetida a
operação que teria como objectivo aumentar o tamanho da
bexiga, aumentando assim a capacidade de controlo; Vânia
aceitou o desafio de se submeter
a um tratamento à base de injecção de toxinas nas paredes da
bexiga, o qual se correr bem irá
resolver parcialmente o problema.

boa causa, deixe o seu donativo
nas caixas distribuídas pelo comércio local de vários concelhos do distrito ou através do
nib.
003300004520045100805
Milennium bcp

Para uma nova ida à clínica
“milagrosa” em CUBA. Vânia
Correia agora precisa de nova

ajuda. O que para si pode ser
pouco para a Vânia é muito!
Continue a colaborar por uma
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– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada
no dia doze de Março de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas setenta e três a folhas setenta e quatro verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e
cinquenta e cinco-D, ANTÓNIO FILIPE VENTURA NUNES, cont. 187 634 769 e mulher CLARINDA MARIA GASOPO NUNES, cont. 126 987 106, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, ela da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua da Reforma Agrária,
n°13, no lugar e freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, DECLARARAM
que, são donos com exclusão de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO URBANO, sito nos Foros da Fonte de Pau, freguesia de Santana do Mato,
concelho de Coruche, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão e sótão, com a
superfície coberta de cento e trinta vírgula cinquenta metros quadrados e logradouro com a
área de setecentos e sessenta e nove vírgula noventa e cinco metros quadrados, a confrontar
de Norte com Estrada, de Sul com Daniel Teimas, de Nascente com Manuel Francisco
Gafaniz e de Poente com Celestino Júlio Sousa Ferreira, inscrito na respectiva matriz em
nome do justificante marido sob o artigo 719, ao qual atribuem o valor de cinco mil euros.
Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele não têm qualquer título formal que permita o respectivo registo.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse, por compra meramente verbal, em data que
não podem precisar, mas em Janeiro do ano de mil novecentos e oitenta, a Celestino Júlio
Sousa Ferreira e mulher Lucinda Maria Sousa Ferreira, casados entre si sob o regime da
comunhão geral de bens, residentes no lugar e freguesia de Santana do Mato, concelho de
Coruche, ainda como talhão de terreno, onde construíram a casa, na qual passaram a
habitar e utilizando o logradouro, sem, no entanto, terem celebrado a competente escritura pública.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como verdadeiros donos do prédio, o que confere a tal posse a natureza de
pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de
propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental
do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel, posse que exerceram em
nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição
de quem quer que fosse, plantando, cultivando e colhendo diversas culturas e respectivos
frutos, actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do
direito de propriedade.
Tal posse em nome próprio, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora
invocam.
ESTÁ CONFORME.
– Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Coruche,
doze de Março de dois mil e oito.
A Segunda Ajudante
(Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes)

No próximo dia 17 de Maio
(não sendo a data inicial, uma
vez que sofreu alteração por
motivos de agenda de espectáculos).
O Centro Cultural de Samora-Correia irá receber também
um espectáculo de variedades
onde as receitas irão receber a
favor da campanha.
Este espectáculo conta já
com diversos nomes do panorama Musical Português, tem início marcado para as 15 horas e
as entradas custam o simbólico
valor de 5 Euros. Mais um es-

____
Mafalda Fonseca

pectáculo a contar com a organização da Amiga de Vânia e de
todos, a poetiza de Samora-Correia, Piedade Salvador..
Vânia Correia conta consigo. Ajude quem precisa! Seja
solidário.
O Jornal de Coruche deixa
também um agradecimento público a todos os leitores, assinantes, e publicitários pelo facto
de terem vindo a colaborar com
a causa que o nosso Jornal abraça, bem hajam.

“O Jornal de Coruche, n.º 24 de 1 de Abril de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL, PREDIAL,
COMERCIAL E CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada
no dia sete de Março de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas sessenta e sete a
folhas sessenta e oito verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos
e cinquenta e cinco-D, EDUARDA LOPES ALVES DA SILVA PEREIRA, cont. 104
682 213 e marido ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA PEREIRA, cont. 104 682 159, casados
sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ela da freguesia e concelho de Coruche,
ele da freguesia de Vila Maior, concelho de S. Pedro do Sul, residentes no Largo Mendonça e Costa, n° 7, 30 Dt°, em Lisboa, DECLARARAM que, são donos com exclusão
de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO RÚSTICO, sito nos Foros da Branca, freguesia da Branca, concelho de Coruche, composto por cultura arvense e pomar de citrinos, com a área de quinze mil trezentos
e sessenta metros quadrados, a confrontar de Norte com Maria de Fátima Gaspar Caçador
e Vítor Gaspar Caçador, de Sul com Izalinda José Alves Patrício Costa, de Nascente com
Rua da Escola Nova e de Poente com Rua da Cerâmica, inscrito na respectiva matriz sob
parte do artigo 193 da secção AU, com o valor patrimonialcorrespondente de € 13,15, ao
qual atribuem para este o valor de cinco mil euros.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do concelho de Coruche e dele não têm qualquer título formal que permita o respectivo registo.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes:
O prédio ora justificado veio à sua posse, por doação meramente verbal, em data que
não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, feita pelos pais da
primeira outorgante mulher, Eduardo Alves e mulher Maria de Lurdes Lopes, casados
entre si sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua da Escola Nova, no
lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, sem, no entanto se disporem a celebrar
a competente escritura pública.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estar a agir como verdadeiros donos do prédio, o que confere a tal posse a natureza de
pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de
propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental
do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
Desde aquela data, porém, entraram na posse do imóvel, posse que exerceram em
nome próprio até hoje, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição
de quem quer que fosse, plantando, cultivando e colhendo diversas culturas e respectivos
frutos, fazendo obras de conservação e actuando em tudo o mais sobre ele em correspondência perfeita com o exercício do direito de propriedade.
Tal posse em nome próprio, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que ora
invocam.
ESTÁ CONFORME.
– Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Coruche,
dez de Março de dois mil e oito.
A Primeira Ajudante em substituição,
(Maria Fernanda Frazão Pereira de Sousa)
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OPINIÃO

Num País não muito distante daqui.

Pedro Boíça *

* Economista

Numa certa manhã, o Ministro da Agricultura sentiu um
calafrio na espinha quando os
jornais ainda quentinhos começaram a chegar à sua mesa.
Era notícia que os cães
mordiam as pessoas! Ao contrário do que desde sempre se
ensinou nas escolas de jornalismo, um cão morder uma pessoa
era notícia! Mas e porquê o
calafrio do Ministro? Ora, um
Ministro é sempre um Ministro.
Tem de ser escorreito de
raciocínio. Se o Ministro da Saúde tinha sido demitido porque os
bebés começaram a nascer antes
de chegar ao hospital. A culpa,
todos sabemos é da educação
que não ensina às criancinhas a
diferença entre uma ambulância
e uma maternidade.
Mas a Ministra da educação
não podia ser responsabilizada
porque ainda tinha um telefonema do Youtube para atender. O
Ministro das Obras Públicas,
não fosse mudar o Aeroporto
para desviar as atenções, tinha
certamente sido demitido, porque os velhotes se enganavam a
entrar nas auto-estradas.
Tocavam as sirenes no Ministério! Faiscavam os pirilampos! Reunião de extrema urgência e gravidade. Todos ao gabinete do Sr. Ministro e já! Todos.
Conseguiram-se reunir um
Secretário de Estado, o secretário deste, e o Sr. Ministro. Logo
no início ainda se discutiu, se
realmente era assunto daquele
Ministério. O Ministro tomou a

palavra. Um cão é um animal, e
se é um animal, é assunto do
nosso Ministério. O secretário
do Secretário de Estado, achava
que se deviam educar os donos,
obriga-los a frequentar cursos
que os habilitassem a ter cães,
para que de alguma forma se
consciencializassem da enorme
responsabilidade que é possuir
um animal. O Secretário de
Estado achava demasiado rigoroso. Isso iria ser muito penoso
para aos cidadãos. Terem de se
deslocar. Terem de estudar. Terem de se responsabilizar. O
melhor era continuarem como
até aqui. O Presidente de Junta
de Freguesia a passar uma
licença. Estado que é Estado,
tem de ter burocracia, se não,
nem é levado a sério, acrescentou.
O Ministro deixou-os falar,
depois recostou-se na sua poltrona, juntou as mãos como
quando se tem muito poder, passou o língua pelos lábios e com
os olhos a faiscar disse muito
seguro de si. Isto requer medidas drásticas, temos de cortar o
mal pela raiz. Se a culpa é dos
cães. Proíbam-se os cães. Mas
todos Sr. Ministro? Não, só os
muito perigosos, que a minha tia
tem um caniche. Como fazemos
a escolha dos que são muito
perigosos dos outros? Vamos à
net que deve existir uma lista
qualquer.
No mesmo País: Reunião do
Conselho de Ministros…

Irmãos da Misericórdia
têm descontos
na farmácia
A Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Coruche (SCMC), deliberou
em reunião que todos os irmãos da SCMC têm
o direito de usufruir de um desconto de 3% em
todos os produtos da farmácia da Santa Casa em
Coruche.
Esta benesse aplica-se a todos os irmãos
que tenham as suas quotas em dia e não tenham
quaisquer dívidas na farmácia.

Todos os Ministros presentes, o Primeiro incluído. Sentam-se. Inicio dos trabalhos. O
Primeiro toma a palavra. Senhores Ministros, como todos
sabem o País está com algumas
dificuldades financeiras, os cidadãos sentem isso, os jornais,
as televisões não sabem acatar
as superiores instruções deste
Conselho, por isso, temos de
comunicar de forma diferente,
dar um sinal, que não estamos
assim tão mal. Vai ser assim: já
resolvemos grande parte do
nosso problema orçamental,
este governo conseguiu pôr no
bom caminho aquilo que outros
desgovernaram, o grande trabalho da nossa governação valeu a
pena, podemos alargar o cinto,
(por esta altura, já o Ministro
das Finanças franzia o sobrolho), os esforços do povo compensaram, vamos dar um sinal
claro à economia de que a partir
daqui vai ser sempre a crescer,
meus senhores vamos baixar os
impostos!
O Ministro das Finanças,
escorregava pela cadeira, como
se quisesse esconder debaixo da
mesa, ainda tentou balbuciar
alguma coisa, mas o Primeiro
continuou intrépido, não sem
antes lhe dirigir um olhar fulminante, e continuou, posto isto,
vamos todos analisar em conjunto com as nossas equipas,
(em especial o Sr. Ministro das
Finanças), com todo o rigor e
sobriedade, sem precipitações,
qual será o imposto, que sem

prejudicar a consolidação das
contas públicas, iremos fazer
retrair. Que irá ser o IVA. Silêncio na sala. Aplausos. Mas
Primeiro precisamos de receita.
A sua máquina fiscal já tratou de
fazer um rigoroso e demorado
estudo, e chegou à conclusão
que para podermos baixar o
IVA, só temos de fiscalizar o ar
respirado por cada contribuinte
e fazer a respectiva contabilização, e desde já adianto que na
capital se respira mais ar.
Alguma objecção? Ministro do
Ambiente – Mas Primeiro, já
publicamos um estudo, que na
capital o ar é de pior qualidade,
precisamente às horas em que
cá estão mais contribuintes. Não
me tinha lembrado disso, ou
melhor a máquina fiscal não se
tinha lembrado disso. E agora
sugestões?... Preciso mesmo de
sugestões, porque vamos sair
daqui com uma decisão, e só me
tinha lembrado do ar, ou melhor
a máquina fiscal só se tinha lembrado do ar. Tem de ser uma
eventual situação que os contribuintes não possam viver sem
fazer, para não se poderem
escapar. Morrer? Não pode ser,
não podemos fiscalizar cemitérios, são da competência das
Juntas de Freguesia, e ainda
iriam querer ficar com alguma
parte da receita. Pensem senhores Ministros, pensem, tem de
haver alguma coisa. Nascer?
Não. Precisamos de mais contribuintes, temos de os deixar
crescer. Casar? Boa! Mas como

é que vamos fiscalizar? O
Notário? Não. A Igreja? Não me
parece. Agora, cada Ministro
tinha diante de si uma folha,
alguns rabiscavam alguma coisa, outros olhavam para o ar, à
espera que alguma ideia lhe
caísse do céu. Um levantou o
bracinho. Diga Ministro, diga,
não tenha medo, incitou o
Primeiro. E se em vez de sermos
nós a fiscalizar, fossem os noivos? Boa!
Que coisas engraçadas, as
deste País.
P.S. É evidente que me preocupa e transtorna que existam
situações em que acompanhamento médico de cidadãs
grávidas do meu País não seja o
mais indicado, que regularmente concidadãos meus sejam vítimas de animais correndo sérios
riscos de vida. Mas já reparam
há quanto tempo não há notícia
de um veículo em contra-mão
na auto-estrada? Será que já
deixou de acontecer? Ou deixou
de ser notícia? Só agora há vítimas de animais?
A comunicação social é a
grande parte responsável pela
banalização, o pior inimigo para
a resolução deste e de outros
problemas é que após a pulverização comunicacional já não
querermos saber.
É o pior que pode acontecer.
Banaliza-se, não se dá a atenção
devida.
____

Deputados do PSD
visitaram o concelho

No passado dia 17 de Março deputados eleitos pelo PSD
visitaram o concelho de Coruche a convite da concelhia
local.
O objectivo desta iniciativa
foi alertar os eleitos da Assembleia da República para as situa-

ções, que no entender daquela
estrutura partidária, são de maior preocupação para o Concelho.
A sensibilização começou
por abordar o encerramento dos
serviços da zona Agrária de
Coruche, de particular gravidade num concelho predominantemente agrícola. Passaram ainda
pelo centro de Saúde de Coruche e pelo Centro de Dia de S.
José da Lamarosa onde se
inteiraram das dificuldades que
aquela instituição encontra em
avançar com as obras de ampli-

ação à muito previstas e entretanto bloqueadas por falta de
acordo com o Ministério da Segurança Social.
Por último foi ainda abordada a dificuldade da conclusão
das obras do Observatório do
Sobreiro e da Cortiça.
Ao Jornal de Coruche chegou ainda o lamento por parte
da Comissão Política do PSD
pela falta de resposta por parte
do Sr. Presidente da Câmara de
Coruche para a visita às obras
do Observatório Sobreiro e da
Cortiça.
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Um oásis no “deserto” Português

O Colégio Militar

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

“Por cada pedra daquela fortaleza, arriscaria um filho …”
“Eu vos ponho no caminho da Honra, está agora em vós ganhá-la.”
D. João de Castro, a seu filho, enviado em socorro de Diu

O Colégio Militar perfez,
no dia 3 de Março, a invejável
e provecta idade de 205 anos.

A reportagem que passou na
SIC, no dia 17/2, representou
uma boa prenda de anos. A peça
televisiva está muito bem e
demonstra um profissionalismo
que não estamos, infelizmente,
habituados a ver, em trabalhos
feitos sobre a Instituição Militar.
Além de ter captado a essencia das coisas, não se vislumbra
qualquer tipo de manipulação. E
o mais extraordinário é que conseguiram perceber e transmitir
aquilo que está para além da
matéria: a Alma do Colégio!
Foram honestos e competentes.
Bem hajam! Apesar de ser suspeito, o filme comoveu-me. E
que exemplo para o País inteiro!
Ficou visto e claramente
visto, que ali, no colégio Militar,
serve-se, enquanto a generalidade do país negoceia; ali trabalha-se, no país procura-se em-

prego; ali defendem-se Princípios, no País, gere-se conveniências; ali acarinham-se as
tradições, o País dobra-se a modas estranhas; ali há ordem, no
País há clamor e disensão; ali há
hierarquia, disciplina e organização, o País há muito que não
sabe o que é isso; ali estuda-se e
formam-se homens na sua plenitude, no País a Educação é um
granel; ali existe preocupação
com o produto acabado, o País
preocupa-se com as estatísticas
da U.E.; ali há exigência e rigor,
no País há bandalheira; ali o
conjunto prevalece sobre o indivíduo; o “nós” sobre o “eu”, no
País corre infrene, o individualismo feroz; ali a responsabilidade não é uma palavra vã, no
País é desconhecida; ali há espaço para tudo, no País o espaço
é um sufoco; ali o passado, o pre-

sente e o futuro harmonizam-se,
no País impera a descontinuidade a força centrífuga e a falta
de memória colectiva.
Finalmente, no Colégio Militar. Portugal é tido como um
ente superior, intangível, que se
aprende a amar. No País, Portugal está a ser alienado a patacos.
Os exemplos podiam continuar. O Colégio é constituído por
homens, por isso não é perfeito,
não está imune a erros, nem acima de críticas. Mas auto-avalia-se e corrige-se. Tem obra feita e
apresenta-se de cara lavada. O
nosso “pai” Afonso Henriques
teria, certamente, orgulho no
Colégio Militar… É preciso
agora dar também a mão aos
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Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943
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Tacógrafos
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Testes Electrónicos
(multimarcas)

Fotos de Abel Matos Santos, obtidas em
Lisboa, no dia 3 de Março, na parada do
Colégio Militar, do Marquês de Pombal
ao Rossio, que culminou com missa
solene na Igreja de São Domingos.
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seus homólogos Pupilos do
Exército e Instituto de Odivelas
e encontrar-se uma solução adequada que salvaguarde o seu
futuro e não imponha sobre o
Exército a exclusividade do ónus
da sua sustentação.
Como o filho de D. João de
Castro, os alunos do CM foram
sempre postos no caminho da
Honra. E neles esteve sempre o
saber ganhá-la.

Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

Telef.: 243 618 766
Tm.: 914 074 917 • 914 515 426

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58
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O Abril de outros tempos
Em mais um aniversário da Revolução de Abril,
O Jornal de Coruche, foi ao baú das comemorações,
e encontrou relíquias, verdadeiras relíquias de um
passado já distante, mas ainda sempre presente na
memória individual e, principalmente, colectiva.
Faz sempre sentido comemorar a Liberdade, e nós
Portugueses até temos um dia para isso.
Mas porque a liberdade, não se esgota num dia,
nem sequer num ano, foi isso que quisemos fazer,
recordar décadas passadas. Quando um País estranhamente, ou não, se sente divorciar das comemorações, fomos pesquisar, como era sentido Abril no
outro século que não o nosso. O de Abril. A nossa
história, são as nossas raízes, entendemo-nos melhor quando escarafunchamos o nosso passado.
Não deixa de ser curioso, encontrar documentos
que nos retratam tão bem toda uma envolvência,
que nós fazem sentir lá, sem lá nunca termos estado. Principalmente para os mais novos que nunca
sentiram o fulgor da revolução, deve ser inquietante
ver estes rostos, estas expressões, estas esperanças.
cont. Pág 19 >

Pedro Boiça
Fotos: Arquivo CMC
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Nasceu cedo o dia
25 de Abril de 1974…
Cedo se começou a sentir
que algo se estava a passar,
eram emissões de Rádio especiais, eram noticiários a todo o
momento, eram emissões de TV
permanentes quando nada o
fazia prever nem eram habito
neste pais.
O Povo saiu à rua…
Primeiro com alguma incredibilidade depois mais afoito foi
dando VIVAS À LIBERDADE.
Em Lisboa, capital e centro
de todas as decisões, estava em
curso um golpe de estado. De
quem seria? da direita? da esquerda? fosse de quem fosse, a
ditadura caía!
Aqui, em Coruche, a cerca
de 100 km do centro de decisão,
o Povo ainda se mantinha expectante a aguardar as novas
noticias, os telejornais, os comunicados, os boatos, tudo servia para ir alimentando uma
sede que secava gargantas há 48
anos. Nos cafés, nos empregos,
na rua e em casa de cada um se
ia vivendo preso aos meios de
comunicação, ouvidos junto aos
rádios, olhos na televisão e con-

versas de café, tudo nos ia servindo para alimentar o ego.
Começam a surgir os primei-

ros sinais de que algo mudou, o
Povo de Couço, politicamente
mais “avisado” começa a evadir

a sede do Concelho com manifestações, bandeiras, faixas e
toda uma alegria que vai contagiando a população, vamos vivendo Abril.
Há ocupações, levantamento
de ranchos de trabalhadores do
campo, incitamento à comemoração de um feito histórico para
Portugal.
Os militares começam a
“ocupar” Coruche e a partir dai
novos desenvolvimentos se produzem na nossa terra sendo que
nem tudo foi bom, há exageros,
provocações, retiram-se nomes
a ruas e praças, começa uma
nova vida, realizam-se os primeiros comícios onde se incita o
povo à manifestação.
Surgem os partidos políticos
com novas ideias e novos rumos
para o nosso País, Coruche não
foge à regra, vive-se um dia de
cada vez.
A primeira placa toponímica
a cair é a da Praça junto aos
Paços do Concelho, deixa de ser
Praça Doutor Oliveira Salazar
para ser Praça da Liberdade.
Arrastam-se estátuas pelas
ruas, desprezam-se preconcei-

tos, atinge-se inocentes, ofende-se quem não comunga dos
mesmos ideais, separam-se amigos, anarquiza-se também em
nome da Liberdade.
Surgem as primeiras ocupações de terras, as UCPs, as
Comissões de Trabalhadores.
Demitem-se os Orgãos do poder
criam-se Comissões Políticas
para gerir as instituições, enfim,
o Povo é quem mais Ordena.
Coruche, pela sua proximidade ao Alentejo, é terra onde
predomina o latifúndio logo,
sujeita com maior incidência ao
lema “A terra a quem a trabalha”. Mas será que assim foi?
Foi de facto a terra entregue
aquelas que lá mourejaram?
Foram os trabalhadores os beneficiados com a revolução? Não
estará ainda a história por contar? Não querendo viver no saudosismo de um tempo que não
deixou saudades, muitas coisas
de bom nos aconteceram, mas
será que todos podem dizer o
mesmo? A esperança não morreu a liberdade ainda cá mora.
Viva Portugal.
J.L.

POLÍTICA

Confrangedor!
Hélio Bernardo Lopes *

Foi verdadeiramente confrangedor a entrevista que o
tenente-geral Leonel de Carvalho concedeu à TVI, no noticiário da hora do jantar! Devo dizer
que, como já todos puderam ver
e ler, uso uma linguagem de
educação com quem quer que
seja. E também que tenho toda a
consideração por um qualquer
nosso oficial-general.
Isto não me impede de reconhecer a evidência, materializada nas palavras que todos ali
pudemos ouvir a Leonel de Carvalho, do modo verdadeiramente confrangedor de abordar
um tema cujas causas são de há
muito conhecidas, mas que se
insiste em não enfrentar.
Com um espanto para mim
inaudito, ocorrem sucessivos
homicídios e, de um modo forte-

mente invariável, nunca se põe a
hipótese de poder estar por detrás destes homicídios o facto
precisamente mais omnipresente no seio da sociedade portuguesa, que é o tráfico de estupefacientes, que muitas vezes terá
de conduzir a ajustes de contas
fatais.
Leonel de Carvalho, mais
uma vez, lá nos veio com aquela explicação dos números, mas
a verdade é que o que conta aqui
é a densidade da ocorrência
global e a tipicidade da vaga de
homicídios. E neste domínio
existem, de facto, novidades.
Lamentáveis novidades.
Logo depois, aquela consideração da presença de armas
no seio da sociedade portuguesa, mas para cujo combate existiriam limites legais complicados,

o que é completamente errado. A
legislação hoje em vigor permite às autoridades, mediante
autorização de um juiz, proceder a buscas com a finalidade de
encontrar armas. O que a lei diz
também, naturalmente, é que as
autoridades têm de dar mostras
de certeza, com probabilidade
elevada, de molde a não se darem os falhanços de certas
mega-operações que acabam
por terminar em quase nada.
Sejamos realistas e sinceros:
a decadência da sociedade portuguesa é uma mancha que vem
alastrando desde há muito, e
atinge também, como é natural,
as forças de segurança e ordem
pública, e de informações. Não
cabe na cabeça de ninguém que,
num tempo como o actual, com
tudo a que se vem assistindo e

de há muito era previsível, o SIS
não tenha nunca penetrado os
diversos sub mundos da nossa
sociedade.
Porque se o fez, bom, não se
vêem os resultados! Por exemplo: que é feito do caso do homicídio do dono do bar, O Avião?
Hoje, estas vagas de homicídios vêm tendo lugar no Porto,
em Lisboa e Setúbal, mas num
dia destes lá voltarão a Vila
Real, a Faro, ou a outros distritos. Por exemplo: em que pé
está o levantamento da distribuição do tráfico de estupefacientes ao longo da nossa fronteira com Espanha, onde em
tempos se desenrolava o histórico contrabando de quase tudo?
E que é feito do levantamento
dos célebres mil e um aeródromos abandonados um pouco por

todo o País? Portanto, porquê
admiração?!
O que seria estranho é que
um país em franco empobrecimento, tradicional porta de
entrada de droga de África e da
América Latina, com um fosso
social absolutamente único, já
sem controlo fronteiriço terrestre, com diminuição de quadros
do Estado de um modo acelerado, sem tradições de Estado de
Direito, onde nunca ninguém
importante, de um modo muito
geral, se vê ser condenado, se
mantivesse calmamente, tal como nos habituámos ao longo de
muitas décadas. Ao contrário:
estes nossos políticos implantaram em Portugal um Far West
à nossa dimensão. Um Far West
há muito esperado.
* Analista político
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Em edição de 7 de Abril de 1974 o “O Sorraia” dava a conhecer à população de Coruche e a todos os seus leitores a proclamação à Nação do presidente da Junta
de Salvação Nacional, General António Spínola.
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Semana Santa em Coruche
Fotos: Zé da Quinta

ecorreram, em Coruche, com a habitual
solenidade e dignidade
as diversas celebrações litúrgicas da Semana Santa, também
chamada semana maior: santa
por convidar todo o povo cristão
a seguir Jesus Cristo, o santo por
excelência, no seu caminho da
Paixão até à glória da Ressurreição e maior, por ser a mais
longa no número de celebrações
em que se contempla o amor
radical de Jesus Cristo pela

D

humanidade e em que todos os
cristãos são convidados a viver
o Mistério Pascal.
As celebrações tiveram início no Domingo de Ramos da
Paixão do Senhor com a bênção
dos ramos na Igreja de S. Pedro,
seguida de procissão para a igreja matriz onde teve lugar a
Eucaristia com a leitura da
Paixão do Senhor.
Nos últimos dias da semana
santa, viveu-se o Tríduo Pascal,
em que se celebraram os momentos mais importantes da
vida de Cristo e da vida dos
cristãos: No dia de Quinta-Feira

Santa evoca-se a última Ceia
celebrada por Jesus com os discípulos na sala do cenáculo,
momento em que Jesus instituiu: a Eucaristia, o Sacerdócio e
deixou como Seu testamento o
Mandamento Novo: “Amaivos uns aos outros como Eu vos
amei:...” Acontecimentos estes
precedidos pelo gesto do LavaPés como sinal de amor, serviço
e humildade, virtudes que Jesus
exige a quem quiser seguí-lo. O
dia de Quinta-Feira Santa pela
celebração destes três mistérios
é considerado o dia Mundial do
Amor. O dia de Sexta-Feira

Santa é considerado o dia Mundial do Sofrimento e da Morte,
dia em que a Igreja celebra o
mistério da Paixão e Morte de
Cristo na cruz, quer pela realização da Via Sacra, quer pela
Adoração do Crucificado. Convidando a comunidade cristã a
amar a cruz, a levá-la com alegria, a descobrir que até a dor
tem sentido, e a compreender
que a morte não é o fim. O dia
termina com a realização da
Procissão do Enterro do Senhor
percorrendo o itinerário habitual
das ruas da vila anunciando a
morte de Jesus, a Sua descida ao
sepulcro e testemunhando estas
palavras de Jesus: “Não há
maior prova de amor do que
dar a vida por aqueles a quem
se ama”...
O Sábado Santo é para a
igreja um dia convidativo ao
silêncio, à reflexão, meditando
na paixão, morte e sepultura de
Jesus ao mesmo tempo que
aguarda vigilante a Ressurreição do senhor que se celebra na
noite de Sábado para Domigo,
na grande Vigília Pascal, “a mãe
de todas as Vigílias” (S. Agos-

tinho). A Vigília Pascal reafirma
a Ressurreição de Cristo e, nela,
a ressurreição dos homens e das
coisas, para um novo quadro de
valores, uma nova humanidade.
E todos os baptizados se deixam
envolver no dinamismo da vida
para, levar a toda a gente a alegria da reconciliação, da fraternidade, da paz, frutos da Ressurreição do Senhor.
No domingo de Páscoa após
a Eucaristia da Ressurreição
voltamos a percorrer, em procissão, as mesmas ruas da vila que
percorremos na Sexta-Feira
Santa, agora proclamando que o
Senhor Ressuscitou, venceu a
morte e vive para sempre presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Este é o dia
mundial da Vida.
São três dias únicos que, só
por si, fazem a síntese da vida
cristã, celebrando o amor, aceitando a cruz, para viver permanentemente em clima de alegria
a Ressurreição do Senhor.
____
Padre Elias Serrano Martins
Pároco de Coruche

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

Tel 243 617 350
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche
Agente 1600189 Totobola – Totoloto e Euromilhões
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Coruche, um hipotético futuro.
A fixação de população em Coruche depende de dois factores principais:
condições de habitação e a empregabilidade.
Relativamente aos problemas habitacionais à que avançar
quanto antes com medidas que
favoreçam a fixação de casais
jovens na zona antiga da vila,
através de um programa de
recuperação de habitações devolutas e degradadas nem que
para tal seja necessário a captação de investimento privado
para reabilitação de centros
urbanos e a promoção de mecanismos de contratualização público-privada (Apoios financeiro ou ganhos de índices de
edificabilidade poderão ser duas
contrapartidas aliciantes para
ambas as partes).
Em simultâneo, à que proceder a uma redução das taxas
municipais para a construção de
habitação própria para jovens,
assim como a isenção do IMI
(Imposto Municipal sobre os
Imóveis) para primeira habitação de casais jovens bem como
a revisão do valor cativado respeitante ao IRS. Neste ponto é
louvável o programa “Casas
com Gente” da Câmara Municipal e a iniciativa de criação de
uma SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, peca por tardia mas eventualmente mais
vale tarde do que nunca. Ainda
assim estes processos poderão
não ser suficientes para o objectivo de fixação de população,
além de que estas iniciativas
terão de ganhar uma dinâmica
própria para o sei efeito ser
potenciado ao máximo evitando
deixando cair por terra intenções que à partida se apresentam
como duas boas medidas
Mas esta fixação de população passa também por outro
tipo medidas, seja uma estraté-

gia de recuperação da fecundidade, com acções de apoio à
maternidade, paternidade e à infância; e/ou uma política integrada de acolhimento e inserção
social dos imigrantes das suas
respectivas famílias. Relativamente à empregabilidade o nosso Concelho sofre de inúmeros
problemas, sejam eles estruturais, políticos, qualificação profissional ou simplesmente geográficos.
Com a expansão da definição da Área Metropolitana de
Lisboa para além dos pólos
urbanos tradicionais surge uma
nova designação na reorganização territorial – Arco Metropolitano de Lisboa. Esta definição
não sendo administrativa, é encarada antes como uma delimi-

tação social e económica de
modo a caracterizar as regiões,
assim sendo Coruche surge no
estudo do Programa Nacional
da Politica de Ordenamento do
Território como parte integrante
e interior desta região o que só
por si é uma excelente novidade
dado permitir novas perspectivas de incremento de centralidade. Mas não ficam por aqui,
Coruche é considerada também
uma região de Centralidade
Potencial de desenvolvimento,
sobretudo na agricultura.
Obviamente terá de ser acrescido a estes dois factores a deslocalização do “Aeroporto Internacional de Lisboa” da Ota para
uma zona limítrofe do concelho,
o que por si só retira o pesado
fardo da interioridade a que se

OURIVESARIA E RELOJOARIA

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

encontrava encarcerado por não
dispor de acessibilidades que
potenciassem o seu território.
Com a construção de uma infraestrutura aeroportuária deixará
de ser necessário o concelho
continuar a mendigar pela construção do IC10 e IC13, certamente estes aparecerão bem
mais rapidamente, libertando
assim as energias concelhias para novos desafios.
Estes factos vêm alimentar o
espírito de desenvolvimento concelhio como uma injecção de
confiança que o nosso concelho
tanto precisava, mas atenção para tal é necessário os governantes camarários e políticos coloquem de parte os seus pequenos
e insignificantes feudos e remem
para a direcção a um desenvol-

vimento transgeracional colocando de lado as pequenas insignificâncias construídas nos
últimos anos. Por Coruche, pelos nossos filhos e netos, talvez
esta seja a derradeira possibilidade.
Uma última palavra de total
concordância para com o Movimento E-Coruche que recentemente defendeu que o período
de intervenção do público nas
assembleias municipais passe a
ser efectuado mais cedo para
deste modo fomentar a participação dos cidadãos. Todos nós,
de uma vez por todas, temos de
entender que a nossa acção
política não se esgota no minuto
seguinte ao depositarmos o voto
na urna, assim sendo a nossa
participação deverá ser realizada tendo como base dois pilares
fundamentais.
O primeiro é a contribuição
de ideias para construirmos um
futuro melhor, apresentado propostas e ideias criticando construtivamente para o apuramos
da melhor solução possível para
os problemas de todos nós.
O segundo entronca na fiscalização dos nossos eleitos
quer ao nível de realização de
promessas eleitorais quer ao nível dos comportamentos, e provavelmente assim os políticos
se furtavam a realizar certas e
determinadas figuras e atitudes,
como é do conhecimento geral
de todos os Coruchenses, que
nada abonam à sua credibilização nem mesmo imagem que a
política em geral projecta em
todos nós.
Um bem-haja a todos.

Amândio Cecílio & C.a Lda.
Agente das conceituadas marcas de Relógios
Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

•
Software

Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa
(frente ao centro de saúde)

Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt
Apartado 78
2104-909 Coruche

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

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé
Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

____
AR
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VIVER COM SAÚDE
(parte I)

Cresça com o seu filho
Conhecer melhor o seu filho
ajudará a cuidar dele da maneira que ele gosta mais.

versar com os técnicos que estudam e acompanham o desenvolvimento da criança.

Cada vez a tarefa dos pais na
educação dos seus filhos é mais
complexa e mais difícil. É por
isso preciso uma maior compreensão dos problemas actuais,
um conhecimento da criança e
ainda uma imensa confiança nas
possibilidades do seu crescimento e da sua vida.
Assim, será importante para
os pais conhecerem alguns aspectos relativos ao desenvolvimento
dos seus filhos para melhor se
situarem em relação à sua tarefa
de primeiros educadores.
A criança passa por ricas e
variadas transformações de desenvolvimento. Cada ano trás consigo novas modificações no quadro
da maturidade. O desenvolvimento leva tempo e é um processo continuado. Inicia-se na concepção, avança, fase após fase,
numa sequência ordenada. A criança está sempre a tornar-se em
qualquer coisa de novo, mas o passado é sempre prelúdio de tudo.
Logo que nasce, o bebé começa a aprender sobre o mundo
que o rodeia e a revelar-se com o
comportamento que o torna único.
Do mesmo modo que é importante pesar e medir regularmente o seu filho para se avaliar
o seu desenvolvimento físico,
também é importante observar o
seu desenvolvimento global,
verificando se ele está a adquirir
as “habilidades” próprias de cada
idade.
Contudo, não se preocupe
caso o seu filho não faça exactamente tudo o que vai ler pois
entre as crianças há algumas variações no desenvolvimento. Se
tiver dúvidas não hesite em con-

Saiba o que seu filho é capaz
de fazer em cada etapa da sua
vida e crie uma relação mais
forte acompanhando passo a
passo a sua evolução.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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No fim do primeiro mês é natural que o seu filho esteja quase
sempre a dormir. Por vezes,
quando acordado quer endireitar
a cabeça e mexe muito os braços
e as pernas. Olha muito para a
mãe enquanto ela lhe dá de mamar ou cuida dele. Quando ouve
a voz do pai ou da mãe vira a
cabeça para eles. Mostra-se feliz
quando a mãe ou o pai lhe pegam
ao colo e chora quando tem fome,
sono, dores de barriga, frio ou
calor. Com três meses já dorme
menos e olha com atenção à sua
volta, gostando de ter companhia.
Quando está de barriga para
baixo, já levanta a cabeça e ao
colo segura-a bem. Gosta de brincar com as mãos e agarra a roca
se lha derem. Gostava de falar
mas ainda só faz uns ruídos.
Ouve com atenção quando a mãe
ou o pai falam com ele e sorri
muito quando lhe fazem gracinhas.
Aos seis meses o seu bebé já é
capaz de se sentar sozinho alguns
momentos e segura muito bem a
cabeça. De barriga para baixo já
se apoia nas mãos e volta-se.
Pega nos brinquedos e leva-os à
boca. Já palra e destingue a voz
da mãe e do pai. Está a ficar
muito curioso e gosta muito de
miminhos.
O bebé senta-se muito bem e
começa a gatinhar por volta dos

A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068
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B - FRAZÃO
Rua Direita, 64
2100-167 Coruche
Tel. 243 660 099

nove meses. Nesta altura já passa
os brinquedos de uma mão para a
outra e atira-os para o chão. Quer
apanhar coisas pequeninas do
chão, usando o polegar e o indicador. A sua voz está diferente e
imita alguns sons que ouve.
Geralmente gosta mais que seja o
pai ou a mãe a pegar-lhe ao colo,
já bate palminhas e às vezes diz
adeus. Já consegue comer uma
bolacha sozinho.
No dia do seu primeiro aniversário descobriu que é muito
fácil levantar - se segurando - se a
uma cadeira e dá uns passinhos
quando agarrado pela mão. Segura um brinquedo em cada mão
e sabe procurá-lo quando escondido. Reconhece o seu nome e
sabe quando os pais estão a falar
dele. Já diz papá e mamã. Gosta
que falem com ele e sabe dizer
que não com a cabeça.
Seis messes depois ... anda
bem, gosta de subir escadas, faz
umas corridinhas e adora brincar
às escondidas. Diverte-se a folhear um livro de figuras e começa
a conhecer algumas imagens.
Tudo serve de brinquedo e conhece algumas palavras. Percebe
que estão zangados com ele. Gosta de estar à mesa com a família e
usa uma colher mas ainda suja
tudo. Consegue beber água pelo
copo sem entornar e já conhece a
casa toda.
A CRIANÇA DOS DOIS
AOS CINCO ANOS
Quando completa dois anos já
corre muito e gosta de dar pontapés na bola. Gosta de experimentar tudo devido à sua grande
curiosidade. Faz comboios com
carrinhos e sabe arrumar os brinquedos na caixa, já não os levando muito à boca. Já sabe o seu

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

nome e diz muitas palavras mas é
natural que nem todas se percebam. Sabe onde estão as mãos e
os pés e ajuda a vestir-se. Por
vezes já vai ao bacio.
E com três anos?
Percebe onde não deve mexer
e consegue andar ao pé-coxinho e
de triciclo. Faz rabiscos no papel
e já fala muito com frases
pequeninas. Sabe se é um menino
ou uma menina. Não faz muitas
porcarias à mesa e vai sozinho à
casa de banho. Quer fazer tudo
sozinho mas ainda precisa de
ajuda para se vestir e lavar as
mãos e os dentes. Assim, a criança de três anos encontra-se já
senhora de si. Emocionalmente
está menos virada para si própria.
O negativismo cede lugar a uma
compreensão nova das exigências sociais. A criança procura
compreender essas exigências e ir
ao encontro delas. Grande parte
da docilidade social assenta na
sua maturidade psicomotora: tem
mais segurança e agilidade nos
pés; já não caminha com os braços esticados, sabe esquivar-se,
atirar, parar de repente e dar voltas apertadas.
É capaz de contar até três e de
associar dois objectos.
A partir dos três anos, as
modificações do desenvolvimento são menos espectaculares que
nos anos anteriores, passando
facilmente despercebidas tanto
em casa como na escola, mas o
crescimento é um processo que
se opera sem interrupção.
A criança de quatro anos é
expansiva e afirmativa. A sua
actividade motora é muito maior:
corre, anda ao pé-coxinho, salta e
trepa. Os seus processos mentais
são mais activos com um descuidado emprego das palavras e
com rasgos de imaginação e fan-

– 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

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

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

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Dr. Abel Matos Santos *

tasia. É alegre, estonteada e faladora. Conta histórias incríveis, é
gabarola, inventa justificações e
chama nomes. Emocionalmente e
intelectualmente dá conta de si.
Os cinco anos são uma idade
fulcral, que assinala simultaneamente o termo e o início de uma
época de desenvolvimento. Aos
cinco anos a criança já tem marcada a sua individualidade. Descobriu o seu mundo actual e sente-se bem no seu mundo do aqui e
agora. O centro do seu universo é
a mãe. Tem um sentido muito
forte de posse, sentindo orgulho
em possuir as coisas de que gosta.
Tende a ser realista, concreta e a
referir tudo à sua pessoa. Não é
agressiva nem combativa. Pensa
antes de falar. Busca o apoio e a
orientação dos adultos e gosta de
ser ensinada.
A criança assimila coisas em
si mesma e coisas entre elas: a
ligação é lhe dada pela sua actividade e pela sua sensibilidade.
É assim importante ter em
conta que o jogo e os brinquedos
são importantes para o desenvolvimento da criança ajudando-a a
conhecer melhor a sua sensibilidade, a sua capacidade de atenção, o seu raciocínio, etc.
O tempo de brincar é para que
a criança se entretenha e se divirta
e não para que fique preocupada.
A sua participação nas brincadeiras do seu filho é fundamental e é também uma forma de
aproximação e de compreender
melhor o seu mundo. Acima de
tudo a brincadeira é para a criança uma ocasião de felicidade que
não lhe deve ser negada.
(parte II na próxima edição)
* Psicólogo Clínico e Sexologista
Hospital de Santa Maria, Lisboa

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

Pu
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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
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Um Dia Pela Vida
O Projecto “Um Dia Pela Vida” nasceu de uma parceria entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro
e a American Câncer Society, assinada em 2004.
200 mil cartas convocando as
mulheres a fazerem a mamografia na Unidade Móvel de Rastreio da LPCC, que vem quase à
nossa porta. Mesmo assim, 34%
das mulheres convidadas a fazer
essa mamografia, viram as costas ao que poderia significar continuarem vivas.
Todos os dias morrem em
Portugal 5 mulheres vítimas de
cancro da mama e todos os anos
aparecem 4.000 novos casos.
Educar para a prevenção é não
só necessário como urgente.
Estima-se que continuando
assim o cancro em 2020 seja o
principal problema de saúde
pública. Temos que reverter esta
situação e este projecto tem essas duas vertentes importantíssimas, a educação para a prevenção da doença e a angariação de
fundos para apoiar o trabalho da
LPCC.
Fazendo parte deste projecto, angariamos fundos, falamos
de cancro, derrubamos tabus,
ajudamos a mudar mentalidades
e envolvemo-nos como comunidade, como família nesta luta
pela vida. É aliás, na família,
que nos encontramos quando
descobrimos ter um cancro. É
com ela que contamos para o
superar, em família, entre amigos, em comunidade.
Para o projecto da Digitalização das Mamografias concluído este ano a LPCC gastou 4
milhões de euros.
Esse dinheiro vem de todos
nós, da moeda que damos quando do Peditório nacional, do dinheiro que arranjamos em projectos como este, de heranças e
legados feitos à Liga, etc.
No mundo já somos 3 milhões de pessoas Caminhado
contra o Cancro. Podemos ser
muitos mais. Todos com a mesma esperança; a cura do cancro,
todos com a mesma certeza; só
paramos a caminhada quando
encontrarmos a cura.

Nos EUA existe há mais de
20 anos e acontecem em simultâneo em 4.400 comunidades americanas, com o nome de Relay for Life, tendo-se
tornado a principal fonte de
financiamento da ACS.
No mundo, já se fazem nos
6 continentes, em 23 nações.
O primeiro UDPV feito em
Portugal aconteceu em Coruche
entre 16 Outubro de 2004 e o
dia 5 de Março de 2005, dia da
grande festa de encerramento.
Constituíram-se 61 equipas,
quase 1.000 pessoas se inscreveram no projecto, e cada uma
arranjou, imaginou e executou
actividades de angariação de
fundos e de educação para a prevenção, durante os meses que
durou o projecto.
Houve, jantares, caminhadas, Peddypapers, concertos,
vendas diversas, sessões de cinema e poesia, colóquios sobre
Cancro e acções de sensibilização sobre o Cancro, que percorreram a Vila de Coruche e as
suas freguesias. Angariaram-se
202 mil euros.
Depois de Coruche, fomos
para Mértola, Azeitão, Lamego,
Ponte de Lima, Redondo, Elvas,
Caldas da Rainha e Trofa. Actualmente lançamos o Projecto
em Almeirim, no dia 28 de Outubro e festejaremos o encerramento no dia 15 de Março de
2008.
Em todos os sítios por onde
o UDPV passou, assistimos ao
mesmo “fenómeno”, o de ver
uma comunidade inteira unir-se
pela mesma causa, a luta contra
o cancro, de uma maneira entusiástica, numa caminhada pela
vida que não deixa ninguém de
fora já que todos podem de
alguma maneira participar.
O Cancro é uma doença
silenciosa que bate cada vez a
mais portas sem escolher idades,
sexos, raças, religiões ou estatutos sociais. Segundo as estimativas neste século que agora
começou 1 em cada 4 pessoas
será tocada pelo cancro em

algum momento da sua vida.
Bate pois a todas as portas e há
muito que podemos fazer.
A LPCC, há décadas que é
pioneira nesta luta contra o cancro. Actua em muitas frentes,
desde o voluntariado hospitalar
até ao apoio a bolsas de estudo
no campo oncológico, investigação e é quem faz o rastreio a
nível nacional do cancro da mama. Todos os anos são enviadas

____
Rita Teles Branco
Coordenadora Regional Sul
Um Dia Pela Vida

A presença da Águia “Vitória”
emprestou a esta festa pela vida
o seu brilho.

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Contactos:

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

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

Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte VIII)

(continuação do número anterior)

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

A Orientação de Política geral Portuguesa do final da 2.ª República
A Ruptura Política do 25 de Abril e os novos desafios Político-Diplomáticos
Em termos financeiros podem identificar-se 5 períodos
posteriores ao 25 de Abril de
1974.
O primeiro que corresponde
ao processo de transição política e social para a democracia,
que se situa entre 1974 e 1979; o
segundo que corresponde ao
processo de estabilização económico-financeira – 1978-1979 e 1983-1984, com respostas tardias aos choques de petróleo; um stop and go da economia portuguesa, a utilização
das técnicas clássicas de regulação conjuntural (políticas monetária, orçamental e cambial e
de rendimentos e preços), programas de estabilização tardios
– e portanto mais onerosos em
termos políticos, – criação do
Conselho para a Concertação
Social; o terceiro, o processo
de adesão às Comunidades –
1986 (1977-1985) que corresponde à consolidação do processo democrático, à alteração
de mecanismo internos de

carácter económico, o binómio
integração/desenvolvimento,
favorecido pelos mecanismos
de transferência dos fundos estruturais comunitários; o quarto, a internacionalização da
economia – 1986..., embora a
nossa economia tenha sido sempre uma economia aberta.
Por via da adesão às Comunidades esse grau de abertura
amplia-se, entre outras coisas,
pela liberalização dos movimentos capitais, pelo facto de o
Estado passar a funcionar numa
lógica europeia e ter de progressivamente assumir um papel
mais de regulador que de interveniente ou organizador.
Dá-se também a passagem
para um sistema económico
internacional onde existe um
quadro de concorrência acrescida, face ao passado recente, o
que acarretou a necessidade dos
agentes económicos da oferta
racionalizarem a sua gestão,
comprimindo custos e adoptando, em alguns casos, uma estra-

tégia de desenvolvimento baseada em factores de qualidade
e de inovação.
A adesão de Portugal às
Comunidades significou, em
termos políticos, a integração
num espaço político de democracia, num espaço económico
onde vigora a economia de mercado, e num espaço social de
uma sociedade aberta e pluralista. A integração foi importante e ajudou a estabilizar o processo de transição português e
consequente solidificação do
regime democrático, tendo Portugal respondido aos desafios
que se colocavam no campo
económico, reestruturando de
forma estrutural a sua economia
de forma a poder responder aos
desafios colocados face à concorrência acrescida, uma vez
que perdeu a possibilidade de
proteger os mercados.
Por outro lado nos anos
1980 começaram a ser atribuídas as indemnizações devidas
pelas nacionalizações ocorri-

Portugal condena violência no Tibete

apoiado pelo fluxo dos fundos
comunitários de apoio, concedidos pelas Comunidades ao
nosso país.
Também a indústria e a
agricultura passaram a receber
apoios de programas específicos
da Comunidade Europeia.
Os anos entre 1986 e 1992
foram de rápido crescimento
económico, num contexto favorável, seguido de um período de
turbulência a partir de 1992.
O primeiro impacto significativo da adesão de Portugal
incidiu sobre o grau de abertura
da economia portuguesa que
subiu de 29% em 1985 para
44% em 1991. Isto provocou
um efeito positivo sobre o bem-estar das populações através de
um maior acesso dos consumidores a uma maior variedade de
produtos.
O intervalo de convergência
em relação à CEE reduziu-se de
cerca de 20 pontos percentuais
entre 1984 e 1998.
(continua no próximo número)

REFLEXÕES

PCP contra a condenação
da violência da China
sobre o povo Tibetano

Foi no passado dia 26 de Março que
a Assembleia da República colocou a
votação um voto de condenação onde
manifesta “a preocupação da Assembleia da República com a escalada de
violência no Tibete e apela ao respeito,
em todas as circunstâncias, pelos Direitos Humanos e liberdades civis”.
Todas as bancadas votaram a favor, à
excepção do Partido Comunista Português que isoladamente votou contra a

das a partir de Março de 1975,
tanto aos proprietários das
empresas como aos donos das
terras abrangidas pela “reforma
agrária”.
Todas estas medidas eram
necessárias para tentar recuperar a confiança dos investidores, de forma a que estes tornassem a fazer os investimentos
que propiciassem um clima de
crescimento económico e de
bem-estar. Para além de tudo o
mais estas medidas responderam a uma exigência feita pela
própria Comunidade Europeia
sobre estes temas. Também por
essa altura, começou o programa de reprivatizações das empresas, estabelecido como quadro autónomo face às indemnizações devidas.
A partir de 1986/1987 deu-se
um surto de investimentos em
infra-estruturas, sobretudo na
área das comunicações, transportes (auto-estradas, melhoria
de aeroportos e dos caminhosde-ferro) e telecomunicações

* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

condenação da escalada de violência
no Tibete.
O texto, foi apresentado pelo CDSPP, ao qual se associaram o PS, PSD,
CDS-PP, BE, PEV e o Governo, manifesta pesar pelas vítimas dos confrontos
entre as forças de segurança chinesas e a
população tibetana no início de Março.
O voto recomenda às autoridades chinesas “uma maior contenção no uso da
força, bem como o respeito pela liberdade de expressão e direito à manifestação pacífica”, argumentos apresentados pelas várias bancadas para defenderem a sua aprovação. A deputada Luísa
Mesquita, que foi expulsa do PCP o ano
passado, foi aplaudida pelas restantes
bancadas ao optar por se associar ao voto
contra a violência. O Governo de Pequim
diz que os motins de Lassa fizeram 13
mortos e 325 feridos.O Governo tibetano
no exílio alega que a repressão policial
dos protestos, maioritariamente pacíficos, provocou mais de 100 mortos e centenas de feridos.
AMS

A Lógica
sem Lógica
Fico na verdade, bastante alarmado
quando leio na imprensa diária determinadas afirmações que certamente serão
verdadeiras, uma vez que se trata de jornais com profissionais competentes e
honestos e que me deixam a magicar na
incongruência das ditas.
Assim, com algum destaque e na
contracapa, um alto governante afirmava que “o nível de endividamento (das
famílias) não diria que é preocupante,
mas atinge um limite que haverá que
conter”. Sábias palavras que contudo
são um pouco cínicas, em consciência
ou não, uma vez que fazer-se, por um
lado, uma afirmação destas e por outro
aumentarem-se os impostos continuamente, inclusive a reformados que mal
têm dinheiro, dá que pensar.
Parece que para se equilibrar um
orçamento, seja ele do Estado ou não, se
diminuem as despesas e aumentam as
receitas é o aumento dos impostos e a
despesa pública parece ser algo que não
se consegue controlar.
O que é a despesa pública? São obras

José Manuel Caeiro

que se lançam e que têm derrapagens
inconcebíveis (vide ponte do Mondego
em Coimbra, uma enormidade), e tantas
outras que por isto ou aquilo são incompetentemente acompanhadas, para além
de compras de pura ostentação, como
por exemplo, carros que se compram e
de tão elevado custo não se conseguem
vender, para além de outras coisas.
Poderá também acontecer que alguém,
no topo das hierarquias, tenha apostado
em acabar de uma vez por todas com a
classe média e colocá-la em situação
preocupante e muito critica.
Atenção, que quando se espreme um
limão (e a classe média parece sê-lo) ele
deixa de deitar sumo, ao esgotar-se. Pelo
menos pensem nisso! E como querem
que as pessoas não se endividem, se
somos um País pobre (no contexto
europeu) há muito tempo, por culpa não
só do que nos deixam para vivermos
decentemente, mas também das péssimas gestões que temos tido ao longo dos
anos. A cauda da Europa é local que frequentamos muito.
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CRÓNICAS DE VIAGENS

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

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

•

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

Assine o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com

“Isaías
remaaaaata...por
cima...três pontos para o País de
Gales”.
Quantas vezes ouvimos ou
dissemos esta expressão como
gesto de desanuvio por um golo
falhado ou de elogio a um par de
pés mais parecidos com um
cepo? Num desvio comum, dei
comigo há dois meses atrás
neste belo país.
A simplicidade em excesso é
coisa aborrecida de descrever e
talvez por isso não me tenha

dado ao trabalho de contar esta
história.
Ora, como de costume, “frogonete” alinhavada com as
respectivas pernas de frango, e
as garrafitas de tintol eis-nos a
caminho da ponta esquerda da
Grã-Bretanha. Cardiff a capital
de Gales. Chegados e sem sítio
onde ficar – não contando com
o espaço disponível ao lado das
fatais pernas de frango – eis que
uma ideia luminosa se apossa da
minha, já gasta, existência.

Paradoxo 1: Estacionei a
“nave” no parque do “Hilton
Hotel” – um dos mais caros do
mundo cujo sobrenome o associa aquele mostrengo das revistas cor-de-(p)rosa de nome Paris
Hilton (a náusea domina-me na
pronúncia deste nome) – e questionei os meus colegas “Sendo
nós Instrutores de desenvolvimento em países de terceiro
mundo, haverá sítio melhor
onde procurar poiso gratuito
que num dos hotéis mais caros
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Wales, Março de 2008

3 pontos e dois paradoxos

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

do mundo?” Aristóteles, o pai
da lógica, dir-me-ia que ou eu
tinha problemas psicológicos,
ou que ele se teria esquecido de
validar algum raciocínio dedutivo, pois o que eu acabara de
dizer, em boa verdade, não tinha
qualquer sentido.
Apoiado, por outro ilustre coruchense (a saber Pedro Bona)
recém entrado na minha organização, lá convenci o resto da
marulha, pelo que encaminhámo-nos para a recepção. Uma
vez chegados o discurso foi simples: ”olá nós somos voluntários
para África e precisamos de um
local onde passar a noite, obviamente não temos dinheiro mas
temos bons princípios, assim
sendo, não duvidamos que um
Hotel internacionalmente conhecido como o vosso tenha um
espaço inteiramente dedicado à
caridade e à boa consciência que
nos permita passar a noite em
géneros gratuitos...” trocado por
miúdos é mais ou menos isto
“escute lá ó vizinho tá um frio
do caraças e vocês são podre de
ricos, a gente não tem um tusto
mas vimos a neta do seu patrão
(Paris Hilton) descascada na
internet, e que tal arranjar prái
um buraco onde a gente possa
passar pas brasas?” Surpreso, o
jovem de serviço foi chamar o
gerente, enquanto que nós ficámos à conversa com o segurança, um gigante em tamanho e
em simpatia.
Vindo o gerente, informounos da “indisponibilidade do
espaço”, nada de problemático.
Entre conversas e piadas o
“bom gigante” ofereceu-nos a
sua casa para pernoitar. O
“problema” era que ele acabava
o turno as 4 da manhã.
Apressados lá lhe explicámos que a hora não era problema, tendo em conta que éramos
jovens, tínhamos sede e Cardiff
parecia ser bem apetecível, nocturnamente falando, claro está.
À hora marcada lá estávamos e com um belo pequenoalmoço na manhã seguinte estava o caso encerrado. País de
Gales, Com origens celtas e
influências romanas lá está com
o seu parlamento autónomo em
relação à coroa britânica mas
ainda assim, prestando vassalagem e contas a esta. O nome

“Wales”, conforme, é designado
em todo o mundo, é uma palavra de raiz germânica que significa “estrangeiro”.
Partilham da lei britânica
bem como do inglês como língua oficial, mas no interior a
maioria fala galês, uma língua
completamente diferente com
influência germânica.
Girando de Cardiff, a Swansea passando por outras cidades
e vilas, desfiando paisagens em
castelos heróicos deslizámos
junto á costa onde o recorte geográfico se acentua entre ondas e
montes, torres e faróis, comida e
bebida, cerca de setecentos quilómetros em jeitos e trejeitos de
viajante. Pequeno-almoço típico: uma espécie de feijoada com
batata frita e bacon, quase que
ficávamos “comidos” para o
resto do dia. Tudo o resto muito
inglês, demasiado inglês e não
fosse o que estou prestes a contar, quase diria que nada de
novo se passara.
Paradoxo 2: Enquanto as
minhas pernas se animavam em

coordenação pela calçada a fora
eis que me deparo com um cartaz (que de resto vos deixo em
foto): “A linha bíblica” – com
dois telefones desenhados –
“Quem é Jesus? Ele vale a pena
ser
procurado?
marque
01792280319 para uma mensagem bíblica de três minutos”.
Pois é.

A era da informação já inundou a fé. Já me tinha deparado
com recepções e manuais de
instrução em igrejas anglicanas,
católicas e outras, bem como
um monge indeciso entre um
“Big Mac ou um McChiken”
mas um cartaz para telefonar
para a bíblia está para lá da
minha singela imaginação.

Avalie por si mesmo, independentemente da fé que o convença. Ponto da situação: estava
em Gales á distância de um telefonema para com os escritos
apostólicos. Não fosse o caso do
meu saldo estar a zeros e ainda
agora estaria ao telefone com o
Lucas ou o Mateus (não confundir com a dupla de cantores
que animaram as festas da Erra).
Enfim, dizia Braudillard que
a pós-modernidade é a era da
simulação e da encenação, e
pelos vistos, bem analisadas as
coisas, às vezes mais parece que
a qualquer momento das nossas
vidas alguém vai gritar “CORTA” e revelar-nos que afinal era
tudo a brincar e que não passa
de ilusão.
Entretanto, cá nos vamos
entretendo na primeira fila do
espectáculo-mundo aplaudindo
e mudando de canal consoante o
espírito e a perdição ou, quem
sabe, o espírito da perdição?!! e
anda-se, e anda-se e...anda-se...
____

Não pode ser vendido separadamente.
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Festa
S OBRE T OIR OS

A Festa é de Toiros…!

A idade tem coisas de que
ninguém se livra, uma delas a
estúpida tendência para que
valorizemos a primeira pessoa, e sei, humildemente, que
não sou excepção, e, os anos já
me pesam.
___

Que aqui louve a memória
do saudoso Júlio Gabirra, vizinho de Almeirim, com sérios
amigos entre nós, obreiro maior
da divulgação que proporcionamos aos jovens empresários –
Cutino e Dominguez – quando
se posicionaram á frente da
Praça de Toiros de Olivença,
praça que á época era tão só a
última de Espanha e a par de
Badajoz a primeira de Portugal.
Graças à ampla divulgação
que o programa “Tauromaquia”,
então emitido pela RTP2, e à
boa vontade de Hélder Mendes
e de João Falha que tudo fizeram para que tudo fosse possível, que nos permitimos dar
espaço ao querer dos jovens já
citados, e é facto, que o que hoje
a credenciada Feira de Olivença, começou com a presença de
noventa por cento de público
português, e a divulgação, à
parte a dos “Pacences”, exclusiva da informação portuguesa.

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

Em verdade, o excelente trabalho dos empresários, é a principal causa da evolução e bom
nome de Olivença no arranque
da temporada, mas verdade é
também que o melhor dos cartéis só é importante se o terceiro
dos protagonistas (o público…)
o acolher, e não me imaginam
de satisfeito por a seu tempo ter
adendado à “construção” o meu
grãozito de areia.
Anos passados, de profícua
história, diz-nos chegados a
2008, e, contente que fico por
ter eleito em tal Feira Taurina a
corrida com capacidade para
fazer cimentar aficionados.
Fui ver os “ Zalduendos” lidados por Juliàn Lopez “El
Juli”, José Maria Manzanares
(filho) e por Miguel Angel Perera.
O saldo da corrida, oito orelhas e um rabo é deveras honroso para os Toureiros e para o
Ganadeiro, analisado na mera
perspectiva triunfalista, sendo
que, no caso em apreço também
é importante face ao facto acontecido.
“El Juli” continua de todo a
“puxar o carro do toureio”, figurão inteligente, capaz de “inventar” toiros, isto é, de lhes sacar
tudo o que levam dentro e que

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

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

outros toureiros são incapazes
de ver; esteve á altura do que
dele se diz.
Manzanares, regressado do
“Parón” a que o malfadado dengue o obrigou, revelou-se cioso
do estatuto alcançado e esteve
bom, e melhor, se face ao segundo do seu lote tem estado por
cima do toiro, ao invés de estar
por baixo dele, dado que pese o
clima de êxito, se contentou
com poucos passei de toureio
puro, correndo a mão a sério.
Perera não desilude; de novilheiro, também em Olivença,
naquela manhã em que Tejela se
despedia de tal estatuto e em
que Javier Sólis indultou um
exemplar de Piriz (Aliás excelente…), vestido de verde, e
verde é a esperança, Miguel
Angel Perera, com uma boa
meia dúzia de trambolhões na
lide dos sevi dois novilhos, evidenciou pormenores de tal
ordem, que tive ocasião de dizer

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Fotos: Pedro Pinto

a amigos – este é que é o toureiro! Não me acreditaram e de
forma displicente na cara me
sorriram. E, a verdade é que
Matias Tejela, pese o ter na
quadrilha Villalpando (talvez
um dos melhores bandarilheiros
de Espanha, que conhecemos na
equipa de “Pedrito”
Em tempos em que este
apontava poder vir a ter um lugar na história das tauromaquias
modernas) tarda em romper e é
no “Montón” que se situa, Sólis
parece ter desaparecido em
combate, e Miguel aí está, toureiro de feiras, com sitio conquistado, confirmando felizmente meus augúrios.
Dia 2 de Março em Olivença, Perera esteve muito bem
com o primeiro e pesado com o
aço, ficou-se pela ovação. Depois a fechar praça ocorreu-lhe
“o pior que pode acontecer a um
toureiro – enfrentar um toiro
bravo de verdade”.

Raros são os que podem com
eles, e não é por acaso que
comecei por citar Belmonte. O
estremenho recebeu com o pendular cambiado e depois abriu o
livro. A faena que fez não se
descreve, estou grato por a ter
vivido e por aqui me fico. Bom
do principio ao fim em distância
e alturas, fez a seu bel prazer
passar o nobre toiro pela faixa
em estirados muletazos, com
ganas de triunfo e de o mostrar
pelos dois “Pitons”. Em fim de
faena, treinou a arrimar-se
manoletinas e depois qual quando um canhão dispara foi atrás
da espada para um remate de lei.
Duas orelhas e rabo (com
justiça…) e só não cortou a pata
porque saiu de moda. Ao toiro
deram a volta á arena e não me
teria escandalizado o indulto.
Ao toureiro ocasião para que
compartisse a saída em ombros
com os companheiros de terna e
o ganadero.
Como comecei por dizer, eu
que nos toiros detesto a frieza
das estatísticas, pelo saldo foi
um corridão. Mas o que conta
mesmo foi que vimos lidar um
toiro, digno de seu nome, lidado
por um toureiro que está chegando ao topo porque conquista
o seu sitio com arte e sem “martingalas”.
Assim vale a pena, e o aficionado sente-se ressarcido de
tempo e gastos, pois são estas
corridas que nos iludem para
que continuemos a manter incólume a paixão pela festa.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Al Torero nunca
se le debe ver
apurado!
Es mejor que
digan que no ma
querido, a que no
ma podido!
Paco Camino
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Arruda dos Vinhos

Faena Para Recordar
em Tarde de Solidariedade

Joaquim Mesquita

crítico taurino

Fotos> Joaquim Mesquita

No dia 16 de Março, realizou-se em Arruda dos Vinhos
um festival misto de beneficência a favor do pequenito
Gonçalo Santos, portador de
uma doença rara e que requer
tratamentos em Cuba para
minorar o seu sofrimento.
___
O público marcou assídua
presença quase enchendo a praça arrudense pela causa, atraído
também pelo excelente cartel
que a tertúlia “o Periquita” conjugou.
A cavalo, António Ribeiro
Telles apresentou-se dentro do
seu estilo na época em que comemora 25 anos de alternativa,
destaque principalmente para as
suas distintas entradas frontais
cravando de alto a baixo, com
exemplares preparações das
sortes.
Luís Rouxinol apresentou-se
em excelente forma dentro do
conceito do seu toureio variado,
deliciando o público com os
adornos finais numa simbiose
perfeita de toureio sério e popular. Lidaram ambos novilhos de
Hrds. de Cunhal Patrício de jogo regular. Pegaram os Amadores de Vila Franca de Xira
através de Paulo Conceição e
Rui Godinho, ambos à primeira.
A pé actuou inicialmente o veterano matador vila-franquense
José Júlio, quase nada pode
fazer diante de um mau oponente de Dias Coutinho. Os
restantes lidados a pé eram de
Pégoras e o quinto da ordem foi
de escândalo.
Luís Bolívar, matador colombiano, recebeu o seu oponente
com uma larga cambiada de
joelhos prosseguindo com verónicas de bonito efeito, com a
muleta iniciou bem com derechazos ligados, pela mão esquerda veio a menos e a faena perdeu brilho, prolongou-a sem

António Ribeiro Telles

Paco Velasquez

Luis Rouxinol

Familia de Gonçalo Santos agradece aos toreiros e à organização

conseguir um plano superior,
terminou com uns estatuários de
impacto.
Salvador Cortez, matador
sevilhano foi a Arruda deliciar
todos com uma faena difícil de
igualar a curto ou médio prazo.
Recebeu o novilho com umas
veronicas sublimes levando-o
até aos médios escutando olés.
Com a flanela baixou a mão e
toureou de solera, ligando com
transmissão os muletazos, tandas rematadas com passes de
peito excelentes, como o foram
os naturais profundos, intermináveis, com um temple que
só os de Sevilla executam, Sal-

vador Cortez toureou de sonho
na Arruda. O novilho com o
ferro do Dr. Barata Freixo foi
sensacional, interminável, um
novilho de bandeira que honrou
a divisa alentejana.
Paço Velásquez, jovem bezerrista português actualmente a
frequentar a escola de toureio de
Espartinas sob a batuta do Maestro Espartaco (pai), prestou provas para novilheiro praticante.
Entalado entre figuras, Paco não
se amedrontou, desinibiu-se e
diante de mais outro bom “Pégoras” arrimou-se surpreendendo pela positiva. Demonstrou
excelente evolução, sinal que

está a colher na perfeição os
ensinamentos do seu maestro.
As verónicas templadas e largas
com que recebeu o novilho
deixaram de imediato perfume
de sensibilidade. Toureou despacio, com mando e temple, pôs
em delírio os aficionados com
um redondo de pés fixos, extraordinário. Rematou sempre com
ligação e transmissão, assim
como os desplantes artísticos.
Extra festival, o jovem Júlio
Antunes, filho do Maestro José
Júlio lidou um novilho de Dias
Coutinho, escasso de forças e
sem recorrido não permitindo
ao jovem Antunes mostrar o seu

valor. Dirigiu superiormente o
antigo matador Júlio Gomes
assessorado pelo Dr. Salter Cid,
numa tarde para recordar.

Saiba que!
“O Jornal de
Coruche” é
considerado
“jornal de
referência”
no panorama
tauromáquico
nacional.
Obrigado aos nossos
excelentes colaboradores
desta rubrica.
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Triunfo Pascal de João Telles Jr.

Tertúlia

Foto: Joaquim Mesquita

Já vai sendo tradição a corrida de domingo de Páscoa em S.
Manços. Cartéis rematados têm
sido o principal atractivo nesta
vila alentejana.
Este ano não fugiu à regra,
António Ribeiro Telles, Ana
Batista e João Ribeiro Telles Jr,
Forcados Amadores de Santarém e um curro de toiros bem
apresentado de Hrds de Cunhal
Patrício.
Foi homenageado a titulo
póstumo o Eng. António Murteira com o descerrar de uma
lápide à entrada da praça ao
intervalo.
A tarde estava de sobejo para
ir aos toiros mas o público primou por escassez, talvez a política de preços praticada e a
ausência do grupo local possam
ter influenciado negativamente.
Artisticamente, a primeira parte
apenas se destacou o mais novo
do cartel na lide do terceiro,
entusiasmando o público com a
sua irreverência e juventude não
desperdiçando a oportunidade
que lhe deixaram para triunfar.
Uma lide acertada, sortes
bem executadas e com impacto,
brega exemplar, rematou com a
sequência violino palmo e mais
um palmo a pedido do público.
A encerrar a corrida, João
voltou a estar em bom plano
pisando terrenos de compromisso para deixar a ferragem da
ordem, rodando por dentro em
remates artísticos.
Encerrou com dois palmos
vistosos. António Ribeiro Telles
abriu praça com uma lide regular.

Domingos da Costa
Xavier na TTM
Foto: Abel Matos Santos

Porfiou para alcançar o
êxito, mas por vezes a montada
a comprometer a actuação. António não acedeu a dar volta no
final. Diante do quarto, aí sim
surgiu um toureiro predisposto a
alcançar o êxito com uma boa
actuação.
Compridos à tira com poder
e os curtos superiores com destaque para o segundo, em exímia sorte frontal, encerrou com
dois palmos, o último arriscou
em terrenos de compromisso.
Ana Batista também sentiu a
falta de sorte e de colaboração
das montadas na primeira lide
sofrendo uma colhida contra
tábuas sem consequências, apenas agradeceu nos médios.
Perante o quinto, Ana encastou-se e desenvolveu uma lide
mais homogenea, bem dentro
do seu estilo, deixando-se ver
nos cites para cravar em quar-

teios superiores. Terminou com
um palmo de bom nível artístico.
Os pupilos de Pedro Graciosa cumpriram diante dos seis
toiros. O veterano Manuel Murteira, em tarde de homenagem à
figura de seu pai esteve extraordinário à primeira. Seguiu-selhe António Grave de Jesus à
segunda, João Torres, António
Gomes Pereira, Francisco Góis
e Diogo Palha todos à primeira.
Dirigiu correctamente Pedro
Reinhardt assessorado pelo Dr.
Luís Cilheiro Alves.
Ao iniciar-se as cortesias
guardou-se um minuto de silêncio em memória da ganadera
Sra. D. Margarida Maria Alves
do Rio Patrício de Oliveira falecida no dia 20 de Março.
____
Joaquim Mesquita

Realizou-se no passado dia
27 de Março, mais uma conferência/jantar da Tertúlia Tauromáquica
A Mexicana (TTM), organizada pelo Sr. Joaquim Tapada,
anfitrião de excelência, e que
mais uma vez encheu o espaço
da conhecida pastelaria lisboeta.
Desta vez o orador convidado foi o Dr. Domingos da Costa
Xavier, médico veterinário e
coordenador do nosso suplemento de tauromaquia, que abordou

diversos temas da Festa dos toiros, com a sua já habitual sapiência e frontalidade.
O jantar contou com largas
dezenas de aficionados, onde se
incluía o fundador do Jornal de
Coruche Dr. Abel Matos Santos,
que viu o jornal da sua terra ser
referenciado como um dos mais
importantes no panorama taurino nacional, sendo que a todos
os presentes foi oferecido um
exemplar da última edição.
AMS

O Maior Celeiro do Mundo! Com Reverente
Justiça!

Porque é verdade, devo confessar que com os anos que levo
disto, já tenho consciência de
que qualquer redacção é o maior
celeiro do mundo, tal o impensável número de “Gralhas” que
nela se alimentam.
Não raro a falta de um artigo, quiçá de uma letra, subverte
o sentido de um texto, exaurindo-o do contexto, não raro
também necessitamos da boa
vontade dos excelentíssimos leitores para que nos não considerem incipientes (ou defecientes…) cultores da língua, dado
que as “gralhas” transformam o
que era um naco de prosa escorreito em pura aberração, que só
a linearidade do que escrevemos
faz entender, e, desculpa.
Mais grave ainda é quando a
“gralha” transforma o texto em

pura mentira, o que aconteceu
na última edição, razão porque
nos penalizamos muito seriamente. A simples ausência da
palavra e nome Duarte, transformou o que queria dizer em
inverdade tosca.
A João Salgueiro, a António
Manuel Cardoso, a José Manuel
Duarte e a Armando Jorge Teixeira, cumpre-me apresentar as
minhas sinceras desculpas pelo
ocorrido, malgrado a saudável
consciência de que qualquer
leitor atento, deu imediatamente
pela coisa; pessoalmente fiquei
fulo, mas dizem os ciganos que
não gostam de ver bons princípios aos filhos, e, por assim ser,
acreditamos que o novo director
leve, de facto, o Jornal de Coruche a bom porto.
Domingos da Costa Xavier

Deveria ter sido impresso:

“o gadinho anunciado cumpriu e Salgueiro esteve á altura
do seu nome. Duarte diligenciou e conseguiu agradar, bom
augúrio para a recente relação
de apoderamento que estabeleceu com o tauriníssimo Armando Jorge Teixeira (um dos raros
aficionados que se pode gabar
de ter nascido na praça de toiros
do Campo Pequeno… o que
muito naturalmente fez dele
logo à nascença um predestinado)”.
In “A Festa também é feita
de memórias”, J.C. n.º 23, Março de 2008

Raros são neste país os escribas taurinos que evidenciam no
que escrevem saber taurino de
par com qualidade literária.
Contam-se, infelizmente com os
dedos de uma mão, custe o que
digo a quem custar.
Será por assim ser que me
apraz “dar sitio” como se diz na
gíria taurina, aos que considero
excepcionais. Hoje, relembro,
respeitosamente, o Dr. Saraiva
Lima, jurista insigne, aficionado
sabedor, que em seu tempo desfrutou de tanto cartel em Espanha como por cá. Soube ser amigo da intelectualidade ibérica,
ele próprio (por via dos toiros…)
iberista profundo e assumido.
Tive o privilégio de desfrutar do

DCX

potencial genético que levou à
descendência ao compartir o
curso de medicina veterinária
com o seu neto Miguel, um dos
que se vêem nomeados no livro
que abordo. Escolhi um texto
incerto que nos diz muito, dado
que elogia com toda a justiça o
debate madrileno em 1968 da
ganadaria Ribeiro Telles.
As coisas correram de forma
a entrar para a história, e quão
me é grato ceder a palavra a Saraiva Lima para que o recordem.
Queda para a memória a impressão de tal novilhada em
“novos temas de toiros” que publicou em 1972 – ouçamo-lo…
“O curro de Ribeiro Telles
em Madrid”
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Apresentou Temporada 2008
Foto: Joaquim Mesquita

Rui Bento Vasquez apresentou a temporada 2008 do
Campo Pequeno em conferência de imprensa no salão nobre
da Monumental no dia 12 de
Março. Sobejas novidades, alguns carteis já conhecidos, mas
nem por isso deixou de ter interesse. A grande novidade prendese com o novo tipo de abonos
que é a seguinte:
A criação do “CATIVO Júnior”, a redução de cerca de
15% na compra de lugar para o
conjunto dos 15 espectáculos da
temporada e a oferta de estacionamento gratuito, são as grandes novidades do Abono de
2008, no Campo Pequeno, hoje
anunciadas. O “Cativo Júnior”,
ao preço de 140,00 Euros, destina-se a jovens até aos 21 anos e
representa 50% de desconto na
compra de um lugar para toda a
temporada nas filas 2 a 5, das
Galerias de 1.ª Ordem.
Os Abonos dos 15 espectáculos para bancada e camarotes
reflectem um desconto de cerca
de 15% sobre o custo da aqui-

Santarém

A corrida, concurso de ganadarias no dia 15 de Março,
com que se iniciou a temporada escalabitana deu o mote para o que deverá vir a ser 2008
na capital do Ribatejo.
A empresa “Aplaudir” de
João Pedro Bolota manteve a
política de preços do ano anterior, resultando por isso uma
excelente entrada de público,
preenchendo dois terços fortes
da lotação da Monumental Celestino Graça.
Joaquim Bastinhas andou
em tarde regular com duas actuações diferentes. Mais artística a
primeira diante do toiro de Rio
Frio, mansote encastado, bem
apresentado. O quarto pertencia
a David Ribeiro Telles e saiu
distraído e mansote embora no

sição corrida a corrida e têm
como benefício suplementar o
estacionamento gratuito no parque subterrâneo, sendo atribuído um lugar de estacionamento
por cada cliente abonado, um
por cada abonado de camarote
de 4 entradas e dois por camarote superior a 4entradas.
Os abonados de 2007 poderão renovar ou manter os seus
lugares, contactando os escritórios da empresa de 13 a 20 de
Março e, caso pretendam trocar
de lugares na temporada de
2008, deverão fazê-lo entre 21 e
25 de Março.
O período de subscrição de
novos abonados está estipulado
entre 26 de Março e 16 de Abril.
Quanto a formas de pagamento, a empresa facilita-o em duas
fases de 50%: a primeira até 10
de Abril e a segunda até 10 de
Maio.
Os preços para a temporada
de 2008 assentam em três tabelas distintas: Numa delas
mantêm-se os preços da temporada de 2007, noutra, chamada

de “Promoção de Verão” e que
se aplicará às datas de 24 de
Julho, 7 e 21 de Agosto, com um
valor 15% abaixo da tabela de
2007 e uma terceira, expressamente para a novilhada, com

preços populares desde 10 e 12
Euros na bancada. A empresa
estipulou também preços especiais para jovens e aposentados
que terão à sua disposição as
filas M, N, O e P do sector 7,

com uma redução de 50% sobre
o preço de tabela. Com estas
modalidades de preços, a empresa pretende fomentar o aparecimento de novos aficionados
> continua na página seguinte

Gonçalo Veloso fez as Honras
da Casa com a Pega da Tarde
capote revelasse total entrega e
recorrido. O toureiro de Elvas
também não andou muito ligado
pautando-se por uma lide sem
historia. João Salgueiro lidou
inicialmente o toiro de Herds.
de Paulino da Cunha e Silva,
encastado, escasso de forças e
bem apresentado. Salgueiro
rubricou uma actuação emotiva
com alguns curtos de cunho
pessoal. Diante do quinto, com
ferro do Eng. Joaquim Grave,
bem apresentado, mansote, deixou-se lidar. João Salgueiro andou em plano regular e de pouca
transmissão melhorando a sua
prestação nos palmitos finais
muito do agrado do público.
Duarte Pinto, jovem praticante a rematar o cartel, lidou o
terceiro da ordem, um toiro escasso de apresentação mas com

Talho e Salsicharia
Maria Claudina Bizarro da Silva & Filhos
Enchidos Tradicionais • Carne da Melhor Qualidade
Gado proveniente da Região

Mercado Municipal de Coruche
Tel. 243 675 765

andamento e raça, de Fernando
Palha. Duarte deu-lhe uma lide
bem delineada elevando o nível
da mesma nos curtos frontais
com que entusiasmou o público.
A encerrar a corrida lidou um
toiro “cardeno” com o ferro de
Vale Sorraia, mansote descaindo
para tábuas no final, mas bem
apresentado e com trapio. Duarte Pinto não esteve ao nível da
lide anterior, empenhando-se
para deixar a ferragem da ordem, tanto a quarteio como a
sesgo no final.
Tarde grande para a forcadagem com Gonçalo Veloso
(na foto) a realizar a pega da
tarde ao quinto. Pelos da terra
pegaram também Diogo Sepúlveda igualmente à primeira e
Joaquim Pedro Torres à segunda. Pelos Amadores de Alcochete, Pedro Gil, Vasco Pinto e José
M. Vinagre todos ao primeiro
intento. Dirigiu correctamente
Nuno Nery assessorado pelo Dr.
José Luís Cruz.
Ao intervalo foi homenageado o comendador Rui Nabeiro. Os troféus bravura e apresentação foram atribuídos ao
toiro de Fernando Palha e ao de
Eng. Joaquim Grave.
Fotos e texto
Joaquim Mesquita
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Campo Pequeno apresentou Temporada 2008
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Nova Empresa Taurina
O nosso paisano (e consagrado bandarilheiro, após nota
como novilheiro promissor e
premiado…) João Carlos Lorena, lançou a empresa taurina
“Arenas do Sul”, proprietária de
uma praça de toiros desmontável, moderna e eficiente com capacidade para 2700 espectadores, que de imediato se assu-

me como organizadora de eventos a decorrer dia 18 de Maio
em Vendas Novas e dia 1 de
Junho em Santiago Cacém.
É por demais evidente que
lhe desejamos todo o sucesso
possível, porque é boa pessoa,
bom taurino e criado em Coruche.
DCX

Rodolfo André Proença
No passado dia 6 de Março,
faleceu subitamente em sua casa
em Portalegre o ganadero Rodolfo André Proença.
Sem jamais ter sido figura
cimeira entre os criadores, soube ser um verdadeiro sustentáculo da festa de toiros na sua

região, em tempos em que outros não tinham a qualidade que
hoje felizmente patenteiam.
Certo mesmo é que foi um
apaixonado pelo toiro, e que
sempre ao nobre bruto deu o seu
melhor. Paz à sua alma.
DCX

Rui Bento, Premiado
de Novo
e garantir a presença dos aficionados mais idosos em
lugares de muito boa acessibilidade, em condições financeiras
vantajosas. Para quem adquirir
o abono a SCRUP oferece também o estacionamento nos dias
de corrida.
Quanto à temporada terá inicio a 17 de Abril com o
seguinte cartel: Luís Rouxinol,
Pablo Hermoso de Mendoza,
João Moura Jr. Forcados Amadores de Santarém, Vila Franca
de Xira e Évora. Lidam-se 6
toiros de Romão Tenório. As
datas já firmadas e os carteis
rematados são as seguintes:
8 – Maio: Alternativa de
Manuel Lupi. José Lupi e os irmãos Angel e Rafael Peralta
participam nas cortesias e apadrinham o acto. Testemunham
João Moura e Rui Fernandes.
Pegam os Amadores de Montemor e Aposento da Moita. Lidam-se 6 toiros de José Lupi
15 – Maio: 2.º aniversário da
reinauguração do Campo Pequeno. Corrida mista com os
cavaleiros João Salgueiro e Salgueiro da Costa. Os matadores
espanhóis António Ferrera e
Eduardo Gallo. Forcados de
Lisboa. Lidam-se 7 toiros de
Falé Filipe, ganadaria que debuta no Campo Pequeno.
5 – Junho: 30 anos de alternativa de João Moura. João
Moura, João Moura Jr, Miguel
Moura, filho mais novo de João
Moura com apenas 11 anos,

debuta na capital e o novilheiro
João Augusto Moura, (sobrinho
de Moura). Forcados Amadores
de Santarém e Portalegre. Lidam-se 6 toiros de João Moura.
19 – Junho: Novilhada de
promoção aos novos valores. A
cavalo actuam Ana Rita e Tiago
Carreiras, pegam os Forcados
Amadores do Clube Taurino
Alenquerense. Novilheiros: Gonçalo Montoya, Manuel Dias Gomes, Filipe Proença “Chamaco”
e Paco Velásques. Lidam-se 6
novilhos de Manuel Veiga.
3 – Julho: Vítor Ribeiro e
João R. Telles Jr. Matador:
Manuel Jesus “El Cid”. Forcados do Aposento do Barrete
Verde de Alcochete e Amadores de Coruche. Lidam-se 6
toiros de Ortigão Costa
10 - Julho: Alternativa de
Marcos Tenório Bastinhas, tendo seu pai por padrinho de alternativa. Actuam também nessa
noite Paulo Caetano e seu filho
João Moura Caetano. Forcados
Amadores de Lisboa, Alcochete
e Académicos de Elvas. Lidam-se 6 toiros de Guiomar Cortes
Moura.
Estes são os carteis já dados
á estampa, entretanto a praça irá
continuar a abrir as suas portas
nos dias 17 e 24 de Julho, 7, 21
e 28 de Agosto, 4 e 18 de
Setembro e 2 de Outubro, com
excepção do dia 4 de Setembro,
noite em que mais um importante acontecimento histórico
irá decerto lotar a praça da capi-

tal com a alternativa de João
R. Telles Jr. e toda a família
em praça, as restantes datas
mantêm-se os carteis em aberto,
segundo informou Rui Bento,
estão algumas contratações ainda por definir, toureiros que
expressaram interesse em voltar
a pisar a arena capitolina, casos
de Enrique Ponce e El Juli.
Outros, cujas negociações
estão mais difíceis mas que
mantêm a esperança de se resolverem, como é o caso do rejoneador luso-espanhol Diego
Ventura. As ganadarias, também
se mantém o braço de ferro com
algumas de maior prestigio.
Entretanto notámos a ausência
desta primeira metade da temporada cujos carteis foram divulgados de toureiros como António Ribeiro Telles, Sónia Matias, Ana Batista, Manuel Telles
Bastos.
No geral podemos concluir
que houve uma redução do número de espectáculos, no entanto surgem carteis mais rematados, algo competitivos e acima
de tudo quase em todos eles
oportunidade aos mais jovens
toureiros de ombrearem com os
consagrados, uma mais valia
para a festa, uma atitude que
enaltece o trabalho da empresa
do Campo Pequeno e o seu
Director das Actividades tauromáquicas, Rui Bento Vasquez.
____
Joaquim Mesquita

Os espanhóis têm uma frase
que é muito significativa – algo
tem o santo se muito o bendizem!
Em verdade, Rui Bento
soma e segue e foi no passado
dia 22 de Fevereiro, no “Hotel
Palácio Del Mar” em Santander
com o troféu “à pessoa mais

decisiva na trajectória de um
toureiro”, sendo que na mesma
ocasião também Ortigão Costa
foi louvado com o prémio “À
melhor Ganadaria”.
Quanto nos apraz ver o que
portugueses fazem bem feito
reconhecido; Bem hajam!
DCX

Prémios do Casino de
Madrid
A ganadaria “Palha” conquistou os prestigiados prémios do casino de Madrid referentes à passada Feira Isidril,
o que muito honra a portuguesa cabana de bravo.
___
Premiado foi também um
moço nascido no Porto Alto,
que baptizado foi como Diogo e
que agora se intitula Diego e se
diz paisano de puebla Del Rio,
que ainda não conseguimos ver
no campo pequeno, o que é pena, dado que por todo o lado

ouvimos dizer que está dando
nova dimensão ao “rejoneio”.
Cremos que já por três vezes
Rui Bento diligenciou a sua
contratação sem que tal tenha
sido possível, o que lamentamos,
como Alisí lamentamos a falta
de humildade do jovem e de
seus mentores, dado que não é
nada bonito ter dito o que disse
a 6 toros 6 no numero 715 de 11
de Março. Valha o ter-se limpo
com a justiça que faz à figura de
João Moura.
____
DCX

ANIMAIS, SEMENTES, RAÇÕES E ACESSÓRIOS
Telef. 243 619 467 • Tlm. 933 375 078
Estrada da Lamarosa (Limoeiro)
2100-018 Bairro da Areia • Coruche
Desejamos uma Feliz Páscoa a todos os clientes e amigos
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António João Ferreira
O novilheiro em que os Vilafranquenses tanto acreditam,
tem marcado a sua alternativa
para o dia 22 de Julho na praça
Francesa de Mont-De-Marsan,
lidando toiros de La Quinta,

com El Fundi como padrinho.
Antes de tão cobiçado dia
António João ainda tem agendados compromissos em México e
em Madrid. Sorte toureiro.
DCX

Bolsín em Vila Franca
Sob a designação “Cidade
de Vila Franca – Terra de Toureiros” decorrerá nos dias 3, 17
e 31 de Maio, 14 e 28 de Junho
com final prevista para 4 de
Outubro, um Bolsín em que participarão alunos das escolas taurinas de Vila Franca de Xira,
Madrid, Barcelona, Sevilha, Salamanca, Badajoz, Jerez de la
Frontera, Espartinas Y ècija.

Embora lamentando a ausência da escola de toureio de
Coruche em tal certame, salientamos o mérito da iniciativa,
dado que só com oportunidades
se revelam os toureiros.
De parabéns a empresa Tauroleve, por ter sabido acolher a
iniciativa.
____
DCX

Congresso Internacional
de Cirurgia Taurina
Bem perto de nós, na estremenha localidade de Alange,
aconteceu entre 16 e 19 de Abril
um congresso internacional de
cirurgia taurina, em que representantes dos oito países em que
se realizam festejos taurinos,
Portugal incluído, estiveram
presentes.
Tem sempre o maior interesse este tipo de eventos de
cariz cientifico, dado que a festa

de toiros, sendo uma festa, é
também ocasião em que os erros se pagam com a vida, e, bom
é que as equipas médicas estejam de facto mentalizadas e preparadas para minimizar as questões desagradáveis.
Que séria é a festa de toiros e
tudo o que lhe inere…!
____
DCX

Dia 4 de Setembro
Que se preparem as gentes
de Coruche para acorrer à praça
de toiros do campo Pequeno no
dia 4 de Setembro de 2008.
De novo teremos na primeira praça do país os Ribeiro
Telles, com o pretexto da alter-

nativa do João Coruche Ribeiro
Telles. Voltaremos, é óbvio, ao
tema. Entretanto mobilizem-se
coruchenses para que tal evento
decorra com a moldura humana
que merece.
DCX

Façam o favor
de copiar…
Inseridos que estamos na
Ibéria, para o bem e para o mal,
é bom que se copie o que de positivo acontece.
Por demais é sabido que
qualquer actividade só atinge a
“Carta de Alforria”, se almejar o
estatuto da discussão universitária. Por assim ser congratulamo-nos e disso vos damos
conta, com o acontecido na universidade de Salamanca entre 5
e 8 de Março na faculdade de
ciências Sociais do Campo Unamuno.Estudou-se a festa sobre

____
DCX

os diferentes pontos de vista, e
os temas foram abordados por
Santiago Martin “El viti”, “Nino
de la capea”, Roberto Dominguez, “Morante de la puebla”,
inigo Sanchez de Urbina, David
Casas, Patrícia Navarro e Javier
Lorenzo, entre outros.
É bom saber a festa de toiros
situada no nivél que merece, e
pena é que as nossas universidades tão pouco com ela se preocupem. Faz muito tempo pareceu que a situação se inflectia,
mas foi sol de pouca dura.

VI

Valada em Festa
Como é do conhecimento
do grande público, várias
têm sido as famílias que ao
longo do tempo se têm dedicado de alma e coração á
festa, e posto isto na temporada que se avizinha, mais
um representante de uma
dessas famílias comemora o
20.º aniversário da sua alternativa.
___
João Salgueiro, nasce em
Fevereiro de 68, e desde muito
pequeno, convivendo muito de
perto com o campo, toiros e cavalos que sempre fizeram parte
da vida da sua família, e particularmente da de seu avô Dr.
Fernando Salgueiro, e de seu pai
Fernandinho Salgueiro, exímios
equitadores, e cada um na sua
época figuras do nosso toureio a
cavalo, cedo e de maneira natural vai também ele desenvolver a
sua “afición”, vindo a tornar-se
no terceiro cavaleiro da dinastia
de Valada.
Desta feita desde muito pequeno, e escutando os ensinamentos dos seus antecessores,
começa a montar a cavalo e a
tourear regularmente em sua
casa, com vista a um dia se apresentar em praça.
Alguns anos volvidos, essa
oportunidade vem a surgir em
Salvaterra de Magos, e a 31 de
Agosto de 1985, ao lado de
Mestre David, João, António, e
Manuel Ribeiro Telles, este jovem ginete, fazia assim com 17
anos a sua apresentação ao “respeitável”.
Lidando toiros de David
Ribeiro Telles, João, montando
primeiro o “Urano”, e depois o
célebre “Herói”, surge motivado, demonstrando já alguma
maturidade toureira, e com base
num toureio de cunho clássico e
frontal, alcança uma boa prestação, recheada de brega intuitiva, e bonitos recortes toureiros,
tendo posteriormente após este
êxito voltado a tourear mais
uma vez nesse ano, no Cartaxo,
onde repetiu a proeza anterior,
começando efectivamente a sua
pessoa a criar como que um
“bruá” no mundo do toiros.
Com isto, e após este brilhante início de carreira, João
parte para a prova de praticante,
que se realiza em 86, na castiça
Moita do Ribatejo, ao lado de
Rui Rosado, Luís Rouxinol, e
Jorge D´Almeida, lidando novilhos de Oliveira Irmãos, tendo o
labor do cavaleiro sido do mesmo tom dos anteriores, de forma
a que após esta ocasião decide

Rodrigo Taxa

alternar os seus cartéis entre Portugal e Espanha, com o objectivo de adquirir experiência e
rodagem rumo ao profissionalismo.
Assim a 29 de Maio de 88,
surge em Almeirim, a por todos
os toureiros tão desejada alternativa, desta feita uma corrida
da Rádio, com praça cheia, tendo como alternantes João Moura, Paulo Caetano e Joaquim
Bastinhas, e sendo seu padrinho, o seu concerteza maior ídolo, o veteraníssimo Dr. Fernando Salgueiro, testemunhando
também o acto seu pai Fernandinho Salgueiro
Com todos estes ingredientes de grande qualidade e emoção familiar e toureira, João perante toiros da Condessa de Sobral alcança uma lide de gratas
recordações, que o introduzia
assim em efectivo no lote das
grandes promessas, tendo daí em
diante, confirmado tudo aquilo,
o que dele os aficionados esperavam, tornando-se com alguma
naturalidade a sua presença
quase obrigatória nos grandes
cartéis, e ao mesmo tempo sinónimo de êxito completo, chegando também assim com relativa rapidez aos primeiros lugares do nosso “escalafón”.
Porém, e como acontece
muitas vezes nas carreiras dos
grandes artistas, surgem por
vezes “rachas”, e períodos de
“vacas magras”, e a verdade é
que em 95 com a perda das suas
principais montadas, e com a
consequente renovação da sua
quadra, João veio por esta altura
a atravessar um momento de
menor exuberância artística,
tendo chegado posteriormente
mesmo a realizar um interregno

na sua carreira, não toureando
durante algumas épocas com
vista a planificar melhor a sua
trajectória artística.
Depois surge novamente ao
activo, mais uma vez de quadra
e moral renovada, com vista a
alcançar o posto cimeiro que lhe
havia pertencido, tendo com
efeito, daí ate ás temporadas
mais recentes, conseguindo
cimentar novamente a sua carreira, tendo mesmo em 2007,
em algumas ocasiões, devido
sobretudo ás suas duas excelentes éguas, “Fátima”, e “Nátia”, feito relembrar aos aficionados, e mais acérrimos “Salgueiristas”, os retumbantes êxitos de um passado não muito
distante, e que se Deus quiser,
pode voltar a surgir com uma
maior regularidade.
Por fim e mais uma vez
porque de facto o cavalo é o
maior companheiro de vida do
cavaleiro, e por conseguinte o
mais forte pilar de todas as carreiras, também João teve os seus
craques como sendo á cabeça o
já tantas vezes referido “Herói”,
essa pérola do toureio, mas também o “Isco”, “Ímpar”, “Maravilha”, todos de ferro Salgueiro,
e ainda o “Urano” de ferro Lopes Aleixo.
Por tudo o que também o
apelido Salgueiro, tem representado ao longo de muitos anos, e
por ser uma temporada de festa
em Valada deseja-se a João
Salgueiro, as maiores felicidades, que a próxima temporada
se afigure de êxito, e com isto
que João consiga repetir muitas
das boas actuações, que alcançou no ano passado, e que elevaram novamente a expectativa
em torno de si.
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Informações da Paróquia de Coruche

Março de 2008
• BAPTISMOS •

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA

Dia 7
António Da Silva Oliveira- 69 Anos
Dia 8
Maria Nazaré Martez Libánio Peseiro
Serrão - 63 Anos
Dia 9
Maria Otília Casimiro Da Silva - 92
Dia 10
José Duarte Santos (Moreira) - 48 Anos
Dia 13
Rosaria Maria Afeiteira - 93 Anos
Ana Rodrigues Correia - 70 Anos
Dia 14
José Rogério De Oliveira Carreira - 68
Dia 17
Hortênsia Leonor - 87 Anos
Maria Jenoveva - 80 Anos
Dia 18
Manuel Gião Barbosa - 56 Anos
Dia 19
Maria Alice Pereira Cury - 32 Anos
Mariana Tadeia Cordeiro Coelho - 45
Dia 22
Belmira Travassos - 92 Anos
Dia 28
Eulália Maria da Cruz Sacramento - 80

IGREJA DO CASTELO
Dia 8
Martim Fernando Norte Rodrigues
IGREJA MATRIZ
Dia 30
Ana Patrícia Soares da Fonseca
Jéssica Madalena Evangelista Ramos
José António da Silva Catita de Sousa
Alves
Laura Maria Santos Pedroso
João Manuel Martins Ferreira Novais
• FALECIMENTOS •
Dia 2
Maria do Castelo Páscoa Martins - 65
Joaquim Guilherme -72 anos
Dia 4
Vicente Dos Santos Oliveira - 84 anos
Dia 5
Arménio João Pinto Felismino - 32
Joaquim Santos Peseiro -76 Anos

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

Pai Nosso

Avé Maria

MARIA DO CASTELO PASCOA MARTINS
FALECEU
em 2-03-2008

Seu marido, filhas e restantes familiares, vêm, por este meio, agradecer,
reconhecidamente, a todos quantos acompanharam sua ente querida
à sua última morada ou que, de outra forma
lhes manifestaramo seu pesar.
Obrigado e bem hajam.

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

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

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

Loja 1
Mercado Municipal, Lj. 18, 2100-127 Coruche
Tels. 964 092 957 - 243 675 683

Loja 2
Intermarché de Coruche • Tel. 243 108 811
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Primeiro jantar de gala da Irmandade da Rosa

Cria fundo de assistência
a favor do Grupo de Forcados
Amadores de Coruche
Foi no passado dia 8 de Março, na Estalagem do
Sorraia, Coruche, cedida pela madrinha do Grupo, Dª
Fernanda Telles, que a Irmandade da Rosa, constituída
pelas mulheres namoradas e amigas dos Forcados
Amadores de Coruche realizaram o primeiro jantar de
gala com o objectivo de criar um fundo de assistência
médica para os forcados.

A organização foi perfeita,
resultado de um entusiasmo sem
limites, elas cozinharam o jantar
para mais de 250 pessoas, trataram da decoração, angariaram
patrocínios e ainda atribuíram
prémios bem dispostos, mas
com significado aos seus forcados.
Assim, o prémio “Bombeiro
de Serviço”, que homenageava
os que em praça socorreram os
forcados em perigo, foi para
José Ribeiro da Cunha; o prémio “Kamikase”, para os que
mais arriscaram, foi atribuído a
Mário Rosa; o prémio “A Maior
Birra”, aos inconformados com
garra, foi arrebatado por Nuno
Feijoca, o prémio “Neoblanc”,
para os que nos momentos críticos perdem a cor mas não a coragem, foi para António Macedo;
o prémio “Língua de Trapos”,
para os mais parcos em palavras,
que não em espírito, foi para
Miguel Ribeiro Lopes; o prémio
“Palmadinha”.
Aos que com uma palmadinha (a brincar ou não!) procuram animar e dar força aos outros foi, para Fernando Cabecinhas; o prémio “Pontualidade”
a Pedro Crispim, aos que normalmente se atrasam e se esquecem
das horas combinadas mas não
deixam de estar quando é preciso; o prémio “Aquecimento”,
para os que mais actividade física desenvolvem antes de entrar
em praça, foi para Ricardo Dias;
o prémio “Forcado de Bancada”.
Aos que mesmo não estando
fardados, apoiam incondicionalmente o grupo foi para Francisco Ribeiro Lopes; o prémio
“Saúde de Ferro” aos que mais

revesses físicos sofreram na passada temporada, foi para Gonçalo Cardoso e finalmente para
os que se revelaram durante a
época passada, o Prémio “Revelação”, foi entregue a Paulo
Lopes.
Sentida e merecida foi a
atribuição do prémio “Irmandade da Rosa” à Dª Miquelina
Ribeiro Lopes, mulher e mãe de
três forcados, um deles o actual
Cabo, Amorim Ribeiro Lopes –
toda a sala aplaudiu de pé, emocionadíssima.
Foi ainda atribuído pelo
Conselho de Cabos (constituído
por todos os Cabos do Grupo
desde a sua fundação em 1971)
o prémio António Roberto de
2006 ao Dr. Palma pela sua generosidade para com o Grupo e o
prémio António Roberto de
2007, aos forcados do grupo
falecidos.
Depois de um espectáculo de
sevilhanas, dançou-se animadamente até de manhã. Esta foi
uma noite inesquecível e que
permitiu angariar meios para a
criação de um fundo destinado a
custear as despesas médicas
quando a sorte abandona o forcado, pois até agora as despesas
médicas foram suportadas por
cada um.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, de mérito
inquestionável e sem dúvida um
exemplo a seguir por outros
Grupos.
Parabéns à Irmandade da
Rosa, também é por elas que
dizemos que o Grupo de Coruche é o maior!
____
Júlia Ramalho de Almeida

Agradecimento
A Irmandade da Rosa vem, por
este meio, agradecer a todos os que contribuíram para a realização da Gala que teve
lugar no dia 8 de Março de 2008, na Estalagem do Sorraia em Coruche:
- Produções M.P.
- Ex.ma Sr.ª D.ª Fernanda Teles e equipa
da Estalagem que a acompanhou.
- Ex.ma Sr.ª D.ª Karina Rankin
- Ex.ma Sr.ª D.ª Miquelina Ribeiro Lopes
- Ex.mo Sr. Francisco Tomaz (Chico
“Vira-Milho”)
- Ex.mo Sr. Eng. José Ribeiro da Cunha
(Quinta Grande)
- Restaurante Ponte da Coroa
- Restaurante Sal e Brasas

- Ex.mo Sr. Marco - Equiluse
- Riane Sport
- Agricor
- Herdade da Rangina Nova
- Alcarias Bar
- Restaurante O Cantinho ("Bife")
- Planet Phone
- Grupo de Sevilhanas
- Câmara Municipal de Coruche
- Câmara Municipal de Montemor
- O Jornal de Coruche
- A todos os presentes, pelo valor pago
pelo jantar.
Só com a colaboração de todos foi possível criar o Fundo Médico dos Forcados
Amadores de Coruche. Bem-haja a todos.
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ECONOMIA

A Produtividade e o
Comportamento Organizacional

(parte I)

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

“A mudança e a aprendizagem organizacional assumem-se como factores críticos
para a sobrevivência e aumento da produtividade”.
A produtividade, ou a falta
dela, é muitas vezes apontada
como a principal razão para o
fraco desenvolvimento e crescimento económico do país. Não
se pretende desenvolver exaustivamente o tema da produtividade e muito menos indicar aqui
potenciais “culpados” para a
nossa pouca produtividade –
patrões ou empregados – não é
isso que importa agora. Importa
sim associar à produtividade a
forma como as organizações se
comportam e como esse comportamento pode afectar substancialmente a produtividade,
provada que está a forte correlação existente.
Para calcular a produtividade, normalmente, divide-se o
output (o produto final) obtido
num processo pelos inputs dedicados ao mesmo (recursos, matérias-primas, etc.). Desta forma,
quando são necessários menos
inputs para obter os mesmos
outputs, diz-se que estamos perante um aumento de produtividade. Porém, medir a produtividade é um processo difícil e
estimar qual ou quais os inputs
que são os principais responsáveis pelo crescimento do output torna-se numa tarefa bastante complexa. A acrescentar a
tudo isto estão os activos intangíveis. Aqueles que fazem parte
da organização, da sua cultura,
do seu meio ambiental, e cuja
medição é ainda mais difícil de
efectuar e ninguém ousa dizer
que os mesmos não são factores
potenciais de incrementar/diminuir a produtividade.
A problemática da medição
da produtividade não é exclusiva dos processos produtivos em
que os outputs são materiais.
Ela é igualmente importante nos
serviços, públicos e privados, na

medida em que estes servem
muitas vezes de suporte aos
restantes sectores de actividade.
Por exemplo, no caso dos serviços de saúde, a produtividade
pode ser medida através da relação que se estabelece entre o
número de consultas efectuadas
por hora/médico. A produtividade seria então expressa, de
forma simplificada, a partir dos
custos inerentes a cada consulta.
Custo esse que teria em conta
não apenas o tempo disponibilizado pelo médico, mas também por todos os restantes inputs (recursos) utilizados nesse
acto, designadamente, os materiais utilizados nos curativos,
medicamentos, tempo de assistência da enfermeira, tempo
gasto na admissão do doente,
etc. Concordo que este exemplo
não é rigoroso. Aliás, todos os
esforços desenvolvidos para
medir a produtividade de serviços que envolvam o atendimento de pessoas são extremamente
complicados. Até porque, neste
exemplo como em muitos outros casos reais, dificilmente há
dois doentes ou dois utentes/clientes com as mesmas necessidades. E podemos estar a comprometer a produtividade de uma
equipa médica se por exemplo,
por comparação com uma outra,
os seus casos são aleatoriamente
mais complexos.
Mas, há uma outra condição
que importa reter: O Comportamento Organizacional. Este
influencia toda a vida de um serviço, uma unidade, uma organização. Esta última pode ser
definida como um conjunto de
pessoas que trabalham de forma
coordenada para atingir objectivos comuns. Morgan, descrevia as organizações como sistemas vivos, que existem numa
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envolvente mais vasta, da qual
dependem para a satisfação das
suas diversas necessidades.
Kamoche, acrescenta ainda que
as organizações são colectividades capazes de alcançar os
seus objectivos por permitirem
àqueles que nelas trabalham o
alcance dos seus próprios objectivos.
Segundo Cunha, o Comportamento Organizacional refere-se ao campo multidisciplinar
que estuda o comportamento
dos indivíduos nas organizações, bem como a estrutura e o
comportamento das próprias
organizações. O micro-comportamento organizacional, é esse
que nos interessa agora, tem por
base a psicologia e estuda as
consequências das organizações
sobre os comportamentos individuais e dos comportamentos
individuais sobre as organizações. Nesta questão da produtividade, a maioria dos problemas
que persistem ainda são organizacionais. A infra-estrutura de
tecnologias de informação em
rede permite novas estruturas e
sistemas organizacionais mas
não motiva, por si só, os indivíduos a utilizarem a informação
para tomar decisões e agirem
em nome da organização.
A mudança e a aprendizagem organizacional assumemse como factores críticos para a
sobrevivência e aumento da produtividade.
Os desafios que as organizações enfrentam levam-nas a desenvolver estratégias de mudança. As novas formas de comunicação intra e entre organizações
impelem os seus actores a mudar o ritmo de desenvolvimento
dos processos. Algumas das
mudanças em curso mais notórias são a orientação para o

cliente/utente, a qualidade, a
responsabilidade social e a qualificação dos recursos humanos.
As tecnologias de informação
assumem nas organizações o
papel de facilitadoras destas mudanças. Contudo, poucas coisas
parecem ter mudado na estrutura organizacional e de comunicação das empresas e do sector
público. Importa pois perceber a
diferença entre mudança e aprendizagem organizacional para
melhor compreendermos a importância que tais processos têm
no incremento da produtividade.
Hedberg sugere que o conceito de mudança significa um
simples comportamento de ajustamento defensivo a um estímulo, nomeadamente a uma mudança no ambiente interno ou
externo da organização, enquanto o de aprendizagem organizacional envolve a compreensão
das razões inerentes àquelas mudanças ambientais, para além da
resposta comportamental. Contudo, o autor enfatiza que nem
todas as formas de aprendizagem requerem compreensão,
admitindo que a simples adaptação, sem a compreensão das
relações causais inerentes, pode
fazer parte de um tipo de aprendizagem, ou melhor, pode constituir um nível elementar de
aprendizagem.
As modalidades de implementação das mudanças, definidas com maior ou menor grau
de liberdade face a constrangimentos múltiplos, particularmente pelos dirigentes das organizações, condicionam a apropriação que os sujeitos fazem do
processo nos seus vários momentos, vertentes e no seu conjunto, assumindo esta apropriação configurações diferenciadas
entre estas.

Todo o dia… todos os dias consigo

No próximo número aportarei a forma como genericamente é caracterizado o processo da mudança.
PARA SABER MAIS:
ARGYRIS, C. e SCHON, K. (1978).
“Organizational learning: A theory
of action perspective”. Reading,
MA: Addison-Wesley.
HEDBERG, B. (1981). “How organizations learn and unlearn”. P. C.
Nystrom e W. H. Press, Starbuck
(orgs.), Handboook of Organizational Design, Londres, Oxford
University, pp. 8-27.
KIM, D. (1993). “The Link between
Individual and Organizational
Learning”. Sloan Management
Review, Fall, pp. 37-50.

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

Por seu turno, os sujeitos
envolvidos no processo de
mudança e aqueles sobre os
quais as mesmas incidem adoptam-no e interiorizam-no segundo uma racionalidade própria,
desenvolvendo face aos mesmos comportamentos mais ou
menos favoráveis, isto é, de adesão ou resistência. É aqui que a
mudança entronca na produtividade. Podendo esta ser melhorada se a adesão for efectiva ou
menor se se encontrar um índice
de resistência elevado.
A mudança pode ter vários
significados: uma alteração na
posição de mercado, mudança
da sua função social, mudança
das suas orientações estratégicas, com uma consequente alteração da sua missão, ou até mesmo, uma mudança na cultura da
organização, equacionando os
seus valores e práticas nos mais
diferentes níveis de autoridade e
responsabilidade. A mudança é
normalmente aceite como um
processo natural ao longo da vida de uma organização, e este, é
resultado da resposta que esta
vai dando às pressões provenientes do ambiente onde estão
inseridas.

www.radiosorraia.com

PARENTE, C. (2006), “Conceitos de
mudança e aprendizagem organizacional: Contributos para a
análise da produção de saberes”.
Sociologia, Problemas e Práticas,
n.º 50, 2006, pp. 89-108.
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ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela

Fotos: Maria João Inglês

Freguesia da Branca

O curso de Design e as experiências
profissionais em várias áreas relacionadas ajudaram a perceber a necessidade de
trabalhar com entrega e persistência para
que se produza uma evolução técnica e

artística, e durante uns anos isso não me
foi possível.
Aproveitando uma apetência renascida por estes trabalhos que surgem do
casamento entre amor e disciplina, dedico-me agora a tempo inteiro a preencher
pequenas lacunas na vida dos meus amigos que me desafiam constantemente a
fazer mais e melhor, e a criar pequenos
sorrisos em caras que não conhecia.
O interesse e amor por muitas artes
faz com que seja difícil dedicar--me a
uma única, e por isso os trabalhos que
aqui mostro são apenas o que mais tenho
feito nos últimos meses e não uma repre-

sentação total do trabalho que venho desenvolvendo ao logo dos anos.
Como tantas pessoas, particularmente
as ligadas ao artesanato urbano, deixei-me
seduzir pela cor e textura da lã feltrada e
do feltro, e é nestes materiais que tenho
trabalhado mais, mas a bijutaria pede variedade e por isso as peças de papel e
cerâmica vão aparecendo.
Através dessas peças espero trazer-vos
momentos felizes, e quem sabe, acordar
a vossa imaginação e vontade de criar.
Maria João desafia que a contactem no blog
(artessimples/blogspot.com)

Artesã: Maria João Inglês
Artesanato Urbano
Maria João Inglês, fala de si.
Para quem como eu não teve no seu
passado recente um artesão na família, o
caminho é sem dúvida menos óbvio.

Peças em feltro
Colares em cerâmica
e papel e cerâmica

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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Jantar de fados pelo C.R.I.C.
Fotos Helder Roque

Crianças Inadaptadas
de Coruche

ga, Diamantina, João Chora, Teresa Tapadas e Francisco Sobral, animaram a sala cheia pela
noite dentro.
Apesar do CR.I.C ser uma
organização antiga e bem querida de todos os Coruchenses nunca é demais lembrar que apoia
dezenas de crianças, jovens e
adultos portadores de deficiência assim como ás suas respectivas famílias.
Em nome do C.R.I.C, o seu
Director Técnico Dr. Ricardo
Silva, agradeceu a presença de
todos.

Realizou-se no passado
dia 7 de Março, na Quinta da
Várzea, em Coruche, o 4.º
jantar de fados, a favor do
CR.IC.
Estiveram reunidas mais de
200 pessoas, entre figuras conhecidas, como Maurício do Vale, a
cavaleira Ana Baptista, o antigo
bandarilheiro local António Sacramento e o Cabo dos Forcados Amadores de Lisboa, José
Luís Gomes e muitos outros que
não quiseram deixar de se associar a este importante evento.
Os fadistas Miguel Alvaren-

Júlia Ramalho de Almeida

E NT REVISTA

Há Teatro
em Coruche!
A comédia, da autoria de Nuno Miguel
Henriques, levada à cena pelo Teatro-Azul,
vai percorrer o concelho de Coruche.
Entrevistámos o autor.

No dia 28 de Março, no Salão Paroquial de Coruche apresentou-se a
companhia de teatro, Teatro – Azul,
para dar vida à peça “Há Petróleo em
Coruche!”, um original de Nuno Miguel Henriques. Em conversa com o
autor, ficámos a saber mais sobre esta
comédia que chegou a Coruche e vai
percorrer as freguesias do concelho.
Jornal de Coruche (JC): Quem
é o Nuno Miguel Henriques?
Nuno Miguel Henriques (NMH):
Sou um profissional das artes do
espectáculo, em particular da poesia e
do teatro, com mais de vinte anos de
actividade. Trabalho para e com o público. Penso que tenho merecido o respeito pela persistência e igualmente
pelo trabalho apresentado, em diversas vertentes, tal como nesta peça. “Há
Petróleo em Coruche”, onde assumo a
autoria e direcção da peça, que agora
estreia para assinalar, e bem, o Dia
Mundial do Teatro, nesta vila tão bonita e simpática.

JC: Do que trata a peça
“Há Petróleo em Coruche”
NMH: Esta peça é um original, nunca antes apresentado,
que fala das atribuladas vidas
dos jovens contemporâneos e
tem muitas referências locais e
regionais. Tem um Morto, Uma
Vizinha atiradiça, um Gato
Capado, um Bruxo, um assaltante, um Viciado, enfim, muito para rir, divertir e pensar um
pouco, pois simultaneamente
tem uma critica social acutilante.
JC: Porquê o nome “Há
petróleo em Coruche”
NMH: Porque, tem muito a
ver com esta Região e Concelho e foi um desafio da Câmara Municipal, para as pessoas
irem ver e descobrirem afinal
onde está o petróleo. E olhe que
se fazem grandes revelações na
peça. Muita gente vai ficar surpreendida!...
JC: O nome da peça é
único? Ou como são uma companhia de teatro itinerante muda conforme as localidades por
onde actuam? Tipo, se forem
actuar a Santarém a peça chama-se “Há petróleo em Santarém”
NMH: Não, esta peça é um
inédito, por exemplo, já tivemos outra que tinha no nome a
palavra Fundão, e foi apresentada no Norte, no Alentejo, no
centro em todo o lado, tal como
esta, aliás era bom que outras
autarquias do Ribatejo e não

só, aderissem a esta iniciativa,
de levar esta peça e o Teatro
Português, a todas as freguesias.
JC: A população de Coruche não está habituada a ir ao
teatro, não há oferta nem sala
própria para este tipo de espectáculo, quer deixar alguma mensagem de desafio aos coruchenses para irem ao teatro?
NMH: O Teatro pode-se
fazer em todo o lado. Às vezes
gastam-se milhões de euros
em salas e não se preparou e
não se construiu anteriormente
uma corrente de público. Aqui
a Câmara Municipal, e o seu
Presidente tem demonstrado
essa vontade cultural, está a trabalhar connosco para criar público de teatro português. Não
se pode começar pelo telhado.
Assim, o meu apelo é para
todos saírem de casa, irem ao
teatro, que tem entrada livre,
no concelho de Coruche, até
dia 1 de Maio, venham aplaudir os artistas portugueses, que
têm um talento muito grande.
Não critiquem sem ver. Não digam, que não sabem ou não têm
nada. O Teatro só vive, com o
público. Contamos com um
grande sucesso, e está também
nas mãos dos leitores, deste
periódico do concelho.
Venham ao teatro!
____
Entrevista por
José António Martins
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Tucha no festival RTP da canção 2008
A artista Tucha, natural do Feixe, freguesia da Erra, concelho de Coruche, que conta já com dez anos de carreira,
cantou e encantou na disputa ao primeiro lugar do festival RTP da canção, onde interpretou o tema
“O poder da Mensagem” escrito por Ménito Ramos.

“O Jornal de Coruche” entrevistou a artista.
TUCHA, de nome Helena
Brazão natural do Feixe, Erra.
Participou na 44.º Edição do
Festival da Canção, conquistou o décimo lugar e está feliz
dez anos depois de se ter afirmado na música.
Actualmente a viver em
Palmela, dá aulas de Musica
na Moita e alegra Portugal e
as comunidades portuguesas
no estrangeiro com os seus
espectáculos. Licenciada em
Ciências da Comunicação (que
chegou a exercer), é com a
música que se sente realizada.
___
JC – Qual o balanço que faz
da sua participação no festival
da canção?
Tucha – É um balanço positivo, todos nós sabemos que o
festival da canção tem como
objectivo mostrar músicas, cantores e divulgar talentos. Posso
falar em algumas falhas a nível
das votações. Mas o importante
realmente foi a participação, foi
um dos meus objectivos, e
posso falar numa meta vencida.
JC – Acha esta participação
benéfica para a sua carreira?
Tucha -– Sim, sem dúvida
esta foi também uma oportunidade para promover o nome
da “Tucha”, e o meu trabalho,
mostrar ao público que estou
num género musical diferente
daquele em que comecei há
mais de dez anos. Para todos os
cantores acho que é uma experiência maravilhosa que nos faz
crescer como profissionais. A
partilha de experiências e ideias
é excelente.

JC – Estava à espera de ganhar?
Tucha – Não nunca esperei
(risos) por razões de força maior, mas foi um marco na minha
carreira, uma etapa vencida.
JC – E o “Poder da mensagem” foi transmitido?
Tucha: Sim, penso que sim.
Adorei a experiência, sobretudo
fiz grandes amigos e o ambiente
foi bastante agradável (risos).
Gostei e voltaria a participar.
JC – Foi notado nervosismo
entre os Concorrentes?
Tucha – Não, todos estavam
ansiosos e à partida todos tinham noção que a operação triunfo (antigo concurso RTP) tinha
muito peso. Mas aconteceu uma
situação curiosa, nestes anos
todos da minha carreira nunca
me tinha acontecido ficar um
pouco mais apreensiva antes de
entrar em palco.
Penso que foi devido ao facto de estar a ser avaliada. Fiquei
um pouco nervosa; agora quando vi a gravação tive a certeza,
acho que se nota muito, mas foi
engraçado. Mas também tenho a
noção que foi por estar perante
cerca de 50 amigos e familiares
e a ser avaliada é que fiquei naquele estado (risos).
JC – Quantos elementos a
Tucha levou para o palco?
Tucha – Em palco estavam 6
pessoas, aliás quase todos os
jurados tinham 6 pessoas; que é
o número máximo segundo as
regras da Eurovisão.
JC – No inicio da entrevista
falou-nos em falhas nas votações, o que aconteceu exactamente?

Tucha – Sim, critico muito a
organização a esse nível, porque
por exemplo como eu que fui a
penúltima canção, sei que quem
tentou votar logo a seguir ou nos
15 minutos seguintes já não
conseguiu. Porquê? Porque os
serviços já estavam encerrados.
Nunca podia ter tido muitos
mais votos do que os 626, foi
uma falha da RTP, uma grande
falha. Já pediram desculpa e

para o ano já não vai funcionar
assim, acho que é por votações
distritais, penso que certamente
vai funcionar melhor.
Acho mais verídico, mais
sólido. Também penso que as
máquinas realmente podem falhar, até em relação à canção
vencedora, os números poderão
não ser muito correctos.
A Vânia somou cerca de 17
mil votos, o que para Portugal

inteiro e comunidades Portuguesas no Estrangeiro não chega.
JC – Como profissional qual
é a sua opinião em relação à
canção vencedora?
Tucha – Eu acho a música
muito bonita, a letra fantástica e
que ela tem uma voz muito forte; mas também por outro lado,
pelo que já vi noutras edições da
Eurovisão, as vencedoras não
tem nada em comum com esta
canção. Acho que esta canção
tem muito a ver com o nosso
tradicionalismo, a nossa história
que está muito ligada ao mar. E
a nós portugueses “Toca-nos”,
mas quem não conhece a história certamente vai achar, uma
canção triste e amargurada, o
que nos festivais não pontua
muito.
JC – E a Música Portuguesa
é pouco divulgada?
Tucha – Sim, principalmente a nível de programas de televisão, estamos numa fase em
que há muito pouca divulgação
da nossa Música. São em muitos
casos as rádios locais que nos
vão dando uma ajuda preciosa
naquilo que sabemos e gostamos de fazer.
JC – E a Tucha que expectativas tem para a Tournée deste
ano?
Tucha – São positivas, este é
um ano marcante, estou a comemorar 10 anos de carreira e
vai sair o meu novo álbum com
as minhas letras e músicas ainda
antes do final do ano. Nunca fui
artista de altos e baixos, sempre
tive fases mais lineares.
____

Mafalda Fonseca

VI Rally Paper da Juventude
A JSD de Coruche realizou no passado Sábado, 22 de Março, o seu já
habitual Rally Paper.
Este ano todo o percurso foi efectuado na Freguesia da Branca, uma vez
que é este,
segundo nos relatou a organização, um dos principais objectivos desta
actividade, levar todos os participantes a conhecer um bocadinho mais do
concelho de Coruche.
E este ano foram quase 200 os participantes.
No final a satisfação era bem patente nos membros da organização, que
não deixaram de enaltecer o empenho de toda a comunidade Coruchense,
desde particulares a entidades públicas. Mais um ano, mais uma Páscoa,
mais um Rally Paper da Juventude.
Já começa a ter características de tradição…
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LEAL & CATITA, LDA.

Junta de Freguesia de Coruche Organizou

Vendas e Assistência
Semi-Novos
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Trendy 1.4 5p
Renault Megane Break 1.5 DCI (Diesel) 5p
Mazda 6 STW 2.0 MZR-CD 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.2 12v 5p

2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006

Retomas
Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.7 CDTi 5p (Diesel)
Citroen C-3 1.1 SX Pack 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 307 XT Prem. 1.4 16v 5p
Seat Ibiza 1.2 12v C/AC 5p
BMW 320D 20 Anos Baviera 4p (Diesel)
Mercedes C-200 CDI STW 5p (Diesel)
Volkswagen Golf 1.9 TDI 5p (Diesel)

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2003
2002
2001

Comerciais
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Citroen Berlingo 1.9 D Van
Seat Ibiza 1.4 TDI Van C/AC
Citroen C-3 1.4 HDI Van
Renault Clio 1.5 DCI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Toyota Corolla 1.9 D Van C/AC
Opel Corsa 1.7 DI Van

2006
2006
2006
2006
2005
2004
2004
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

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

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

Compra-se Carteira Seguros

2.ª Prova de Vinhos
No passado dia 1 de Março, a Junta de Freguesia de Coruche, com a
colaboração do Centro Social de Cultura e Desporto dos Montinhos
dos Pegos, organizou a 2.ª Prova de vinhos da Freguesia de Coruche.

Com um total de quarenta e
quatro vinhos diferentes, perto
de trezentas pessoas juntaramse para degustar os vários néctares de Baco, acompanhando
com dobrada com feijão e o
porco assado no espeto, que a
organização pôs à disposição
dos convivas, também puderam
assistir a agradáveis momentos
de acordeão e folclore.
É de especial relevância a
iniciativa da Junta de Freguesia
de Coruche, no sentido de acarinhar as mais genuínas tradições
do nosso concelho, numa altura
em que a ASAE pôs em prática
as normas europeias que o governo transcreveu sem ter em
atenção as raízes culturais do
nosso país, ao contrário de outros países, como França e Espanha.
Jacinto Barbosa, Presidente
da Junta de Freguesia de Coruche, falou ao “O Jornal de Coruche” sobre esta 2.ª Prova de
Vinhos.

Assine o Jornal de Coruche

Jornal de Coruche (JC):
Como surgiu a ideia desta iniciativa?

Jacinto Barbosa (JB): Surgiu no seio de um grupo de amigos que tem por hábito juntar-se
a comer uns petiscos e beber uns
copitos de vinho caseiro, e foi
em conversa com esse grupo
que surgiu a ideia da junta de
freguesia organizar um evento
que estivesse relacionado com a
produção de vinhos caseiros.
JC: Como foi feito o contacto com os produtores?
JB: Parte do meu conhecimento pessoal e depois funciona
como uma bola de neve, as pessoas interessadas vão passando
a palavra umas às outras e o que
é certo é que os vinhos aparecem.
JC: Qual a razão de este
ano a Prova de Vinhos ser nos
Montinhos dos Pegos?

JB: Um dos objectivos deste
evento é dar a conhecer a todos
os coruchenses as colectividades e associações de Freguesia de Coruche, assim sendo
resolvemos dar a conhecer o
Centro Social de Cultura e
Desporto dos Montinhos dos
Pegos, a quem desde já agradeço.
JC: Qual o balanço que faz
deste ano?
JB: O balanço é muito positivo, correu tudo muito bem, a
colectividade esforçou-se bastante para que nada faltasse. A
Junta esteve à altura do papel
que lhe compete, organizar,
dinamizar e divulgar o evento.
A população também aderiu em
massa.
E posso adiantar que já estamos a perspectivar a 3.ª Prova
de Vinhos que será na vila de
Coruche.
JC: Como coruchense acha
que Coruche tem necessidade
de mais eventos culturais?
JB: Penso que sim, todas as
actividades que se possam
realizar em Coruche, serão sempre bem vindas.
____
José António Martins
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____

Vox Pop

José António Martins
Fotos Pedro Boiça

O Jornal de Coruche foi ouvir alguns populares
que estiveram presentes na 2.ª Prova de Vinhos
da Freguesia de Coruche.
1 – O que está a achar desta 2ª prova de vinhos?
2 – Tem por hábito participar neste tipo de actividades?
3 – Coruche necessita de mais eventos culturais?

Abril em Ferreira do Zêzere

Festival
Gastronómico de
Lagostim de Rio
Na sua origem estão preocupações ambientais,
e a vontade de descobrir novos caminhos para
o turismo no concelho com a criação de um
Produto Turístico inovador.

< David José – 59 anos, Coruche
1 – Estou a achar excelente este convívio, faz lembrar o
antigamente mas de forma mais abrangente.
2 – Quando posso participo sempre, é uma forma diferente
das pessoas conviverem, dado que hoje em dia, há pouco convívio entre as pessoas.
3 – Não é uma questão de necessidade mas acho que devem
existir, pois é uma forma das pessoas se juntarem.

< Etelvino Prudêncio – 59 anos, Rebocho
1 – Para mim está a ser uma coisa maravilhosa e tem de ter
continuidade, temos também de apoiar o nosso presidente da
Junta, pela sua atitude ao conviver com todos nós.
2 – Sempre, pois é a amizade e o convívio com as pessoas
que me traz a estas coisas.
3 – Penso que sim, Coruche tem muita gente e há que aproximar as pessoas.

< Florindo Brites – 66 anos, S. Torcato
1 – Está correr bem, pois o que interessa é ver as pessoas animadas.
2 – Sim, dado que estive e estou ligado a colectividades, de
modo que estou sempre envolvido nestas coisas.
3 – Sim, precisa de mais eventos culturais.

“SE NÃO PODEMOS VENCÊ-LOS...
VAMOS COMÊ-LOS”
O concelho de Ferreira do
Zêzere vai ser o local escolhido para o I Festival Gastronómico de Lagostim de rio, “procambarus clarkii” em Portugal,
a ter lugar em Abril de 2008
nos restaurantes aderentes
deste concelho, às Sextas, Sábados e Domingos.
Este evento, pretende ser um
incentivo à riqueza e diversidade gastronómica através da criação de novos pratos com base
num recurso natural pouco valorizado e que existe em abundância no concelho.
Espera-se que venha a ser
uma solução rentável para o
problema que a abundância deste crustáceo apresenta para o

equilíbrio ecológico do rio Zêzere e seus afluentes.
Apesar do conceito de Festival Gastronómico não ser uma
novidade, o segredo está no ingrediente utilizado o Lagostim de
Rio “procambarus clarkii”, que
nunca teve honras de cartaz
num evento deste género no
nosso país, nem na gastronomia
portuguesa.
Este lagostim vermelho que
é considerado uma “praga biológica” por biólogos e pescadores, é uma iguaria de requinte
em países como a França, Alemanha, EUA e China.
Esta poderá bem ser a sua
oportunidade de o descobrir.

< Maria Rita Paulo – 26 anos, Coruche
1 – Estou a gostar bastante, acho que é uma iniciativa importante para o concelho, porque reúne as pessoas e dá a conhecer
as nossas tradições.
2 – Infelizmente não, mas sempre que tenho oportunidade,
participo.
3 – Precisa, porque está a ficar um concelho um pouco pobre
a nível cultural. E acho que se deve usar todos os recursos que
temos para dinamizar Coruche.

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

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

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570
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SUGESTÕES

EXPOSIÇÃO
A 25.ª edição da Ovibeja, a decorrer entre 26 de Abril e 4 de
Maio, contará, como sempre, com a exposição de várias raças de
animais (ovinos, bovinos, entre muitos outros), com espectáculos
equestres, corridas de toiros, espectáculos musicais (nomeadamente, os Xutos & Pontapés e Da Weasel), colóquios, entre outros
acontecimentos.
Uma exposição que se tornou visita obrigatória. Para os amantes
do campo e da cidade, uma festa para todos.

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

Tony Carreira: A vida que eu escolhi de Rui Brás

• Algumas Notas para a História da Alimentação em
Portugal

Independentemente dos rótulos que possam atribuir à sua
música, Tony Carreira é um
caso de sucesso (indiscutível)
entre os portugueses.

José Pedro de Lima-Reis, através da Campo das Letras, escreveu “Algumas Notas
para a História da Alimentação em Portugal”. Trata-se de um livro que, como nos
remete o prefácio de Maria Daniel Vaz de Almeida, “nos transporta para as raízes
mais profundas da nossa alimentação. É uma viagem através dos tempos, contada
sabiamente por quem há muito se dedica a pensar e a pesquisar sobre este fenómeno”. O autor, médico de profissão e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Nutrição e Alimentação, passa em revista vários séculos (de X a.C. a
XVII d.C.) da história da alimentação portuguesa. Aqui conhecemos cronologicamente os alimentos que existiam em cada época, os modos de confecção que foram
mudando ao longo dos tempos e até os prazeres gastronómicos dos nossos antepassados, do mais anónimo cidadão ao mais ilustre rei.

O músico que nasceu “numa
aldeia perdida na beira” e que
sonhou ser cantor lança agora a
sua biografia, cuja autoria é de
Rui Brás, para gáudio dos seus
fãs, ou melhor, das suas fãs.
Foi a vida que Tony escolheu que estão retratadas ao
longo de quase 180 páginas, afinal, 20 anos de carreira não se
contam em poucas linhas.
Não perca!

• 7 Anos de Mau Sexo
Confesso que sou uma pessoa que lê muito, que todos os dias lida com livros diferentes, mas tenho de reconhecer que “7 anos de Mau Sexo” foi compêndio que nunca
imaginei ler. A editora Guerra e Paz foi ousada ao publica-lo. Tão ousada quanto a
Ana Anes que o escreveu. Tenho a certeza que as duas partes vão tirar fortes dividendos. “7 anos de Mau Sexo” é um conjunto de crónicas, já antes publicada na
imprensa nacional, escritas em discurso directo, repletas de frontalidade e certezas,
que nos leva a reflectir sobre comportamentos, condutas, hábitos e fetiches sexuais.
Embora a autora faça questão de dizer que se trata de ficção, os seus relatos repletos
de imaginação levam-nos a crer o contrário. Apesar de não concordar com todas as
"teses" que apresenta, não posso deixar de dar os parabéns a Ana Enes.

• Homero
Quem foi Homero? Será que ele existiu mesmo? Quem foi este génio que nasceu
muito antes de Jesus Cristo e que ainda hoje continua a ser estudado no mundo
inteiro? Seja como for, apesar de muitas biografias feitas sobre aquele que terá sido
um dos maiores poetas gregos cuja obra chegou até nós, Homero continua a ser uma
verdadeira dor de cabeça para investigadores que tentam conhecer um pouco mais
da sua vida e obra. Em “Homero” de Pierre Carlier, professor de História Grega na
Universidade de Paris X, podemos encontrar uma série de reflexões sobre o poeta e
as suas supostas duas epopeias: Ilíada e Odisseia. O livro da colecção Grandes
Biografias das Publicações Europa-América é de fácil leitura mesmo para os menos
apaixonados pela Grécia Antiga. Vala mesmo a pena conhecer a obra.

• Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político
e Estratégico
“Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico” é um título do
tamanho do mundo. Tão grande quanto a obra que teve como objectivo inicial recolher um conjunto de citações que surgem na imprensa diária. Não se pode dizer que
estamos perante um dicionário tradicional. Trata-se, ao invés, de um compêndio de
importância histórica, social e cultural versando, essencialmente, as matérias políticas. A obra publicada pela Gradiva tem como autor Henrique M. Lages Ribeiro, oficial do exército português e professor de Estratégia, já aposentado.

Rock in Rio
Cerca de quinze dias após a abertura das inscrições para o
Programa de Voluntariado do Rock in Rio – Lisboa 2008 a organização do evento já recebeu 5.335 candidaturas, o que significa um
aumento de 60% em relação ao número recebido no mesmo período
de 2006.
Em 2004 o número total contabilizado foram 3.069 candidaturas e
em 2006 foram 8.034, demonstrando o crescente interesse do público português em querer participar
do maior evento de música e entretenimento do mundo!
Os interessados em participar como voluntários no Rock in Rio– Lisboa podem continuar a inscrever-se através do site http://rockinrio-lisboa.sapo.pt até ao dia 31 de Março.
Este projecto conta com o patrocínio oficial do Millennium bcp e tem como parceiros o Instituto
Português da Juventude e o Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de Lisboa.

CINEMA
I'm Not There – Não Estou Aí de Todd Haynes
De uma forma original e ousada, Todd Haynes decidiu retratar a
vida, ou as várias vidas, do músico
Bob Dylan escolhendo seis actores
para representarem seis das suas
variadas existências.
Assim, o jovem Marcus
Franklin, Ben Whishaw, Christian
Bale, Cate Blanchett, Heath
Ledger (já falecido), novamente
Christian Bale e Richard Gere
interpretam Woody Guthrie,
Arthur Rimbaud, Jack Rollins,
Jude Quinn, Robbie Clark; pastor
John e Billy the Kid, respectivamente. Vale a pena assistir a I'm
Not There!

CD
Banda Sonora de I'm Not There
Depois de ver o filme, não
querer perder o CD com as
músicas que fazem a banda
sonora de I'm Not There.
Este trabalho já está à venda
e conta com grandes interpretações de diversas bandas musicais com as músicas de Bob
Dylan (que, ao que tudo indica,
virá actuar a Portugal).
Algumas das bandas musicais são os Pearl Jam, Cat
Power, Sonic Youth, entre outros. Indispensável!
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PENSAMENTOS

BRINCANDO
COM
AS
PALAVRAS
Não há bela sem senão
Não há primavera sem verão
Não há trovoada sem trovão
Não há sim sem não
Não há morto sem caixão
Não há casa sem botão
Não há pena sem perdão
Não há tinta sem borrão
Não há migas sem pão
Não há Pedro sem Simão
Não há amor sem paixão
Não há escudo sem tostão
Não há romaria sem procissão
Não há padre sem sermão
Não há irmão sem irmão
Não há África sem monção
Não há selva sem sertão
Não há circo sem leão
Não há evangelho sem João
Não há cadela sem cão
Não há preso sem prisão
Não há índia sem açafrão
Não há bacalhau sem grão
Não há limoeiro sem limão
Não há serra sem limatão
Não há aventura sem acção
Não há desporto sem correcção
Não há pajem sem gibão
Não há capoeira sem capão
Não há galo sem esporão
Não há aeroporto sem avião
Não há governo sem oposição
Não há ditadura sem revolução
Não há herói sem condecoração
Não há trabalho sem compensação
Não há dúvida sem questão
Deve-se ao BELL a comunicação.
Guilara

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

Fe(A)bril

Luis António Martins *

* Lic. em Filosofia

Isto não é poesia mas manual de bons azedumes...
É, não é...será?
É um estado da testa ou um estado que se detesta
É um empregado de foice com sapato feito na china
É um Bando de desinteresseiros cuja política é concertina
É a gravata a vulso pra miolos já tão escassos
É o bolso bordado que serve de poiso ao ordenado (alheio)
Reforma aqui, reforma ali mas não reforma o reformador
E aumenta a dor...
Não sou poeta mas canto
Não rimo mas falo...por enquanto
Não concordo mas aceno que sim
Não vi a revolução e duvido que a venha a ver
Não gosto de tanto não, mas Além-dor não se ouve
Com tanto Santo Abril é já igreja
Com tanta boa vontade nem um centimetro de terra sobeja
Com tanto cravo alguém tinha de cravar alguém
Com tanto Salazarista, Marcelista, Cunhalista e Soarista
Venha agora o Chupista...
Não sou poeta mas não me calo
É sovietes, é queques e marrecos, é sociais com “mocracia” e sem ela
É nostálgicos do rei que mais fazem lembrar o bobo
É bloco-esquerdistas com sangue na ganza
É par-lamento atolado de De-portados
Até têm os rabos-assados de tanto assento par-a-lamentar
Não sou poeta mas grito
Mesquitas com cruz que despontam
Igrejas de Kamikazes renascidas
Cavaca(o) que tenta alumiar mas incendeia
É a nacional diarreia...mental por sinal
Saramagueia-se pensado-se em Espanha
Tenta-se vender Portugal
Compradores há muitos...como os chapéus
Sopa de mil problemas com dez milhões de interrogações
Batata a mim, batata a ti, batata ali batata...
Uma Sardinha pra cada dois porque abril está a chegar
Ai já foi? Não vi...perdão, perdão, com licença
Com tanto défice, não admira o déficite (e a esquisopreguicite)
Com tanta quase-conversa, já me calava...
Mas como não sou poeta...vão ter que me perdoar...
Um dia império, despautério para a eternidade!
Eis-nos com ou sem Abril...
Arlequins, Arlequins aos molhos...
E depoooois do Adeuuuus?
(...)
ps: Sintomas: Dor de alma, insatisfação profissional, ausência de
expectativas futuras? Auto-diagnostique-se P.P.P. o lusitano vírus. Presos
no Próprio País. Abril? Só se for de 2013.
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

A Violência Doméstica define-se como o tipo de violência
(física, sexual ou psicológica)
que ocorre em ambiente familiar, seja entre os membros de
uma mesma família, seja entre
aqueles que partilham o mesmo
espaço de habitação. É um comportamento violento, directo ou
indirecto, sobre qualquer pessoa
que habite no mesmo agregado
familiar (cônjuge/companheiro,
descendentes) ou que, mesmo
não coabitando, seja ex-cônjuge/companheiro.
Para além da violência física,
um dos tipos de violência mais
habituais no contexto doméstico
é a violência psicológica. O quebrar da auto-estima, o humilhar,
o maltratar verbalmente são
algumas das formas que adquire. O que é facto é que em muitos lares portugueses se vive
uma vida de violência sem que
decorram agressões físicas. No
entanto, a violência psicológica
é tão intolerável quanto a física.
“No início, eram as discussões, depois vieram os insultos e
as humilhações, até que começou a violência física, agressões
cada vez piores. Quem conhecia
o casal dificilmente adivinharia
o que se passava quando estavam em casa, longe do olhar de
toda a gente. “Dizia-me que se
eu fizesse queixa ia ser gozada
pela polícia. (…) Ele nunca me
tratou mal à frente de ninguém,
nunca levantou a voz, nada. Era
capaz de me estar a insultar e
assim que chegava alguém
começava a tratar-me com termos carinhosos. A única testemunha foi a minha filha. Ele
fazia questão que ela estivesse
sempre a assistir a tudo”. (Cf.
Público, 25 /11 /2003:4).
Legalmente...
Em Portugal a Violência Doméstica é considerada crime público (art. 152º do Código Penal):
Qualquer pessoa pode denunciar, não é apenas a vítima que o
pode fazer;
As autoridades que tenham
conhecimento (próprio ou por
denúncia) da ocorrência, deverão tomar conta da mesma e
comunicá-la ao Ministério Público, para instauração de inquérito.
É um crime que afecta não
só as vítimas directas, mas também os filhos, restantes familiares, amigos e sociedade em
geral.

Um olhar sobre a Violência
doméstica...
ta que ele vai mudar;
Papéis tradicionais da mulher e do homem na sociedade:
acredita que é o seu dever manter a unidade familiar, cuidar do
bem-estar da família e do espaço doméstico, custe o que custar.

Um ciclo…
Segundo Teresa Rosmaninho, é possível enumerar as etapas do ciclo de violência doméstica, muito embora cada caso
seja um caso:
1– Fase de “acumulação de
tensão”
A irritabilidade do homem
vai aumentando sem razão compreensível e aparente para com a
mulher. Intensificam-se as discussões por questões irrelevantes e as agressões verbais.
2 – Fase de “explosão violenta”
O homem descontrola-se e
concretiza os actos violentos.
Insulta e bate na companheira,
atira e parte objectos, embebeda-se, permanece calado vários
dias, agride emocionalmente. O
homem trata de demonstrar a
sua total superioridade em
relação à mulher.
3 – Fase da “lua-de-mel”
Na verdade não é correcto
chamar a este período de “lua-de-mel”, já que este bom momento pode não ser tão idílico:
“ele” decide quando começa e
quando termina. Pode ser o tempo mais difícil para a mulher,
pois sente-se confusa e desorientada.
Seria mais adequado chamar-lhe período de “manipulação afectiva”. Neste momento
de “desdobramento emocional”,
o homem sente remorsos pelas
suas atitudes. Pede perdão, chora, promete mudar, ser amável,
bom marido e bom pai. Esta atitude costuma ser convincente
porque o agressor sente-se culpado. E a vítima tende a acreditar numa mudança.
4 – Fase de “escalada e
reinício do ciclo”
Uma vez perdoado pela companheira, começa de novo a fase
da irritabilidade, a tensão aumenta e termina a fase relativamente

agradável. Quando ela tenta
exercer a autonomia recém-conquistada, ele sente de novo a perda de controlo sobre ela. Tem início uma nova discórdia e com ela
o reiniciar do ciclo da violência.
As vítimas...
Sendo assim, por que é que
as mulheres mantêm uma relação violenta? Segundo a Associação de Mulheres Contra a
Violência (AMCV), são vários
os factores que levam uma mulher a continuar a viver com a
pessoa que a agride, nomeadamente:
Medo de represálias por
parte da pessoa agressora:
muitas vezes ameaça perseguila e/ou matá-la, a ela e às crianças, se saírem de casa;
Dependência económica: a
mulher pode não ter emprego ou
recursos financeiros que lhe
garantam autonomia;
A existência de filhos: a situação torna-se mais complicada
quando tem crianças a seu cargo, pois acredita que é melhor
para as crianças crescerem na
convivência do pai;
Baixa auto-estima: o desgaste contínuo provocado pela
pessoa que a agride;
Isolamento: sente que ninguém acredita nela (esquadra de
polícia e serviços sociais) e não
se sente apoiada por parte de
amigas/os ou familiares;
Pressão da família: a pessoa
agressora convence por vezes a
família de que está tudo bem
entre o casal, que os problemas
são culpa dela;
Sofrimento aprendido: se a
mulher cresceu num ambiente
de violência há mais probabilidades de achar que a violência
faz parte das relações normais
do casal;
Amor: muitas vezes, a mulher ama o seu parceiro e acredi-

Consequências da violência...
Físicas: Nódoas negras, dores de cabeça, hemorragias,
fracturas, problemas ginecológicos, aborto espontâneo.
Psicológicas: Baixa autoestima, sentimento de incapacidade, ansiedade, irritabilidade,
depressão, abuso de álcool e drogas, tentativas de suicídio.
Sociais: Isolamento, dependência económica, perda do
emprego (baixas prolongadas,
dificuldades de concentração,
baixa de produtividade), sequestro em casa.
Quem pode ajudar?
Existem equipas especializadas que ajudam mulheres em
situações neste tipo de violência. Associações como a APAV
e a CIDM trabalham em rede
com a comunidade (amigos,
família e vizinhos), com entidades policiais e em áreas de intervenção (apoio jurídico, psicológico e social).
Normalmente, a APAV procura tirar a vítima da sua localidade e colocá-la noutro ponto
do país. Para além disso, apoia
também na orientação e comunicação com a Segurança Social, de forma a encaminhar a
pessoa para a instituição mais
adequada.
Onde procurar ajuda?
Antes de qualquer atitude
precipitada e que possa pôr em
risco a sua segurança, a vítima
deverá procurar informações
junto de entidades que a poderão apoiar. Algumas encontramse nos seguintes sites:
http://www.apav.pt
http://www.fjuventude.pt/programas/sites/violencia/
http://www.projectolaura.org/
http://www.amnistia-internacional.pt/
http://www.cig.gov.pt/
Podem ainda procurar ajuda
junto dos números:
Serviço de Informação às
Vítimas de Violência Doméstica 800 202 148 (linha gratuita,
anónima e confidencial)
Linha de Emergência Social – 144

Não perca
na próxima edição

ABUSO SEXUAL

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

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

O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

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

Os primeiros desenhos e garatujas
das crianças
Queridos Pais,
Quando começo as minhas
conversas sobre as nossas crianças, as suas manifestações, o
seu desenvolvimento e a forma
como todos nós procuramos incessantemente ir ao seu encontro, deparo-me sempre com esta
realidade, ou antes com esta dúvida:
Será que conseguimos, nós
adultos, compreender bem as
necessidades, as características,
os traços de carácter, as aptidões, ou os temperamentos das
nossas crianças ?
Tarefa bem difícil…
Luis Correia, num estudo
psico – pedagógico do grafismo
infantil, escreveu:
“ A criança é um mundo por
conhecer. A criança possui a
graça a beleza e a delicadeza
da flor, e oculta, sem o saber, a
profundidade do abismo, vizinha das origens mais remotas da
espécie e da vida.
Porque é um ser em acelerado ritmo de desenvolvimento,
ao qual falta a linguagem e a
expressão dos adultos. Os adultos não a compreendem; roçam
o seu mistério sem o aprofundarem, e até sem o suspeitarem.”
Isto é realmente uma enorme
verdade.
Ora é exactamente sobre este
mistério que todos os dias se
nos depara quando olhamos
para os desenhos e riscos que os
nossos filhos fazem sobre uma
folha de papel que eu hoje queria falar um pouco.

A Garatuja
Por volta dos 10-12 meses
uma criança pode agarrar num
lápis e se pegar num papel deixa

traços. (Podemos guardá-los mas
ainda não são garatujas). Não
são intencionais.
Diz-se que as primeiras manifestações de grafismo aparecem cedo na criança, na primeira infância (entre 1 e 3 anos) e
relacionam-se com os interesses
do movimento que são típicos
desta fase.
Por volta dos 18-20 meses a
criança que pegue num lápis
não o larga. Apercebe-se de que
o lápis pode prolongar a mão.
Podemos pôr-lhe um papel
branco ou de cor, de preferência
grande, e a criança sente prazer
em mover o lápis nesse espaço
limitado.
A sua expressão é extraordinária porque o movimento dela deixa um traço. “É quase um
milagre”. Então, a criança sente
a necessidade de se exprimir e a
possibilidadde de o fazer. Dá-lhe um ritmo preciso.
O lugar do traço sobre a folha de papel é para a criança…
pessoal. E não o modifica, tal
como a direccção, a extensão e
o aspecto gráfico. Este procedimento mantém-se durante semanas. E nesta altura já podemos
classificar os seus riscos de
Garatujas.
Nas Garatujas os movimentos são pessoais e determinados;
e pelo seu dinamismo podemos
ver se o bebé é bem constituído
ou fraco, enérgico ou indolente,
dócil ou impaciente, delicado
ou grosseiro, vagaroso ou rápido. E podemos mesmo compreender o seu grau de harmonia ou
desarmonia.
É engraçado verificar a constância com que rabiscam, ou na
parte inferior da folha ou no
cimo, ou ocupando-a por inteiro. Exprimindo já o seu tempe-

ramento, a sua imaginação, a
sua vivacidade de espírito, ou a
sua seriedade.
Aparece o tipo de orientação
que Jung definiu como extrovertido ou introvertido.
De tudo isto fala Martha
Bernson, uma outra autorizada
estudiosa destas questões, no seu
livro “O significado das primeiras garatujas”. E ainda a propósito das Garatujas, onde é tão
evidente a educação e formação
dos pais, lembro-me do testemunho de um pai que me levou
o seu retrato feito pelo filho depois de um valente ralhete que
lhe tinha dado. Era extraordinário:
A criança desenhara o pai
com uma enorme boca aberta e
com muitos, muitos, dentes!
Manifestou, assim, através
do desenho, toda a agressividade que traduzia o rosto de seu
pai quando estava bastante zangado.
É evidente que não vamos
ser nós a fazer uma avaliação do
temperamento dos nossos filhos, através dos seus desenhos,
mas podemos e devemos guardá-los uma vez que poderão
constituir um importante objecto de estudo para técnicos de
grafologia.
Esta forma de estudar o desenho infantil tornou-se bastante útil e pode servir de base a
classificações quantitativas da
inteligência, do carácter, da personalidade da criança nas várias
idades.
Muito mais gostaria de dizer
sobre o desenho infantil mas
ficará para o próximo mês.
Até lá, queridos pais, deixem
as vossas crianças desenharem á
vontade.
____

Mariazinha A.C.B. Macedo *
* Educadora de Infância

ERA UMA V EZ . . .
Queridos Meninos,
Já sei que o carnaval este apareceu muito cedo. As
mácaras já voltaram para os baús, e vão ficar
guardadas até ao ano que vem.
Mas não só no Carnaval nós nos disfarçamos.
Quando algum menino nosso amigo faz anos, quando festejamos o aniversário dum avô, duma avó, da
mãe ou do pai, nós poderemos ter sempre um presente
preparado para tornar essas festas ainda mais animadas
e bonitas.
Ora então, vamos tratar disso agora. Vou ensiná-los
a preparar uma coroa, que poderá vir a servir para
coroar o Rei ou a Rainha duma festa. È fácil de fazer e
depois podem guardá-la, muito guardada, e vão buscála nessas ocasiões especiais.
E até podem, por exemplo, oferecê-la ao vosso pai
num dia em que o seu Clube de Futebol seja vencedor.
Boa ideia, não acham?
Então, vamos lá:
Podem utilizar cartão canelado, cartão liso ou cartolina de cores e papel plissado.
Depois recortam-nas em forma de coroa como alguns dos exemplos que aqui lhes mostramos.
Depois podem enfeitá-las com bolinhas feitas com
papéis de rebuçados.
E podem então ficar com uma linda coroa.
Então, muitos beijinhos e até para o mês que vem!
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Envie por e-mail para
geral@ojornaldecoruche.pt as imagens
ou situações que deseje ver aqui publicadas

Os bons exemplos!!!
Não, este cenário não é da zona industrial, mas sim das traseiras do posto na GNR,
e por detrás do velhinho campo “Horta da Nora”, bem visível da Rua dos Bombeiros
junto há Escola Primária, até porque não deve ser permitido a instalação de uma
sucata no centro da vila. Ou será o depósito das viaturas em fim de vida para reciclar??? Uma coisa é certa no centro da vila este cenário não fica nada bem. Já para
não falar nos proprietários que provavelmente ficaram sem as suas viaturas e vão ter
de pagar o Imposto de Circulação. Enfim estamos em Portugal.

“Os Corujas”
Ginásio Clube de Coruche
Vamos iniciar esta pequena resenha desportiva, começando por informar que nos
próximos dias 5 e 6 de Abril
se vão realizar em Coruche,
no Pavilhão Gimno-des-portivo, os Campeonatos Regionais de Patinagem Artística, que
vão movimentar cerca de 500 atletas
bem como juízes e calculadores.
É mais um grande evento desportivo
que será levado a cabo pelo nosso Clube,
com o apoio da Associação de Patinagem, Município de Coruche e Junta de
Freguesia de Coruche.
Foi este Clube convidado para um
festival de homenagem e de recolha de
fundos para o treinador de Patinagem
Artística, sr. Fernando Andrade ligado ao
Parede Futebol Clube, que estava bastante doente. Como é evidente o convite
foi aceite da melhor vontade e com todo
o entusiasmo.
A nossa secção de Danças de Salão
que inclui “Sevilhanas” continua em boa
actividade e com entusiasmo.

Movimento E-C
Coruche
lança sugestão à Câmara Municipal e
Assembleia Municipal de Coruche
O “ticMAIS” (Movimento E-Coruche) tem muitas sugestões a fazer no
âmbito da Sociedade do Conhecimento.
Nesta edição de Abril, o “O Jornal de Coruche” pública uma das sugestões
que o movimento dirigiu à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de
Coruche: Que as reuniões públicas da Câmara e da Assembleia Municipal
passem a ser transmitidas através da Internet, considerando que este seria mais
um passo na participação dos cidadãos na vida do concelho e na aproximação
aos eleitos no município.
Esta iniciativa poderá ser concretizada através do site da autarquia, isolada
ou conjuntamente, com a comunicação social on-line da região. Para tal, o horário das reuniões de Câmara deveria ocorrer por volta das 21,00 horas.
Para mais informação visite o site na Internet: www.ticmais.net

... palavras para quê?

Desde o início do ano que
se realizaram alguns jogos
relativos à 2.ª volta do campeonato Nacional da III
divisão de Hóquei em Patins, cujos resultados passo
a indicar:
Stella Maris - “Os Corujas”
5-5
“Os Corujas” - HC Tigres
4-6
HC Lourinhã - “Os Corujas”
2-0
“Os Corujas” - Stª Cita
3-6
C Micaelense - “Os Corujas” 6-3
“Os Corujas” - GD Estreito
3-1
CN Rio Maior - “Os Corujas” 5-3
“Os Corujas” - UD Vilafranq. 1-12
Em termos de classificação “Os Corujas” encontram-se no penúltimo lugar,
sendo líder o Vilafranquense, ocupando
Rio Maior o último lugar.
Têm continuado os convívios proporcionados às nossas equipas de Benjamins “A” e “B” com bastante entusiasmo.
_____
José Manuel Caeiro

Arménio Felismino
Um exemplo de vida
Era um exemplo para todos a forma
como se empenhava em tudo o que fazia,
atleta do Clube União Artística Benavetense, o coruchense Arménio Felismino, faleceu no passado dia 5 de Março, sofria de leucemia aguda e embora
recentemente tivesse feito um transplante de medula, não conseguiu vencer
esta batalha.

É sempre difícil separar o emocional
numa triste notícia como esta, um jovem
homem, estimado, acarinhado, terminar
a sua caminhada ainda antes de Coruche
receber dele aquilo que merecia.
Aliás mereciam, porque Coruche e o
Arménio tinham ainda muito para dar
um ao outro.
____

CARTOON
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Grupo Desportivo O Coruchense
por: Jorge Florindo

Departamento
de Futebol de Formação
Terminaram no fim-de-semana
os campeonatos de futebol juvenil,
nos escalões de Iniciados, Infantis e
Escolas.
Os resultados das nossas jovens
equipas foram formidáveis, destacando a equipa de Infantis, que ao obter o
1.º lugar na sua série, vai iniciar no
próximo fim-de-semana o apuramento para campeão distrital Nível II. A
equipa de escolas ficou num honroso
2.º lugar e a equipa de Iniciados ficou
em 3.º lugar na sua série.
Estas 2 equipas, retomam a sua
actividade já no fim-de-semana, participando em torneios complementares organizados pela Associação de
Futebol de Santarém. Com mais dificuldade, encontra-se a equipa de Juvenis, que na disputa pelo titulo de
campeão distrital, ainda não conse-

guiu vencer qualquer jogo, ocupando
assim o ultimo lugar da classificação,
no próximo jogo a equipa desloca-se
a Rio Maior, onde vai encontrar um
dos grandes candidatos ao titulo de
campeão juntamente com a equipa do
C.A.D.E. do Entroncamento, mas como no futebol não há certezas, fazemos figas para que os nossos jovens
possam causar a surpresa desta interessante jornada.
Na próxima edição, cá estaremos
com todos os dados necessários, para
mantermos os nossos leitores informados, das prestações das nossas
equipas juvenis, sempre com a esperança de que no próximo ano, possamos acrescentar também a equipa
Sénior, que tanta falta faz na nossa
maravilhosa vila de Coruche.
Saudações Coruchenses.

CAMPEONATO DISTRITAL JUVENIS
–•–
APURAMENTO CAMPEÃO
Resultados da 5.ª Jornada

JUDO

Torneio Internacional de Portugal

Judocas de Santarém
ganham bronze

Nos passados dias 22 e 23 de Março
em Coimbra, disputou-se o Torneio Internacional de Portugal em Juniores no
qual os judocas da Casa do Benfica de
Santarém obtiveram uma óptima prestação.
Cristophe Lopes, na categoria de -100Kg
e Eduardo Leonardo na categoria de -81Kg,
alcançaram ambos a medalha de bronze,
que lhes permite continuar a integrar a
Selecção Nacional e manterem-se na liderança do apuramento para o Campeonato da
Europa.

Duarte Duarte, na categoria de -60Kg, e
Nuno Gaivoto na categoria de -55kg, classificaram-se ambos em 9.º lugar após disputarem combates bastante equilibrados
com alguns dos melhores atletas de Portugal, Espanha e Finlândia. Participaram também João Araújo e Paulo Brandão, ambos
na categoria de -66kg com uma boa prestação, realizando combates muito disputados
com os seus adversários.
Estiveram presentes neste conceituado
torneio os seguintes Países: EUA, Finlândia, Suíça, Espanha, Portugal, Chipre e
Croácia.

TAEKWONDO

Vice-campeã nacional
é atleta do ACB
(Atlético Clube do Biscaínho)
A vice-campeã nacional de meios
pesados femininos de juniores, Vanessa Rola, é atleta do ACB. Este precioso título foi conquistado no campeonato nacional de Taekwondo que decorreu no passado sábado dia 15 de Março
em Salvaterra de Magos.
A ACB participou nesta prova com
2 atletas um masculino e outro feminino, sendo que o atleta masculino Paulo
Coelho foi eliminado pelo campeão
nacional mas saiu com muita dignidade e valentia que foi reconhecida por
todos os presentes.

Esp ec i a l i st a CI T RO Ë N
Vendas e Assistência Técnica

Tel. e Fax 243 679 447
Rua do Couço, 25 • 2100-169 Coruche

Assinatura Anual do Jornal
de Coruche
Tlm. 91 300 86 58 • geral@ojornaldecoruche.com
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1.º Torneio de golfe
“Bacalhau Mar Alto”

Vítor Silva, 1.º NET, com Francisco Tomás,
que entregou o prémio

Por iniciativa do Dr. Francisco Tomás, director comercial da “Mar Alto, SA”, teve
lugar no passado dia 2 de Março de 2008, no atractivo campo
de golfe de Santo Estêvão, o
1.º Torneio de golfe promovido
pelo “Bacalhau Mar Alto”.
A “Mar Alto, Comércio e Industria de Bacalhau, SA” é uma
das unidades de transformação
de bacalhau mais ancestrais e
tradicionais em actividade no
nosso país. Uma história que se
mistura com a longa tradição
portuguesa do bacalhau, que
nos torna como um dos seus
maiores consumidores a nível
mundial.

Anuncie no Jornal de Coruche
geral@ojornaldecoruche.com

José Pinheiro, 1.º GROSS, também a receber
o seu prémio

Foi a paixão pelo golfe e a
amizade que se cria, naturalmente, entre os sócios deste Clube de Golfe que levaram Francisco Tomás a promover este
evento. Em boa hora o fez, já
que foi uma verdadeira jornada
de confraternização e divertimento, tendo decorrido o torneio a bom ritmo e em ambiente
de sã camaradagem, sendo superiormente rematado com um excelente e bem confeccionado
almoço, (caras de bacalhau com
todos), servido pelo Clube House do Campo de Golfe.
Queremos aqui registar e
agradecer, por justo e merecido,
ao Senhor Director do Campo
de Golfe, Luís Catarino a dispo-

nibilidade manifestada para que
o torneio se efectuasse e às funcionárias meninas Lourdes e
Ana, a simpatia e o apoio que
nos deram uma vez mais.

Classificação dos 3 primeiros
GROSS
José Pinheiro, 41 pontos
António Antunes, 40 pontos
Jorge Potier, 37 pontos
NET
Vítor Silva, 42 pontos
José Pinheiro, 41 pontos
António Antunes, 40 pontos

Comércio e Reparação de
Electrodomésticos
AR CONDICIONADO
E ASPIRAÇÃO CENTRAL
Rua da Erra, n.º 5 A • 2100 -139 Coruche

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016

____
Manuel Alves dos Santos

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

Fornecemos tanques aéreos e subterrâneos para combustíveis

Golfistas par ticipantes no torneio “Bacalhau Mar Alto”

V E N D E -S
SE TERRENO
a 1Km de Coruche
Área total de 6150 m2
Com área de construção até 1500 m2
Casa de habitação com 60 m2

Contacto: 937323689

CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt

VENDO
A SSINATURA ANUAL

Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €

Tlm. 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com

Terreno Rústico – Coruche
com 20 hectares de eucaliptos, sobreiros
e terreno livre. Tirada de cortiça em 2008.
A 5 minutos do centro da vila.
Bom investimento.

Telefones: 309942164 (fixo) e 965020304
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Jardineira d e
Carne B rava

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Preparação
• Coze-se a carne própria para jardineira, muito bem. À parte
faz-se um refogado em lume brando com azeite, cebola, alhos,
louro, noz moscada, sal e pimenta.
• Quando estivar pronto corta-se a carne aos cubos e deita-se
num tacho cobrindo de água um pouco acima da carne e
deita-se a jardineira, que leva batata partida aos bocadinhos,
cenoura às rodelas, cubinhos de abóbora, ervilhas ou feijão
verde partido e os cheiros (a gosto)

Em boa hora Dionísio Mendes concebeu o que hoje é a
realidade da “Confraria Gastronómica do toiro Bravo”,
dado que a cada passo vemos
confirmada a sua (nossa!) rectitude de intenções.

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

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

E se de repente o convidassem
para fazer uma pega de caras?

Carne Mansa,
Carne Brava

Agrada-me dizer-vos que
em Guarromán (Jaén) na vizinha Espanha, dois colegas médico-veterinários, António Carmona e António Ruiz, na aula
taurina do complexo “la mesquita”, defenderam a forma de
vida e morte do gado bravo em
contraponto com a forma humilhante da vida e morte do gado
manso.
Garanto-vos que o impacto
da apresentação dos colegas,
para além de exemplar é interessantíssimo, dado que tivemos o
prazer de os ouvir em Vila Franca de Xira, num hotel local, no
âmbito de acção de formação

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

promovida pela AMVAT (Associação de médicos veterinários
com actividade taurina) e juro
que foi um encanto ouvir o que
tinham para dizer e a forma inteligente cortistica como o fizeram.
DCX

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

Coruche faz-lhe o convite. Faça uma pega de caras… no prato!
Vem aí mais uma edição dos
Sabores do Toiro Bravo.
A quinta edição deste certame
único no Mundo, decorre nos
dois primeiros fins-de-semana de
Maio (dias 2, 3, 4 e 9, 10 e 11), na
Praça de Toiros de Coruche.
Os acepipes vão estar a cargo
de cinco restaurantes do concelho
que prometem verdadeiros manjares dos Deuses a partir da carne
de toiro bravo.
As ementas são originais e
apetitosas, as tasquinhas instaladas na Monumental de Coruche
dão a provar aos visitantes iguarias de comer e chorar por mais:
bandarilhas de lombinho de toiro
bravo com camarão, rolinhos de
vaca brava no tacho com rosmaninho, jardineira brava, aba de
novilha brava cozida com hortelã,
febras bravas grelhadas com alecrim, entre muitos outros pratos a
não perder! Todas estas comezainas são regadas com pinga ribatejana da boa! Destaque para os
tintos da Quinta Grande e do
Horta da Nazaré.
O ano passado passaram pelas
tasquinhas dos Sabores do Toiro
Bravo cerca de 25 mil pessoas. A
organização espera receber este
ano cerca de 50 mil visitantes,
tendo em conta o maior número
de dias do evento.
A terceira edição da Corrida
das Pontes é outro atractivo que
se junta à gastronomia, a prova de
atletismo realiza-se dia 4 Maio e
leva os atletas a percorrer as sete
emblemáticas pontes de Coruche.

Existem duas modalidades para
quem quiser fazer exercício físico, 10 km para os mais treinados
e 2,5 km para quem quiser passear, na corrida da família.
A animação envolvente também não vai faltar. Antes, durante
e após as refeições. Estão agendados concertos com a Orquestra
Típica Albicastrense (dia 3), Orquestra Típica Scalabitana (dia
10) e Sociedade de Instrução Coruche (dia 11), haverá ainda animação itinerante pelas tasquinhas, bem como Tentas, Ferras e
Treinos dos Forcados Amadores
de Coruche na arena da Praça de
Toiros.

O convite fica feito, venha a
Coruche e faça uma pega de
caras... no prato, é claro!
Para depois das pegas… no
prato, nada melhor que uma visita à bonita vila ribatejana!
Começando logo pelo Parque
do Sorraia, onde está inserida a
Praça de Toiros, poderá passear
calmamente à beira do rio Sorraia. Se levar miúdos, o parque
radical fica entre o pavilhão desportivo e rio, aí encontra pistas
para skates, patins e bicicletas e
uma parede de escalada.
Noutra zona do Parque do
Sorraia tem ao seu dispor: um
parque infantil, um cais para pe-

quenas embarcações, uma refrescante praça de água e um mural
de homenagem à aficcion coruchense, onde estão imortalizados
os nomes de algumas figuras da
tauromaquia!
Ainda no mesmo parque,
existe uma excelente esplanada
sobre o rio, onde poderá relaxar
usufruindo de uma bela paisagem. Seguindo junto ao rio e no
sentido da corrente irá encontrar o
jardim 25 de Abril, neste momento ainda em obras de requalificação, bem como toda a zona
ribeirinha de Coruche a jusante da
ponte. As obras estão em fase de
conclusão e já para perceber o
aspecto final da intervenção.
O centro histórico de Coruche
é digno de ser visitado, aproveite
para apreciar a traça de inúmeras
casa senhoriais, as magnificas
fachadas das Igrejas: São João
Baptista, São Pedro, Santo António e Misericórdia. Vale pena passar pela praça da Liberdade, onde
encontra o Edifício dos Paços do
Concelho e o Pelourinho. E já que
está no centro da vila, é fundamental visitar o Museu Municipal
de Coruche, considerado pela
Rede Portuguesa de Museus, o
melhor museu de 2005.
Para terminar, é claro que tem
de subir até à Ermida de Nossa
Senhora do Castelo. Lá em cima
deslumbre-se com a majestosa
vista sobre o vale do Sorraia e
com a beleza da igreja de Nossa
Senhora do Castelo.
Pedro Orvalho
Assessor de Imprensa Câmara
Municipal de Coruche
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