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EDITORIAL

atisfeitos os paladares
siga a cultura. Saboreado
o toiro bravo nos seus
vários tons de boca é tempo de
digerir a actualidade.
Com Abril já celebrado parece que os ventos revolucionários continuam a zurzir para
os lados dos sociais-democratas
que de confusão escusada em
ambição obsoleta lá vão oferecendo de bandeja, sem querer, o
poder a quem já o tem mas nada
de concreto faz com ele.
O distúrbio instalado à direita facilita e não pressiona o governo em (con)gestão, abre alas
ao disparate vindo de todas as
direcções do parlamento e tudo
somado a conclusão é uma: continuamos na mesma.
À direita fica a sensação que
quando não cheira a poder mandam-se os “descartáveis” para a
linha da frente (Marques Mendes e Luís Filipe Menezes) mas

S

Sabores nacionais, doces
caseiros.
à mais pequena aberta, leia-se
abébia, os históricos voltam à
ribalta espumando em direcção
ao poleiro (Ferreira Leite,
Alberto João Jardim??, Santana
Lopes,e Patinha Antão). Talvez
o facto do único isento em governação ser o candidato mais
credível, Pedro Passos Coelho
avança com a sua candidatura
com promessas de mudança no
partido e na política.
À esquerda a coisa não vai
melhor. Jerónimo de Sousa regressado de Angola veio dizer
que o MPLA e José Eduardo
dos Santos andam empenhados
na luta à corrupção, o que não
deixa de causar um certo espanto canibalesco, pois a ser verdade essa luta só podia ser levada a cabo com os mesmos
MPLA e Eduardo dos Santos a
esmurrarem-se em frente ao
espelho, dado que corruptos e
caçadores de corruptos são um e
o mesmo. PS segue mas não
soma sem oposição. Já a ministra da educação e a Fenprof parecem finalmente ter chegado a
acordo com cedências de parte a

parte no que a avaliação dos
professores diz respeito.
E não é que num futuro próximo deixaremos de escrever
português, para aprendermos a
escrever uma espécie de brasileiro? Tudo graças ao novo acordo ortográfico (será que está
bem escrito?). Sinceramente,
em forma de desabafo cá vai o
meu constrangimento, se foram
os portugueses que descobriram
o Brasil, porque será que temos
de ser nós a adaptarmo-nos à
escrita deles e não o contrário?
Será que vamos ter aulas de
brasileiro, ou com esta espécie
de acordo, iremos continuar a
engrossar as taxas de analfabetismo europeu?
Enfim, nós por cá celebramos os 50 anos de alternativa de
Mestre D. R. Telles cuja figura
intemporal deixa adivinhar uma
trégua da saudade à realidade
num jogo de emoções entre a
tradição, a paixão de um homem, a família e “os toiros”.
No artesanato Paulo Fatela
continua a redescobrir o concelho e fala-nos de si e da sua

exposição “Os Sabores do Toiro
Bravo”.
Coruche tem um finalista no
concurso de curtas-metragens
da TMN Fantasporto, de nome
Miguel Santos que deixa o seu
testemunho e ambições em entrevista ao JC.
O Luís Martins algures na
Suécia misturou-se numa manifestação muçulmana em busca
de opiniões “do lado de lá” acerca do conflito na faixa de Gaza.
Coloque-se a par da região e do

mundo com as nossas crónicas
várias, deleite-se ou decepcione-se com a realidade.
Desfrute do seu jornal e não
hesite em sugestões sempre que
lhe aprouver. Cá estaremos para
o ouvir. É para o seu prazer e a
nossa satisfação que continuamos em frente com este projecto que é o seu projecto.
Um Bom mês de Maio e boa
leitura.
José António Martins
Director

Irmandade de
Nossa Senhora
do Castelo
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G R A N D E E N T R E V I STA

Artesanato, a paixão de um Homem
Paulo Fatela é um daqueles coruchenses que merecem ser “copiados”, como é prova o seu empenho
em prol da comunidade, nomeadamente na promoção do artesanato local.
Fruto da sua criatividade e paixão é a sua colecção “Os Sabores do Toiro Bravo”, que pela segunda vez será exposta
durante o certame com o mesmo nome, a realizar neste mês de Maio em Coruche.
Jornal de Coruche (JC):
Quem é o Paulo Fatela?
Paulo Fatela (PF): Sou um
coruchense que viveu praticamente sempre em Coruche, excepto em dois períodos da minha infância que vivi com os
meus pais em Angola. Regressei
após o 25 de Abril de 1974 e cá
fiquei, apesar de ser um período
muito difícil, tendo em conta
que a minha vida poderia ter seguido outro rumo em termos
profissionais.
Mas após o nosso regresso a
Portugal os meus pais tinham de
se concentrar no básico da vida.
Aos 22 anos já estava a trabalhar, foi nessa altura também que
constitui família, mas foi quando
o meu filho atingiu uma fase
mais adulta que comecei a ter
mais tempo para fazer aquilo
que realmente estava adormecido e para o qual tinha apetência.
Que talvez tenha herdado dos
meus pais.
JC: Então o gosto pelo artesanato é hereditário?
PF: Penso que sim, pois a
minha mãe era uma senhora extremamente virada para a estética, para o requinte, para a beleza das coisas. O meu pai tinha
uma habilidade estrondosa para
criar, desde trabalhar o ferro,
construir móveis, etc.
JC: E como começou esta
aventura no artesanato?
PF: Quando comecei a ter
algum tempo para mim, comecei a fazer algumas coisas em
casa. Surgiu então um convite
do actual Presidente da Câmara
(que na altura não o era) para fazer um trabalho em larga escala
que iria ser visto por imensas
pessoas. Foi uma primeira experiência que correu muito bem. A
partir daí seguiram-se outros
trabalhos.

onde estavam alguns artesãos
coruchenses e alguns de fora do
concelho, e nós fomos marginalizados, éramos quatro artesãos
coruchenses. Ainda nesse ano
remei contra a maré e com o
apoio da Junta de Freguesia de
Coruche, realizamos uma exposição no antigo café “Coruja”,
nessa altura passamos de quatro
a treze artesãos coruchenses e
hoje em dia temos muitos mais
artesãos “recenseados”.
JC: A sua fonte de inspiração é espontânea?
PF: Puramente espontânea.
Não procuro locais específicos
para que as coisas nasçam, tudo
acontece naturalmente.
JC: Quais os materiais que
tem por habito utilizar?
PF: Como artesão tenho de
mudar, não consigo trabalhar
muito tempo com os mesmos
materiais. Recentemente quando pedi a certificação de alguns

JC: É fácil ser artesão em
Coruche?
PF: Não é fácil ser artesão
nem em Coruche nem em qualquer ponto do país. Temos que
olhar para o artesanato como um
hobbie, apesar de conhecer alguns artesãos, que fazem da sua

arte profissão. Actualmente é
muito complicado competir com
a indústria.
JC: Existem muitos artesãos
em Coruche?
PF: Em 2000, houve uma
exposição de artesanato ainda
no antigo pavilhão de exposições,

trabalhos, a pessoa da entidade
certificadora sorriu ao ver os
meus trabalhos feitos em vários
materiais. Ele achou curioso.
Posso pintar, fazer recortes, trabalhar em papel, etc. São fases,
gosto de usar a imaginação para
não chegar ao ponto de saturação, mesmo por isso vou usando
vários materiais, desde a cerâmica ao têxtil.
JC: O ano passado o Paulo
criou a colecção “Os Sabores do
Toiro Bravo”, foi por iniciativa
sua ou foi através do convite de
alguém?
PF: Foi por minha iniciativa,
dado que desenvolvi alguns pro> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

Artesanato, a paixão de um Homem
jectos colectivos no passado, em
que como coordenador de grupo, a proposta seria termos peças que contribuíssem para a promoção e divulgação de Coruche.
Hoje em dia, numa fase individual o meu propósito é o mesmo,
desenvolvi o projecto “Os Sabores do Toiro Bravo”, que é uma
colecção de peças relacionadas
com o evento, que a Câmara
Municipal de Coruche organiza.
Isto acontece também, porque
quando vou a algum lado gosto
de comprar uma peça de artesanato que identifica esses locais.
JC: Este ano vai expor novamente, onde poderemos ver a
exposição?
PF: À semelhança do ano
passado irei expor no espaço da
Foto-Cine, pois foi um desafio
que o Carlos Silva me fez e o
próprio desempenhou um trabalho fotográfico magnífico. Este ano o espaço Foto-Cine, será
diferente pois não teremos registo fotográfico, vai ser essencialmente peças, repeti a colecção, e
inovei, tem uma nova imagem
que está realmente ligada ao
certame.
JC: Que peças iremos encontrar na exposição?
PF: Iremos ter a mesma
imagem do ano passado, e as
novas peças artesanais serão
essencialmente de zinco pintadas á mão.
JC: Quem tiver interessado
em adquirir alguma peça poderá
faze-lo no local da exposição,
ou terá que encomendar?
PF: Poderá comprar no local
ou através do meu blog na In-

ternet em
www.paulofatela.blogs.sapo.pt

geral que existem aquelas pessoas a fazer aquele tipo de trabalho. É um trabalho importante, porque por vezes ficamos
surpreendidos que uma pessoa
que conhecemos á muitos anos,
que nós desconhecíamos e no
entanto faz coisas lindíssimas.
JC: Enquanto artesão o que
o fascina?
PF: Penso que tudo me fascina um pouco, mas colocando
tudo numa balança, sem dúvida
o que pesará mais será a promoção e a divulgação dos artesãos
e do artesanato, durante alguns
anos desenvolvi esse trabalho
que foi um trabalho de entrega,
de prazer e de paixão. E agora
todos os meses tenho um espaço
no jornal, que de certa forma alimenta esse prazer e essa paixão
de promoção e divulgação.
O que também me fascina
são todas as peças que produzo.

JC: Numa perspectiva local,
o artesanato é bem ou mal divulgado?
PF: Como deve calcular
nunca é demais divulgar o que
se faz de bom na nossa terra.
Quer nós individualmente na
qualidade de artesãos, quer associações, quer entidades públicas,
temos todos de promover, divulgar e apoiar. Devem criar-se
muitas mais situações, não só a
nível individual, mas também a
nível colectivo. As pessoas têm
que sair do “casulo”, não podem
ficar à espera que um dia
alguém se lembre delas.
JC: O Paulo é coordenador
do espaço de artesanato do Jornal de Coruche, acha que esse
espaço tem contribuído para divulgar o artesanato e os artesãos
do nosso concelho?
PF: Sem dúvida, pois é uma
forma de mostrar ao público em

____

José António Martins

Ao abrigo da lei de Direito de Resposta
publicamos o seguinte comunicado:
Reportando-me ao artigo, por
V. Ex.as, publicado no número
24 do “Jornal de Coruche” do
mês de Abril de 2008, no espaço
denominado “E ESTA HEIN?”,
e titulado de “Os bons exemplos!!!”, informo o seguinte:
1. Encontram-se, de facto,
parqueadas nas traseiras deste
Aquartelamento várias viaturas
que, por motivos que se enquadram no edifício jurídico português, leia-se Código Penal,
Código do Processo Penal e
Código da Estrada, foram pelos
efectivos deste Comando apreendidas.
2. Estas viaturas encontramse ali parqueadas há vários anos
e muitas delas, não obstante os
proprietários, de algumas via-

turas, terem sido, por via postal,
notificados no sentido do seu
levantamento, não o fizeram até
esta data, o que originou e vem
protelando a sua permanência
no local em apreço.
3. Decorre também a situação, objecto do já sobredito artigo, do facto desta Guarda não
ser possuidora de local apropriado para o efeito não lhe vindo a
restar, por ora, outra alternativa
senão aquela de que se vem socorrendo para parquear as citadas viaturas.
4. Vem, este Comando, contudo, envidando esforços no
sentido de procurar soluções
para dirimir esta situação que,
reitero, decorre de procedimentos legais, aos quais não é possível outorgar outra solução.

5. Relativamente ao texto
que constitui o artigo em análise, este Comando permite-se
manifestar o seu desagrado relativamente ao carácter irónico –
“... instalação de uma sucata no
centro da Vila” – e desprovido
de conhecimento de causa –
“...Já para não falar nos proprietários que provavelmente ficaram sem as suas viaturas e vão
ter de pagar o Imposto de Circulação. ...”com que foi elaborado, só sendo desculpável dado o
tipo de artigo, creio de “Opinião” e esta é apesar de tudo
livre.
O Comandante do Destacamento
Territorial
Carlos Alfredo Ramos Cavaco Botas
Tenente Infantaria

Golfe em Santo Estêvão
Torneio aberto de beneficência

I torneio de golfe “Encostata a mim”
18 de Maio
A favor da associação de apoio social e humanitário do doente oncológico e seus familiares
Mais informação:
Tel. +351 263 949 492
Fax. +351 263 949 497
Email: santoestevaogolfe@mail.telepac.pt
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A visita a Santa Luzia
No dia 4 de Abril, fomos no
autocarro da C.M.C., com os
colegas do 3.º D da escola de
Coruche, a uma visita de estudo à Azinhaga de Santa Luzia.
___
O nosso guia foi o professor
Gil Malta. Ele disse-nos o nome
e a utilidade das plantas que
fomos observando pelo caminho até chegarmos à Ermida.
As plantas que vimos foram:
o carrasco, com as suas maçãs
de cuco, saramagos, sargaços,
trevos, hera, salgueiro, giesta,
carrapiteiro, funcho, erva da inveja, erva de São Roberto, malva, erva azeda, cardo, cãezinhos,
camomila, miosótis, aroeira e
muitas mais.
De seguida, fomos ver a
Ermida de Santa Luzia, protectora da vista. Lá dentro, vimos a
imagem nova de Santa Luzia
porque a imagem antiga foi
roubada. A igreja foi fundada,
provavelmente, pelo D. Nuno
Álvares Pereira, no séc. XV.
Também vimos as imagens de
Nossa Senhora das Graças e de
Santa Teresinha.
O dia de Santa Luzia comemora-se a 13 de Dezembro. Os
devotos acreditam que ela tem o
poder de curar as doenças da

galacrista (ou erva de Santa Luzia), que segundo o povo, limpam as impurezas da vista e
pelos raminhos de louro, que as
pessoas gostam de levar para
casa, no dia 13 de Dezembro,
para usarem como tempero na
comida para todo o ano.
Por fim lanchámos na Azinhaga.
Que bom! Respirar aquele ar
puro... Lá no alto da Ermida.
E assim regressámos à escola.
Adorámos ouvir o nosso
guia! Foi maravilhoso!
vista, por isso ainda hoje muitas
pessoas se deslocam à Ermida,
especialmente naquele dia.
A quinta, com o mesmo

nome, que se situa junto à Ermida e que é dividida pela Azinhaga, é também famosa pela
água, pelas sementes secas da

ILUMINA
O NOSSO CAMINHO!
Foi num dia de muito sol
Que fomos à Horta de Santa
Luzia,
Conhecer plantas e flores
Fomos com muita alegria.
Nós, alunos do 3º D
Não íamos sozinhos,
Íamos com os meninos do
Rebocho
Explorar novos caminhos.
Professoras e auxiliares
E também o professor Gil,
Ensinaram-nos muitas coisas
Nessa tarde primaveril.
A natureza é bela
Respeitá-la é um dever,
Dela devemos cuidar
Ninguém se deve esquecer.
É o lar dos animais
E dá-nos plantas maravilhosas,
Que tratam algumas doenças
E são até saborosas.
Os raminhos de louro
Que temperam a comida,
São levados pelos crentes
A esta linda ermida.

No meio de tantas plantas
Vimos a bela galacrista,
Que serve como sabemos
Para tratar problemas da vista.
E já dentro da ermida
Com os olhinhos a brilhar,
Ouvimos com atenção
O que o professor nos foi contar.
A querida Santa Luzia
Era corajosa e boa,
Perdeu os seus olhos
Porque não queria viver à toa.
Outros olhos lhe nasceram
Que grande milagre afinal,
Mas tiraram a vida
A quem era boa e não fazia mal.
É a santinha que cuida dos olhos
Muito a vão visitar,
O dia 13 de Dezembro
É um dia para se recordar.
Aprendemos e foi tão bom
Conviver e saber mais,
Agora é hora de ir para casa
Contar tudo aos nossos pais.
Alunos do 3º D - E. B. 1 de Coruche /
Professora Sílvia Ribeiro

“Dedicamos estas poesias ao
professor Gil”

O nosso guia
Pronto para ensinar
Amigo e dedicado
Sem nunca se fartar.
O professor Gil
É muito solidário
É sábio e gentil
Um guia extraordinário!
O nosso guia
É uma pessoa especial
Tem muita sabedoria
Como ele não há igual!
____
Escola Básica nº1 do Rebocho
Turma B - Professora Umbelina
Fidalgo
Alunos do 3º/4º Anos

Política Local

Partido Socialista de
Coruche justifica
abandono de Assembleia
Municipal de 4 de Abril
Em conferência de imprensa o
partido socialista justificou o abandono da Assembleia Municipal,
alegando o não reconhecimento da
comissão de inquérito, e a não permissão por parte da Mesa da
Assembleia Municipal em dar a
palavra ao Presidente da Câmara
Municipal de Coruche, e aos eleitos do Partido Socialista.
Recordando que não concorda-

ram desde o início com a criação
da Comissão de Inquérito às Obra
do Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, contestaram a prazo de
entrega do relatório produzido
pela Comissão e justificaram não
ter tido tempo para analisar o
referido relatório, nem para consultar um jurista que avaliasse a
legitimidade da situação.
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CRÓNICA DE COSTUMES

O valor da Educação
Sendo este o valor mais
alto de um povo, a sua maior
riqueza enquanto tal, devia
também ser a primeira prioridade e constituir um investimento até ao limite. O limite possível para cada um,
como ser individual, e o limite para o estado, enquanto
protector e, sobretudo, potenciador do seu povo.
Porquê?
Um povo sem educação de
base, sem capital social e cultural acumulado diverte-se e entretém-se tão só e apenas na execução de manobras de distracção, fazendo-se passar, quando
atinge a idade adulta, por sérios
e empenhados profissionais.
De facto, não conheço uma
única pessoa que não trabalhe
até quase á exaustão.
Levante-se, por favor, quem
conheça um Português que
assuma que poderia até fazer
mais e melhor do que actualmente faz!!!! Todos trabalham
demais, saem a desoras, pouco é
o tempo que têm para almoçar,
os fins-de-semana são raros,
etc., etc.
Todos nós conhecemos esta
lenga, lenga. No entanto, como
sabemos, o país guarda um dos
lugares cimeiros daqueles que
menos produz. Bom... pela maioria, paga a excepção – e, todos
se consideram a excepção! A
dificuldade está no arranque

desta educação de base – e não é
certamente o encher com inglês,
música (que, atenção, não é educação musical) e prolongamentos – como ouvi o Sr. Primeiro
ministro referir (com orgulho)
em entrevista a um canal de
televisão em Fevereiro, que me
parece que se vá iniciar um verdadeiro processo de formação e
educação de valores.
Estas medidas, embora necessárias (eventualmente), não
vão, de todo, ao problema de
fundo que se inicia com a formação de todo um sistema que
parece torto á nascença – está
desenvolvido para formar pessoas do sistema, ou seja pessoas
que aceitavam a mediocridade
e, mesmo que á partida não o
sejam, com o tempo, se tornaram elas próprias indivíduos
medíocres ou, muito poucos,
indivíduos resistentes e, inadaptados... a lutar contra um sistema guardado e dirigido pela
personificação, ela própria, da
miséria mais baixa – a pobreza
de espírito e de valores de convivência em sociedade.
É o salve-se quem puder,
encapotado por preocupações
governativas cliché. Ora isto,
aniquila a sociedade enquanto
concepção teórica – o vazio de
ideias e a má educação encontra-se ao virar de cada esquina...
É de facto muito difícil perceber como é possível que, passado tantos anos de ‘tentativas’

democráticas de educação, ainda não se conseguiu estabilizar
um modelo eficaz e, eficazmente! Há sempre um turbilhão de
reformas que nem sequer têm
tempo de vingar.
Bem, talvez a nossa sociedade seja isso mesmo – um conjunto de bombeiros que o que
melhor sabe fazer é apagar fogos e tratar de emergências.
Agora, não se diga que o sistema melhora porque há mais
prolongamentos, actividades ou
escolas que fecham por terem
menos de dez alunos! Isto tratase tão só e apenas empoeirar o
sistema e alegremente propagandear, como aliás sempre foi
feito.
Continua a não se atacar o
problema de fundo – a educação
das crianças e jovens. O modelo
condutor não é apresentado, não
se percebe para onde estamos a
encaminhar o próprio futuro. As
medidas que se anunciam, aqui
e ali, parecem não ter uma trave
mestra...
Por mero acaso assisti ao
desenvolvimento de dois filhos
meus em sistemas de ensino
diferentes – um Português e outro estrangeiro. Pois, as diferenças de estruturação são abissais
– desde os manuais até ás actividades, passando pelas próprias
rotinas – tudo parece, e está,
desenvolvido, controlado, corrigido e sobretudo suportado, de
forma quase milimétrica, á me-

dida das necessidades da criança
e jovem. Claro, há falhas mas,
são falhas de circunstância, a
raiz e a essência não são abaladas – todos nós, temos acesso
aos mais variados planos, sejam
eles pedagógicos, temáticos,
financeiros ou de investimento.
E mais, não tão poucas vezes
somos convidados ou eleitos
para ter uma voz activa.
São desenvolvidas actividades que ensinam a pensar, não
a passar o tempo – o tempo que
as crianças passam na escola é
dois terços, repito dois terços,
do que as crianças portuguesas
passam, contudo, não andam lá
a “pastar”, quando estão para se
desenvolverem, para desenvolvimento do intelecto e, sobretudo, para fazer, não para ir fazendo, ir lendo, etc!
Claro, não se está a dizer que
aquela é a escola ‘Maravilha’ e
que todos que a frequentam
serão “grandes senhores”. Até
porque isso depende das especificidades de cada um e, da própria “conjuntura” mas, pelo
menos, é uma tabelação por
cima, é uma estruturação e fornecimento de instrumentos intelectuais que não existe no sistema de ensino português e, para
o qual as reformas (já que temos
que reformar!) deviam tender.
Quando em Portugal uma
criança aprende desde cedo não
a aproveitar o tempo mas, tãosomente a “passar o tempo”,

Madalena Veiga Mira *

não admira que, quando adulto
também transfira esse modo de
vida para o local de trabalho!
Depois, tudo ajuda a acabar
este belo quadro de produtividade nacional – basta empanturrar, encharcar e bombardear
todo e qualquer indivíduo com
entretenimento, falsas carreiras
e todo, todo o tipo de porcaria
que lhes bloqueie a massa cinzenta – tornam-se assim formigas declinadas ou pombos anilhados. Ou seja, o máximo onde
a sua autonomia chega é, sempre sob o olhar atento de um
qualquer par superior, trabalhar,
trabalhar, trabalhar (ou não, o
que interessa é que pareça que
trabalham – para eles próprios e
para os outros) intervalando
com entretenimento com falta,
muita falta de rigor – a TV sensacionalista e intriguista, as viagens em charters manada (tipo
excursões do antigamente), a
ida ao centro comercial – o compra, compra, compra para encher um vazio de necessidades
que não existem, o ler revistas
decrépitas, etc.
Enfim... Se calhar esse é o
molde e, quem não se enquadra
ou vive exilado no seu próprio
país ou tem que sair – não fomos sempre terra que, por excelência e com orgulho, se apelida
de emigrantes?! Sejamos então
também por essa razão!
____
* Lic. em Gestão

POLÍTICA

Uma fantástica procura da rolha
Hélio Bernardo Lopes *

Já só pessoas politicamente
interessadas podem continuar a
defender a ideia de que as coisas
correm bem pelo País, mesmo
no domínio da segurança e
ordem pública.
A indiscutível verdade é a
que todos os portugueses sentem, ou seja, a de que se vive
um clima de grande intranquilidade social, e de razoável risco
no dia a dia da vida da nossa
sociedade.
O mais interessante de tudo
isto, contudo, são as constantes

explicações dadas para os mil e
um atos de violência que se
sucedem sucessivamente sem
cessar, como se dizia em piada
antiga.
O leitor terá já certamente
reparado nesta coisa tão simples
quão fantástica: toda esta violência que percorre a nossa vida
social nunca é explicada, por
exemplo, com o problema do
tráfico e do consumo de estupefacientes. Fala-se de tudo e de
umas botas mais, mas nunca do
tráfico de estupefacientes como

causa principal e última dos terríveis males da sociedade dos
nossos dias...
De molde que estes nossos
políticos, como por igual os nossos analistas político-sociais,
vivem completamente à procura
da mais fantástica rolha, o que
tem como consequência que
tudo vá, como se vai podendo
ver, ou seja, de mal a pior. É a
evidência! Estes nossos políticos e analistas olham para a sociedade que é a nossa e deitamse a copiar o que vêem lá por

fora, mas sempre fugindo da
realidade que uns quantos criaram e que a maioria se mostrou
incapaz de parar e de inverter.
O problema verdadeiramente candente da sociedade
portuguesa é, nos dias que passam, o das consequências do
fantástico tráfico de estupefacientes que se opera por todo o
nosso tecido social, essencialmente destinado à zona central
europeia, mas de que uma pequena parte fica também entre
nós.

Esse, sim, é que é o grande e
realíssimo problema que hoje
varre a sociedade portuguesa.
Infelizmente, como o meu caro
leitor pode facilmente confirmar, é um problema de que raramente se fala. E campanhas de
combate nas televisões, bom,
nem velas! Portanto, porquê
tanta admiração com o estado a
que chegou a violência em
Portugal?
____
* Analista político
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Práticas Comerciais Desleais
e a Nova Lei
No dia 1 de Abril de 2008
entrou em vigor um diploma
legal – Decreto-Lei n.º 57/2008,
de 26 de Março - que vem contribuir de sobremaneira para a
protecção dos interesses económicos dos consumidores, na
medida em que proíbe e sanciona os profissionais que recorram a determinadas práticas
para pressionarem os consumidores a adquirirem determinados bens ou serviços.
De facto, algum tipo de estratégias comerciais adoptadas por
alguns profissionais são manifestamente desleais, pois, visam
incentivar consumidores mais
frágeis, nomeadamente em
razão da idade, doença mental
ou física, a comprar determinados produtos ou serviços, recorrendo para tal a alegações enganadoras ou mesmo falsas.
Como consequência, muitos
consumidores tomam decisões

pouco esclarecidas e adquirem
frequentemente bens e serviços
que não desejam e que não necessitam.
Este tipo de práticas é já conhecido de muitos consumidores, sendo, aliás, frequentes as
reclamações apresentadas junto
da DECO a relatar situações
como as seguintes: a participação em excursões com um
preço aliciante, para promoção
de venda de porcelanas; a chamada telefónica para casa a
informar que recebeu um prémio, quando para obter o mesmo é obrigatório o pagamento
de determinada quantia ou a
subscrição de um determinado
serviço; o telefonema a informar
que se vai realizar um rastreio
médico em determinado local,
quando não existe qualquer rastreio e o que se pretende é vender colchões ou poltronas com
alegadas características medici-

nais; as falsas alegações de que
poderá desistir a qualquer momento do contrato e até mesmo
que a não assinatura do contrato
poderá colocar em risco a subsistência familiar do vendedor.
Esta nova legislação pretende pôr termo a este tipo de
condutas agindo em duas frentes: possibilitando ao consumidor a anulação do contrato no
prazo de um ano a contar do
conhecimento da prática, sempre que o profissional lance mão
a este tipo de práticas limitadoras da liberdade de decisão do
consumidor; e sancionando os
profissionais que adoptem este
tipo de estratégias comerciais
para venderem os seus produtos
ou serviços, através de um procedimento contra-ordenacional
que poderá implicar o pagamento de coimas até ao valor de €
44.891,81.
Na luta contra estas práticas

comerciais desleais é imprescindível a colaboração dos consumidores, através da denúncia
das mesmas junto das entidades
competentes do sector em causa
(nomeadamente, a ASAE, a
ANACOM, o Banco de Portugal e o Instituto de Seguros de
Portugal), de modo a que estas
possam actuar desincentivando
tais comportamentos.
Para os consumidores que se
vejam confrontados com uma
situação como as acima referidas, a DECO deixa os seguintes
conselhos:
– Leia sempre atentamente o
contrato proposto. Caso não
compreenda alguma cláusula
contratual questione sobre o significado da mesma ou peça uma
cópia do contrato e recorra aos
serviços de apoio ao consumidor;
– Caso se sinta pressionado a
assinar um contrato que não lhe

Marta Costa Almeida *

interessa, saiba que dispõe de 14
dias seguidos para desistir do
mesmo sem ter que dar qualquer
justificação ou pagar qualquer
penalização. Para o efeito, deverá enviar uma carta registada
com aviso de recepção ao vendedor, da qual deverá guardar
cópia.
– Se o contrato for celebrado
com base numa prática comercial desleal, recordamos que
poderá anular o mesmo no
prazo de um ano.
Apesar deste diploma legal
constituir um importante passo
para a protecção dos interesses
económicos dos consumidores,
é essencial que dê a sua colaboração, denunciando as práticas
comerciais desleais.

____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Vinte e cinco de Abril Hoje
Tinha pensado para esta edição
um pequeno apontamento sobre o
25 de Abril de hoje. Fiquei sentado de frente ao computador na
esperança que com o decorrer do
tempo me fossem surgindo ideias,
mas tive que concluir que, quando
não há notícia não se pode fazer
notícia.
O Povo cansou-se, o 25 de Abril é
mais um feriado que aproveitamos
para tudo, menos para comemorar o
que já não se comemora.
Quem deixava de usufruir de um
belo dia de praia para ouvir discursos
de políticos demagogos, esses sim
usufrutuários das conquistas do
Povo?
O que vão comemorar os 1.000
funcionários da Yazaki Saltano e da
Delphi e suas famílias? E tantos outros de Norte a Sul do país que todos
os dias vimos na Comunicação Social
a reivindicar os salários em atraso?
Parece que propositadamente os
políticos que nos governam escolheram este período, Abril e Maio, para
promover mais um corte nas conquistas de Abril com a introdução de alterações ao Código de Trabalho que
certamente irá tornar mais difícil a

vida dos trabalhadores portugueses.
Hoje, 34 anos depois, terão os
Trabalhadores Portugueses alguma
razão para festejar?
Com que alegria irão os trabalhadores comemorar o 25 de Abril se
cada vez mais a ameaça do flagelo do
desemprego paira sobre a sua cabeça.
As falências, as deslocalizações, a
precariedade e toda uma série de situações que dia-a-dia paira sobre as
famílias Portuguesas onde se assiste
já a situações de verdadeira carencidade dos mais elementares direitos,
onde cada vez há mais pessoas a
recorrer à ajuda de terceiros nomeadamente de IPSS, onde os meios de
comunicação social diariamente nos
vão dando as tristes noticias de “mais
tantos desempregados” “mais uma
empresa que fecha” etc., etc., etc.
Em 2005 havia uma taxa de
desemprego de 7,6 %, em 2006 - 7,7
%, em 2007 já eram 8,2 %, onde iremos chegar?
Todos os dias ouvimos os nossos
governantes prometerem emprego,
emprego, emprego e todos os factos
apontam para o contrário.
Festejar o QUÊ?
J. L.
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OPINIÃO

A Problemática da substituição
do Bispo Castrense
Medra, novamente, a maior
confusão sobre a permanencia
ou não, em funções do Sr. D.
Januário como Bispo das Forças
Armadas e de Segurança, o que
se arrasta desde que perfez 64
anos, em 2002, altura em que o
Estatuto do Serviço de Assistencia Religiosa das FAs, determinava que passasse à situação
de reforma.
Vamos tentar dilucidar em
poucas linhas uma questão complexa e não dispicienda de importancia.
Até 22/4/89,data de tomada
de posse do Sr. Bispo, as FAs
eram servidas pelo Patriarca de
Lisboa, que nomeava um adjunto da Capelania Mor, como Vigário Geral Castrense, podendo
ou não, ser bispo. Deste modo o
sr D. Januário foi nomeado, em
25/8/89, Vigário Geral Castrense.
Mais tarde D. José Policarpo, Patriarcal de Lisboa, desde
24/3/98, pediu à Santa Sé a nomeação de um Bispo Militar e
das F. de Segurança, e que fosse
desvinculado do Patriarcado de
Lisboa. Chegou até a falar em
Roma, acompanhado de D. Januário, com o Cardeal Ré, sobre
o tema. Entretanto a proposta
tinha aboborado cerca de três
anos na Nunciatura em Lisboa...
Em 3/5/01 – a poucos meses
de D. Januário atingir o limite
de idade como Vigário Castrense! –, Roma nomeia-o bispo
das FAs e Segurança, criando-se

a suposição – já lá iremos – de
que se teria também criado a
Diocese com o mesmo nome.
Ora isto criou alterações de
substância, uma das quais deriva do facto do Bispo, como
qualquer bispo depender de Roma e ser um igual entre os seus
pares.
Como nos habituámos em
Portugal a apenas ligar ao fútil,
ao fácil, às conveniências de
momento e não às coisas realmente importantes, ninguém se
importou com a assunto, até que
no governo do Eng. Guterres,
quiseram punir o Sr Bispo D.
Januário por causa de várias entrevistas que deu onde extravasou, em muito, o que a Lei da
Defesa Nacional e das FAs prescrevia, para quem vestisse uma
farda, coisa que, curiosamente o
Bispo Castrense, nunca vestiu
apesar de ser Major General
graduado.
Foi aí que repararam (finalmente), que o Sr. Bispo só era
passivel de ser punido.... pelo
Papa, por ausência de legislação.
Metida a viola no saco, não
cuidaram, porém, de a produzir
(existe desde há poucas semanas, propostas de diplomas
legais na posse do Cemgfa/Mdn,
sobre o assunto). Agora voltou a
estalar a “castanha”quando a roda da vida passou pelos 70 anos
do Sr. Bispo, o que ocorreu no
pretérito dia 26/2.

Ora sendo supostamente bispo de uma Diocese, o Direito
Canónico permite-lhe ficar até
aos 75 anos (ou mais...); por
outro lado a exigência legal de
cariz militar de passar à reforma
aos 64 anos já tinha sido ultrapassada há seis; finalmente levanta-se a norma legal do Estatuto da aposentação da Função
Pública (não aplicável a militares), prever a reforma aos 70
anos, podendo apenas abrir-se
excepção por despacho do Primeiro-ministro.
E aqui entronca a grande
falha de tudo: é que não sendo a
hipotética Diocese Militar uma
igual a tantas outras, é necessário fazer uma especie de interface entre as normas da Igreja e
a Instituição Militar e as F.de
Segurança, por estas terem um
caracter e fins muito próprios e
peculiares, que saiem fora do
munús habitual da Santa Madre
Igreja. Ou seja, é necessário contemplar a existência do Serviço
de Assistecia Religiosa no ambito das leis organicas do MDN,
EMGFA e Ramos, como havia
do antecedente.Mais ainda, como se alargou o âmbito do novel
bispo às F. de Segurança torna-se ainda necessário compatibilizar tal assumpção com o MAI.
E é isto que não se fez até agora.
Não se fez, não sabemos se
por desleixo, ignorância ou porque não se podia fazer, dado que
a Concordata revista e acordada,

Política Local

PSD de Coruche
critica abandono por parte
do Partido Socialista da
Assembleia Municipal
Em comunicado que chegou
à redacção do Jornal de Coruche, o Partido Social Democrata de Coruche, critica veementemente o abandono do
Partido Socialista da Assembleia Municipal de Coruche no
passado dia 4 de Abril. Segundo
os Sociais Democratas este comportamento evidencia falta de

cultura democrática por parte
dos Socialistas, foram derrotados e não conseguiram suportar
a derrota da constituição de uma
Comissão para apurar a verdade
dos factos sobre a construção do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça.
Recordamos que a Assembleia Municipal de 4 de Abril,

havia sido marcada para discutir
o relatório da Comissão de
Inquérito sobre as Obras do
Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, que fora constituída em
Assembleia Municipal de 23 de
Novembro, mas que o Partido
Socialista nunca chegou a
reconhecer.

em 2004,após anos de negociações, foi aprovada, mas nunca
regulamentada. Ora esta falta de
regulamentação constitui, ao
que cremos, o principal pomo
de discórdia e de insatisfação
entre a Igreja e o Estado. Até
que ponto é que o que atrás se
disse influência o actual “statuos
quo”não sabemos. Sabemos é
que a actual situação não dá lustre a ninguém.
A complicar ainda mais as
coisas existem as maiores dúvidas se de facto foi criada “de
jure” uma Diocese Militar, ou
não, pois não se conhece nenhum documento onde tal decisão esteja consignada por quem
de direito, ou seja o Papa.
Além do que uma diocese,
apesar de não ter “território”
como é o caso desta, necessitar
ter uma Sé; um tribunal eclesiástico; os capelães poderem
participar os casamentos ao civil
e o clero poder ser encardi nado,
na sua diocese. Nada disto
existe.
Infelizmente a falta de ponderação e tempestividade na elaboração do ordenamento jurídico e legal, galopante na sociedade portuguesa, também já
tocou a Igreja e a IM.
Consciente disto, o Sr. Bispo
D. Januário, aparentemente, até
já pensa em mudar capelães
entre Ramos, à semelhança do
que qualquer bispo faz nas
diferentes paróquias da sua dio-

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

cese. Esquecendo-se, muito convenientemente, de que a FA; o
Exercito, a Armada, a GNR e a
PSP, não são propriamente a
mesma coisa que a paróquia de
Freixo de Espada à Cinta. Mas
quem será capaz de explicar isto
a S. Ex.ª Revª, se há quase duas
décadas as mais altas instancias
politico-militares têm ignorado
olimpicamente o assunto?
Mesmo dentro da Igreja, ninguém é capaz de dizer ao Sr.
Bispo, por ex., que ele não pode,
isto é, não deve – porque poder
já vimos que pode! – andar a
defender, publicamente, o uso
de preservativo quando a hierarquia o condena! E isto independentemente da razão que lhe
possa assistir.
Creio que o “direito de tendência” ainda não foi instituido
na Igreja, ou será que o Sr. Bispo pretende que a mesma se
transforme numa especie de
partido político?
Criou-se mais um nó górdio
e agora ninguém sabe como o
desatar. A bola anda de um lado
para o outro...
Lamentavelmente deixou-se
arrastar e baralhar uma questão
legal e organizativa séria, quando o cerne da questão, desde o
início, é muito mais prosaico e
comezinho e se resume a este: o
que fazer com o senhor D. Januário?
____

EPSM participa em Workshop
Internacional de Cozinha
na Polónia
A Escola Profissional de
Salvaterra de Magos (EPSM)
participou com grande êxito, no
passado dia 15 de Abril, num
Workshop Internacional de Cozinha, que se realizou em Katowice, na Polónia. As mostras de
pratos gastronómicos, confeccionados no local, envolveram
chefes de cozinha de Portugal,
Polónia, Dinamarca e China.
Além das trocas de experiências
a nível de métodos de confecção, artes decorativas, ingredientes e novos temperos gastronómicos, o evento, organizado pela Zespol Szkol Gastronomiczno - Hotelarskich (Escola de Gastronomia e Hotelaria
Polaca), serviu para se assina-

rem protocolos de cooperação
entre todas as escolas de hotelaria participantes. A Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos, representada por José
Pereirinha e Noélia Costa, apresentou aquilo que os dois chefes
designaram por velhos sabores
do Mediterrâneo com novas
tendências.Como entrada, a
EPSM apresentou peixinhos da
zona saloia com carnes do
fumeiro ribatejano e grão em
primavera. O prato principal foi
naco de bacalhau em torricado
com grelos, molho de queijo de
Serpa e redução de vinho do
Porto. E a sobremesa foi constituída por trouxinhas de ovos do
alto Ribatejo e xarope de canela.
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Surpreendente? Ou Talvez não.

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

O Mundo parece ter-se voltado ao
contrário. Duvido que alguém no Mundo
inteiro tenha previsto a situação deveras
preocupante, assustadora até, a que em
breve nos podemos encontrar. Corremos
o sério risco de se arrastar para uma
catástrofe humanitária global. Uma crise
que a minha geração nunca viveu, e as
gerações mais velhas já quase não se
recordam. E os sinais são cada vez mais
frequentes. No Afeganistão, o preço da
farinha mais do que duplicou, e isto só
nos últimos dez dias. Longínquo. O
Brasil decidiu impor a proibição da
exportação de arroz. Estranho? Nos
EUA, uma cadeia de supermercados,
decidiu racionar o arroz. Impensável!
Tudo isto aconteceu nos últimos três
dias! O que poderá surgir nos próximos
seis? Procuram-se culpados. O Banco
Mundial acusa o FMI. O FMI a conjuntura internacional. A somar os mercados
financeiros estão completamente destabilizados. Convém analisar e tentar perceber como chegamos a esta situação.
Como é habitual nestas circunstâncias,
existem várias teorias que a tentam explicar. Há quem defenda que o motivo é o
avassalador crescimento dos BRIC
(Brasil, Rússia, Índia e China), que tem
cada vez mais necessidade de matériasprimas e fruto da sua pressão de procura
os seus preços chegam a patamares inauditos, provocando consequentemente
inflação, a sua necessidade premente de
financiamento fazem subir as taxas de
juro. (E destes o principal responsável é
a China, irónico, um regime comunista, a

portável do petróleo; mesmo a preocupação ambiental é posta em causa por
alguns ambientalistas, segundo eles a utilização dos
bio-combustíveis é antes de
benéfica, nefasta, em virtude da necessidade de mais
terras de cultivo e consequente desflorestação.
Já chegaram também a
terreiro, os que justificam,
pela tão terrível globalização, criadora das maiores
desigualdades, mas evidentemente devemos verificar
que nunca como agora, e
em toda a humanidade sem
excepção, se teve um nível
de tão elevado, é verdade
que os ricos estão cada vez
mais ricos, mas também é
inegável que os pobres
estão cada vez menos pobres.
Constroem-se cenários.
Cada um mais assustador
que o outro. E se o petróleo
Um sinal de expressão popular, um “desabafo”
atingir os cento e cinquenta
dar-se tão bem num sistema capitalista.) dólares por barril? E se forem duzentos?
Há quem defenda que a razão é a uti- E se surgir uma crise Agrícola? Alguém
lização do bio combustível, resultado de consegue imaginar o custo de vida numa
uma estratégia de alguns países ociden- destas situações? E de repente a salvatais que reivindicam as suas preocu- guarda da Agricultura como reserva
pações ambientais e fazem utilizar com- estratégia ganha de facto outros conbustíveis menos poluentes, mas como tornos. Sérios demais por sinal.
todos sabemos a principal razão é, na
Hollywood, já por diversas vezes nos
maior parte dos casos, o preço incom- apresentou projecções de um futuro ater-

rador, desertos do tamanho de continentes, a vida humana a valer menos que
o acesso a água, o mundo povoado por
mercenários. Será esse o nosso destino?
Certamente que não. Mas de vez quando
é importante conjecturar o pior dos
pesadelos, para podermos evitar que a
humanidade sequer chegue lá perto.
Durante demasiado tempo tomamos
como garantido o nosso estilo de vida,
terá chegado o momento de reavaliarmos
o nosso comportamento e tomar realmente atenção às notícias que o Mundo
nos vai trazendo. Não pretendo de forma
alguma ser alarmista, mas que temos
obrigatoriamente repensar o nosso comportamento, não tenho dúvidas.
A chave do nosso sucesso, é estar
mais informados, mais atentos, mais
inconformados. Estabelecer princípios e
regras bem definidas, de actuação, de
intervenção, sermos fiscalizadores das
instituições.
Não podemos esperar que tudo se
resolva sem a nossa humilde participação. Participar é ter sempre uma
palavra a dizer. Participar é construir o
futuro.
Passam quarenta anos do Maio de 68,
no meio de um fulgor económico nunca
antes verificado, na França libertária de
De Gaulle, estudantes universitários,
uma geração inteira, vão para a rua,
fecham-se em edifícios públicos, sabem
que há mais que dinheiro nos bolsos,
acreditam no sonho.
Quem diria, vejam só onde esta geração nos trouxe.

Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados
Entre os dias 13 e 16 de
Maio o Centro Nacional de
Exposições, em Santarém, será
palco de mais uma edição do
Concurso Nacional de Vinhos
Engarrafados (C.N.V.E.), onde
serão premiados os melhores
vinhos nacionais.
Os vencedores serão depois
conhecidos durante a Portuguese Wine Fair – Festival Nacional do Vinho (PWF | FNV),
iniciativa a decorrer entre os
dias 11 e 15 de Junho, no âmbito
da 45ª Feira Nacional de
Agricultura – 55ª Feira do
Ribatejo, e que pretende retratar
a produção vinícola nacional e
promover o encontro de produtores, empresas, técnicos, enólogos e curiosos.
Terminando o prazo de
inscrições a 20 de Abril, este iniciativa pretende estimular a produção de vinhos de qualidade,
incentivar o seu consumo mod-

erado, dar a conhecer e apresentar aos consumidores os melhores vinhos produzidos nas
diferentes regiões do país, contribuindo assim para a Cultura
deste produto.
Mais de 120 provadores
foram convidados a participar
nos 10 júris do C.N.V.E. 2008,

presididos pelos mais conceituados enólogos portugueses.
Estes grupos de avaliadores
constituídos ainda por escanções, profissionais de restauração, opinion makers e um
reputado painel de jornalistas
nacionais e estrangeiros, entre
outros, irão distinguir a excelên-

cia dos melhores vinhos com a
atribuição das medalhas de
Ouro, Prata e Prémio Prestigio
aos melhores classificados.
O concurso contará ainda
com 12 provadores internacionais que avaliarão o “Fine
Wines Board”, uma avaliação
da adaptabilidade dos vinhos
aos mercados externos como
Inglaterra, Estados Unidos e
Alemanha. Durante o evento irá
ainda premiar-se “The Best
Cork in C.N.V.E. 2008” com a
atribuição dos Prémios Prestígio, Ouro e Prata.
À semelhança da última
edição, a apresentação dos vencedores do Concurso decorrerá
durante o Portuguese Wine Festival – Festival Nacional do
Vinho (PWF | FNV), iniciativa a
decorrer entre os dias 11 e 15 de
Junho, no âmbito da 45ª Feira
Nacional de Agricultura – 55ª
Feira do Ribatejo.

Procurando retratar a Produção Vinícola Nacional, apresentando as principais denominações e marcas do sector, e
promover o encontro de produtores, empresas, técnicos, enólogos e curiosos a edição deste
ano do PWF | FNV irá receber a
visita dos compradores da Associação Portuguesa de Empresas
e Distribuição (APED) assim
como de restaurantes e profissionais de hotelaria que irão ter
a oportunidade de assistir ao
lançamento de novos vinhos,
bem como jornadas gastronómicas e provas de vinho orientadas
por reputados enólogos.
Recorde-se que na edição de
2007 do C.N.V.E. um júri composto por 103 provadores de
renome nacional e internacional
classificou 570 vinhos a concurso, pertencentes a duas centenas
de produtores, premiando 144
amostras.
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IDENTIDADE

Símbolos Nacionais e Sinais dos Tempos
João Alarcão Carvalho Branco *

Quando em 2004 o Campeonato do Mundo de Futebol
entrava na sua última fase, um
jovem estudante, Bernardo Teotónio Pereira, desdobrou-se em
tentativas de conseguir devolver
aos portugueses o entusiasmo
de proclamarem em público o
amor que tinham a um dos mais
fortes símbolos nacionais: a
nossa Bandeira.
Escreveu cartas a meio mundo sugerindo que fôssemos convidados a colocá-la nas janelas.
Que as tirássemos do coração
onde estiveram guardadas durante as décadas em que exibilas em público, substituindo-as
às dos partidos políticos, era
proclamado fácismo pelo jacobinismo burguês disfarçado de
revolucionário.
Dos dirigentes políticos instalados à vez na (in)gestão dos
dinheiros europeus com que não
conseguiam debelar o descalabro económico, não obteve qualquer resposta.
Apenas Marcelo Rebelo de
Sousa, na TV, e Luis Felipe Scolari, do alto do seu eficiente
desempenho no comando da
selecção nacional, lhe pegaram
na palavra. O resultado foi magnífico.
Através dos sucessivos apelos deste último assistimos àquilo que nem Ministros da Educação, nem da Cultura, nem
quaisquer outros, tinham sabido, ou querido, fazer: o povo

português exibindo orgulhoso a
bandeira que actualmente tem e
cantando de pulmões abertos o
Hino dedicado a D. Miguel II na
época do Mapa Cor-de-rosa, e
que a República depois aproveitou para Hino Nacional.
Em contraponto a este salutar e equilibrado amor aos Símbolos colectivos, tão receosamente aceite pela ultrapassada
classe política, vimos agora surgirem e ressurgirem ataques a
um outro Símbolo da História
de Portugal: O Duque de Bragança, representante dos Reis
que durante 8 Séculos, não sós
mas em conjunto com a totalidade do povo português, projectaram o nome de Portugal pelos
quatro cantos do mundo.
Com patéticas situações do
tipo o Rei e Eu, ou o Rei sou Eu,
apareceram-nos umas personagens que, com ares teatrais, se
desdobraram em ataques à Casa
Real Portuguesa, património de
todos nós. Num frenesim que
nem deixa perceber quem é
quem, quem quer o quê. Um,
um italiano de seu nome “Don”
Rosário Poidimani, dizendo-se
“Rei de Portugal” porque uma
senhora lhe vendeu falsos direitos a ter as chaves do Reino.
Mais ou menos como na nossa
infância a malandragem lisboeta
vendia aos papalvos que vinham
à capital a Estátua de D. José, o
Terreiro do Paço, ou os próprios
Eléctricos que iam passando.

Cáritas Paroquial de Coruche

Colóquio “Ser
Criança… Não
fique indiferente”
No dia 27 de Maio de 2008 o projecto “Educar para o
futuro – programa ser criança” da Cáritas Paroquial de
Coruche irá realizar no Auditório José Labaredas, do
Museu Municipal de Coruche, um Colóquio com o tema
“Ser Criança... Não fique indiferente!”.
Este colóquio contará com a colaboração de vários
técnicos ligados à intervenção com crianças e jovens,
bem como à intervenção com famílias e pretende dar a
conhecer à população de Coruche o trabalho desenvolvido pelo projecto, em dois anos e meio de existência.

Fotos retiradas do site do PPM (Partido Popular Monárquico)

Em Itália: A surrealista figura de “Don” Rosário Poidimani, que começou a ser
julgado por burla na passada semana, com Nuno da Camara Pereira autor da obra
“O usurpador”.

Dois pretendentes sui generis: o herdeiro da Casa Loulé, e o inacreditável “Don”
Rosário Poidimani, ladeados pelo filho do segundo (de Cachecol) e pelo intitulado
“porta-voz” (para quê, valha-nos Deus) do primeiro.

Outro, o herdeiro de uma
antiga família portuguesa a
quem dois ou três amigos pretenderam dar voz de contestação aos direitos aceites de Dom
Duarte, Duque de Bragança.
Mas, afirmarão aqueles que
tiverem paciência para tais palhaçadas: sendo estes últimos
portugueses, certamente atacarão o incrível e quase inexplicável italiano Poidimani, que
começou agora a ser julgado por
burla em Itália, com mais violência do que ao Duque de Bragança.
Nada mais errado! Nem sequer combatem, convivem. Senão vejamos a alegre sintonia
com que estes pretensiosos, o
italiano e o português, e seus
apoiantes, se juntam em terras
do velhíssimo Império Romano.
Braço dado com o insólito aqui
os vemos, sorridentes e felizes,
quando não sonhariam ainda
que as ditas fotografias fossem
postas a circular em inúmeros
Fóruns da Internet, inclusivamente no do PPM.
Não se sabe o que lamentar
mais, se o azedume com que publicamente atacam quem não
deviam, se a irresponsabilidade
infantil com que não atacam
quem merecia.
Em qualquer dos casos, um
triste sinal dos tempos.
____
* Investigador histórico

Escola Secundária
de Coruche promove
actividade sobre
alimentação saudável
A Escola Secundária com o 3.º
Ciclo do Ensino Básico de Coruche, em colaboração com a Câmara Municipal de Coruche, vai
realizar nos dias 9 e 10 de Maio de
2008 uma actividade designada
“Astrobio – do universo ao homem” na qual se pretende abordar
vários aspectos da alimentação
humana (hábitos alimentares sau-

dáveis, alimentos biológicos, cozinha saudável, utilização de plantas aromáticas, medicamentos naturais), alguns rastreios e estilos de
vida saudáveis.
Paralelamente realizam-se várias actividades de astronomia.
Esta actividade é dirigida à comunidade escolar e a toda a população do concelho.
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O 1.º de Maio!
Estava decidido acompanhar
uma das manifestações do 1.º de
Maio, sentir a actualidade da
conjuntura Nacional, moção de
censura do PC na AR por causa
do código de trabalho, o desemprego a níveis que começam a
alarmar, o trabalho precário a afectar cada vez mais os jovens que
ingressam no mercado laboral.
Um grande dia Primaveril,
Sol em vez da chuva costumeira, enfim tudo a convidar ao
fervor contestatário. A escolha
não era fácil, as duas centrais
sindicais, obviamente, tinham
manifestações marcadas.
A UGT, em vez de Belém,
descia, do Marquês ao Rossio, a
CGTP, subia, do Martim Moniz
à Alameda. Estão mesmo decididas a nunca se encontrar.
Opção um, descer a Avenida, a
da Liberdade, parecia à partida
mais simbólico. Descer a Liberdade, numa manifestação de
trabalhadores, no 1.º de Maio.
Opção dois, apreciar o espalhafato esquerdista da CGTP. Opção
um. Mais sensata.
Foi realmente o que estava à
espera, uma grande caminhada,
vinte a vinte e cinco mil manifestantes, segundo a polícia.
Sindicatos de Norte a Sul do
País, ambiente de festa, de con-

do com o governo, estes responderam efusivamente. Sentindo
que tinham ganho a batalha.
Não deixou de sinalizar o PS,
“fazemos acordos com os governos de todas as cores políticas”. Ainda que subtilmente
aflorou, que a sua central não
era como a outra, também sabia
fazer acordos tripartidos, não
sabia só manifestar-se, também
sabia negociar. Ao que se vai
comentando está a preparar-se
uma greve geral, a UGT parece
não estar para aí virada. Findo o
testação, claro. As frases de
sempre, com mais força e entusiasmo, mas as de sempre. Cabeçudos, Zés Pereira, compunham
a romaria. Várias pessoas sentadas ao longo da Avenida, de
olhos bem atentos como de um
desfile se tratasse, mas vagos de
esperança, talvez procurando
reencontrar o alento naquele
vago fervor contestatário. Percorrida a Avenida, felizmente
menos poluída do que habitualmente, eis chegados ao Rossio.
Um grupo musical ia animando
as hostes. Manifestantes extenuados da caminhada, perdiam-se
pelos cafés para restabelecer a
garganta ressequida de tanto gritar. Merecido. Recompostos no
corpo estavam prontos para

ouvir as palavras do SecretárioGeral, João Proença. Ainda
antes do discurso, esperava-me
uma surpresa, o principal organizador de toda aquela grande
manifestação na Capital, era
nem mais que um conterrâneo
nosso, o José Meirinho, é sempre uma alegria ver um Coruchense destacar-se. Obrigado
Meirinho.
Antes do principal orador
tomar a palavra, não pude deixar de notar num sinal evidente
do excessivo poder mediático,
entre o púlpito e o público, as
televisões formavam uma barreira, os manifestantes não viam
o seu Secretário-geral, e duvido
que este conseguisse ver muito
mais que as bandeiras. Sacrifí-

cios necessários. João Proença,
no seu discurso, destacou a precariedade do trabalho que cada
dia afecta mais Portugueses, o
desemprego sem sinais de
abrandar, falou especialmente
aos professores que, recorde-se,
recentemente chegaram a acor-

discurso, cantou-se o hino. Os
autocarros já esperavam para
levar toda a gente de volta a
casa, de Norte a Sul do País.
Cansados, mas satisfeitos com o
dever cumprido.
____
Pedro Boiça

2008

“O Farnel” é
um dos
restaurantes
que
mais uma vez
participa
no certame
gastronómico
“Os Sabores
do Toiro
Bravo”,
com
toda a sua
experiência
e dedicação.
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FAJARDA
Ganhou Polidesportivo

POESIA

SONHO
Num barco que não construí
Feito de lágrima e gritos
Com motor do coração
E velas de homens aflitos
Meti-lhe dentro a ilusão
Os sonhos e as amarguras
Lancei-o ao mar das tormentas
Na vida das nuvens escuras
Levei comigo a guitarra
E o sonho que acalentava
Na ancora uma corrente
Onde as magoas amarrava

No passado dia 25 de Abril
foi inaugurado na freguesia da
Fajarda um recinto Polidesportivo destinado fundamentalmente à população escolar da
freguesia, numa faixa etária
entre os 5 e os 15 anos.
O polidesportivo será destinado à prática informal de
desporto devido às suas dimensões. Medidas essas que estão
estabelecidas pela Federação e
que não podem ser alteradas.
Está inserido num terreno
com cerca de mil e quinhentos
metros adquirido pela Câmara
Municipal, junto da escola Primária; segundo Dionísio Mendes, Presidente da Câmara
Municipal de Coruche “o local
foi escolhido porque reunia as
condições necessárias, e porque
está projectada uma futura
ampliação do espaço escolar”
referiu ainda, que “este espaço
também serve a restante população fora do horário escolar
uma vez que o seu acesso é
independente do acesso à escola”.
Um projecto lançado pela
Federação Portuguesa de Futebol, que contemplou o Concelho de Coruche com dois Polidesportivos, um que será brevemente inaugurado e que se situa
junto às piscinas Municipais de
Coruche, e às escolas do ensino
preparatório e secundário; e o
que foi inaugurado na Fajarda,
freguesia escolhida por ser a que
mais cresce em termos populacionais e onde habitam mais
jovens.
A participação da CMC foi a
aquisição do terreno e a preparação da base em betão, o resto

da estrutura foi suportada pela
Federação Portuguesa de Futebol e pelo Banco Espírito Santo.
De referir ainda que será a
autarquia que irá assegurar a
manutenção do espaço.
O Presidente da Autarquia
referiu que “inicialmente ainda
se colocou a hipótese deste Polidesportivo ficar situado junto ao
parque das merendas num terreno da Junta de Freguesia, mas
após conversação com a Junta
de Freguesia chegámos à conclusão que este seria essencialmente para servir a população
escolar e este seria o melhor
local. Também a Junta de Freguesia mostrou algumas dificuldades na colocação naquele
espaço devido à manutenção,
numa zona com muitas árvores
e muita folhagem...”
O presidente da Junta de
Freguesia da Fajarda – Ilídio
Serrador mostrou-se um pouco
indignado com toda a situação
uma vez que a Junta de Freguesia não teve qualquer informação formal acerca da mudança da localização deste Polidesportivo, inicialmente previsto
para terrenos da Junta.
Adiantou ainda que este foi
assunto discutido na última
Assembleia de Freguesia, e que
um grupo de trabalho mencionado pela assembleia irá
brevemente solicitar esclarecimentos à autarquia acerca da
situação e mostrar o desagrado
pela forma como a Junta de Freguesia foi ignorada no decorrer
do processo de candidatura para
o Polidesportivo, uma vez que
inicialmente foram utilizados os
comprovativos da posse dos ter-

renos da Junta de Freguesia.
Ilídio Serrador, manifestou
também a vontade de se candidatar à construção de um campo
Multiusos com medidas oficiais
para servir toda a população da
Freguesia, inclusive as associações. Este um assunto que o
Presidente da Câmara Municipal de Coruche recusou comentar para já.
Para os representantes da
Federação Portuguesa de Futebol, da Associação de Futebol
de Santarém e do Banco Espírito Santo, presentes na inauguração o objectivo principal deste
tipo de iniciativas é o incentivo
à prática desportiva, e o apoio à
sociedade para a criação das
melhores condições para a prática.
Também nesta inauguração
estiveram presentes algumas
dezenas de populares que mostraram satisfação com a abertura
deste espaço.”...acho que não
são só os jogos oficiais que são
importantes, uma vez que estamos a falar de desporto e o
desporto faz falta sobretudo aos
jovens...e este espaço é também
uma mais valia para a freguesia
da Fajarda...e o local é o ideal...”
– As palavras de José Claro, um
dos populares da freguesia.
População Escolar da Freguesia ganhou assim o local
ideal para a prática desportiva,
enquanto a restante faixa etária
aguarda a construção de um
novo espaço com o mesmo
objectivo mas com dimensões
superiores.
_____
Mafalda Fonseca

Perdi o controle do tempo
Meu barco no mar se perdeu
Deixei-o ir com o vento
O seu destino era o meu
Fui parar em terra santa
Em terra que Deus pisou
Peguei na minha guitarra
Cantei o que Deus pregou
Meu barco tomou o rumo
Dei costas virei ao mar
Acordei e esfreguei os olhos
E vi que estava a sonhar.

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

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco
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E N T R E V I STA

Miguel Santos
Fomos ao encontro do autor do mais recente sucesso cultural do concelho.
Miguel Santos, 25 anos, natural e habitante de Coruche, aluno da “Restart” Escola de Criatividade e Novas Tecnologias
no curso de realização está nas finais do concurso “Curtas Fantásticas TMN: Salta para o Grande Ecrã”
inserido no Fantasporto, com um de dois projectos seus, feitos com meios amadores mas uma vontade profissional de tão pura.
Seleccionado por entre umas centenas de concorrentes ao nível ibérico, o Miguel vê aberta a possibilidade de ganhar um curso
de realização em New York ou um estágio numa conceituada produtora portuguesa, até lá já chegou pelo menos à presença
na final que será no Porto num evento organizado pela TMN onde serão divulgados os vencedores.
Jornal de Coruche (JC):
De onde te surgiu a ideia e a
coragem para esta curta-metragem?
Miguel Santos (MS): Tomei
conhecimento do concurso através dum amigo. As ideias foram
aparecendo e só comecei a prepará-las pouco tempo antes de
filmar. Muito do que se vê no
resultado final é fruto de improviso, da interacção da imaginação com o meio e do mesmo
com as personagens. Basicamente só o cerne da história é que
estava definido e escrito, mas
nunca parei de ter novas ideias
ao ponto de querer ter realizado
mais do que as duas curtas que
apresentei, não sendo possível
devido ao prazo imposto.
JC: Em relação aos actores
e á própria filmagem em si,
como e em quanto tempo
preparaste tudo?
MS: Foi bastante rápido, e a
preparação prévia dos actores
foi nula. Os meios eram escassos e usar uma câmara de telemóvel não ajuda, por isso usouse a imaginação e todos os
artifícios possíveis.
Filmar em sequência foi uma
prioridade, para ajudar ao fluir
da criatividade e à envolvência
dos actores com o espírito que
se pretendia. Devo dizer que foi
óptimo ter amigos que estavam
dispostos a passar horas sem
parar a filmar, algumas vezes ao
frio e de tronco nu com vermes
na pele. Raramente houve uma
pausa, foi sempre a correr, a visualizar os planos e a iluminação no momento. Fiquei com
bastante mais tempo de vídeo
que os permitidos 3 minutos,
logo tive de cortar bastante
história, e essa foi a parte mais
difícil do processo. No conjunto, foram 5 horas de filmagem

ininterruptas de tarde até à noite.
Depois fiz a edição e pós-produção no dia seguinte. Ou seja
em menos de dois dias completei
a curta, e pelo que li de outros
finalistas, foi em tempo record.
JC: Esperavas chegar as
finais?
MS: Sinceramente, e não
querendo parecer arrogante, sim,
esperava. Aliás, não teria participado se não tivesse já uma
enorme confiança em como
seria seleccionado para a final.
Confiança essa reforçada ao ver
alguns dos vídeos de outros
candidatos, e aperceber-me, até
mesmo antes de começar a filmar, que as minhas ideias e a
imagem que tinha das mesmas
eram melhores que as demais.
JC: Manoel de Oliveira,
Bergman, Akira Kurosawa,
Gus Van Sant ou João César
Monteiro... fála-me das tuas
preferências e estilo...
MS: Após ter crescido a
devorar tudo o que era filme no
videoclube e no cinema, nos
últimos anos tenho vindo a apaixonar-me pelo cinema asiático:

Shinya Tsukamoto, Takeshi Kitano, Chan-wook Park, Takashi
Miike, Kioyishi Kurosawa, Satoshi Kon, Kim Ki-duk, Wong Kar
Wai e claro, o mestre Akira, só
para citar alguns realizadores que
admiro bastante. Não só pela diferença cultural e o modo como
as personagens se expressam
com mais subtileza e retraimento, mas também como conseguem ser exacerbados no rompimento das regras. Seja pela
estilização, pelo surreal, ou pela
cinematografia poética, conseguem cativar-me, mantendo
uma verosimilhança que nos
aproxima daquilo que estamos a
ver.
Para esta curta, e considerando o género específico do
concurso, creio que as influências mais notórias provêm de
realizadores como John Carpenter, Hideo Nakata, Sam Raimi
ou Takashi Shimizu. Não posso
deixar de referenciar também o
Kubrick, David Lynch, Clint
Eastwood e o Roman Polanski
como realizadores que respeito
imenso e serão sempre uma

influência para mim.
JC: Com a globalização no
ar, a política à cabeça dos conflitos vão surgindo mais e
mais documentários de protesto como os de Michael Moore ou por outro lado por exemplo o polémico filme anti-islâmico do deputado holandês
Geert Wilders que tanta tensão está a gerar entre oriente e
ocidente, preferes ver o cinema como instrumento político
ou simples deleite dos sentidos
no seu sentido mais artístico?
MS: Aprecio documentários, até mesmo como um modo
de entretenimento, porque muitos não escapam ao sensacionalismo. E procuro não os levar
demasiado a sério. No entanto,
não gosto que questionem e ao
mesmo tempo respondam por
nós. Se há algo que não procuro
num filme, seja que género for,
é a sensação que nos estão a
estupidificar, e que não nos fazem pensar e absorver o conteúdo por nós mesmos. Por isso,
primeiro que tudo, que seja um
deleite para os sentidos, o resto

será a marca pessoal que o
espectador leva consigo.
JC: Até onde esperas ir
com a arte de filmar?
MS: Só comecei há menos
de um ano, após um percurso
conturbado por diversos cursos
superiores que na realidade pouco me diziam, e foi preciso deparar-me com a efemeridade da vida para mudar de rumo e seguir
um dos meus sonhos.
Apesar de ter noção que optar
por um percurso artístico neste
país é difícil, nunca hei-de parar
de desenvolver as inúmeras
ideias que vou tendo ou que se
me apresentam. Tenho mais projectos em mente, mais ambiciosos, um deles já com guião
finalizado, e outro que se encontra numa fase de desenvolvimento inicial. Também tenho trocado
e-mails com vista a ir para o
Japão durante umas semanas e
participar, pela aprendizagem, na
equipa dum filme independente
de um dos meus realizadores
favoritos. Veremos se consigo
conciliar tudo nos próximos
meses. Por agora resta-me ir
escrevendo, compondo, interagindo e aprendendo.
Resta-nos desejar Boa sorte
ao Miguel Santos na final do
concurso. Para ver ou rever as
duas curtas (a finalista e a concorrente) visite os sites:
Oneiros (a finalista)
http://videos.sapo.pt/Y6kMko9f7c6T4
PW9Y1ms

Contiguidade
http://videos.sapo.pt/uNmPdvKIJZlV3
Ph6Ms3Y
____
Por: Luís António Martins

Uma sugestão à Câmara Municipal de Coruche
A CMC teve a feliz ideia de colorir as pontes do Vale do Sorraia.
O Jornal de Coruche sugere que sejam os munícipes as escolher as cores. Será uma excelente forma
de participação cívica. Sentiriam, seguramente, as pontes ainda mais próximas.
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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

Café – Restaurante

“Gira Sol”

ESPECIALIDADES
• Por encomenda: Comer de carne na panela de barro
• Domingos - Borrego no Forno
• Sábados - Pernil de Porco no forno
Sábados, Domingos e Feriados
• Feijoada de Chocos
• Bacalhau com Migas
• Bacalhau Gratinado com Camarões
Doces Caseiros
Situado na Freguesia do Biscaínho, são incontáveis os Coruchenses de todo o resto do Concelho que fazem
questão de lá se deslocar, tal é a simpatia e a boa cozinha que lá vão encontrar. A cozinha tradicional tem
especial evidência, pois claro, ou não estivéssemos bem juntinho à lezíria Ribatejana. Um destes dias num
tranquilo passeio pela campina Sorraiana, não hesite em visitar. Estamos seguros, que à semelhança dos nossos clientes, vai voltar vezes sem conta…

Estrada Municipal 515
2100-651 Biscaínho
CORUCHE

Tel. 243 689111
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REFLEXÕES

SOLIDARIEDADE

____
Mafalda Fonseca

Um olhar sobre
Coruche

António Gil Malta *

Espectáculo de
Variedades a
favor de Vânia
Correia
No próximo dia 18 de Maio
o Centro Cultural de SamoraCorreia irá receber um espectáculo de variedades onde as
receitas irão reverter a favor da
jovem Vânia Correia.
Este espectáculo conta já
com diversos nomes do panorama Musical Português, entre
eles a conceituada artista Cidália Moreira.
Tem início marcado para as
15 horas e as entradas custam o
simbólico valor de 5 Euros. Um
espectáculo a contar com a
organização da Amiga de Vânia
e de todos... a Poetiza de
Samora-Correia, – Piedade Salvador..
Vânia Correia, ainda continua internada no centro de recuperação de Alcoitão onde recebeu um tratamento à base de
injecção de toxinas nas paredes
da bexiga, o qual correu bem e
em principio irá resolver par-

cialmente o problema, tem
como objectivo aumentar o
tamanho da bexiga, aumentando assim a capacidade de controlo.
Vânia ainda continua internada até ter a certeza da eficácia
do tratamento.
Para uma nova ida à clínica
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 boa causa, deixe o seu
donativo nas caixas distribuídas
pelo comércio local de vários
concelhos do distrito ou através
do nib.
003300004520045100805
Milennium bcp
Vânia Correia conta consigo. Ajude quem precisa! Seja
solidário.

Escola em Festa
Vem aí mais uma edição da Escola em Festa,
uma iniciativa que já faz parte do calendário cultural de Coruche.
Trata-se de uma montra privilegiada de todas as
actividades desenvolvidas ao longo do ano pelos
estabelecimentos escolares do concelho. Mas é
mais do que isso, com a qualidade dos espectáculos apresentados tem conseguido afirmar-se como
um ícone cultural.
O ano passado o DZRT encheram o Parque do
Sorraia, para este ano espera-se mais uma enorme
surpresa.
Fique atento à programação definitiva…

Quem quiser abranger com
um só olhar a vila ribatejana de
Coruche e a sua lezíria deve
subir ao santuário da invocação
de Nossa Senhora, no outeiro
onde outrora se erguia um castelo que a toponímia do lugar preserva.
Aí o silêncio impera, o espírito repousa e, acompanhados
pela Padroeira deste povo de
vocação agrícola, podemos vislumbrar a alegre Princesa do
Sorraia, em cujo casario pontifica a barra de azul celeste, debruçada sobre as águas que fecundam os seus campos.
Ali mesmo à nossa frente se
estende ao sol estival a verde
lezíria, onde dos solos lusitanos
mais úberes emergem para a luz
viçosas searas de arroz que só a
abundância de água permite,
fruto do labor que não olha a
canseiras destas obstinadas
gentes, sob a bênção do Criador
que tanto nos ama.
E o calor do sol do verde faz
oiro e quando a brisa que anuncia o Outono se levanta a planí-

cie de dourado se reveste, cheia
de espigas que irão ser o sustento que o corpo requer.
Ao longe, uma mancha de
um verde carregado se afirma: é
a charneca onde o sobreiro é rei
e o pinheiro manso, de copa
redonda, é formosa companhia.
De árvores tão imponentes soube o engenho humano tirar
proveito, revelando-se-lhe assim segredos e prodígios da
Divina Criação, pela qual braços ao Céu devemos louvar, tantas são as graças que sempre
estamos a receber.
Do sobreiro aprendeu o
homem coruchense a extrair
com mestria a sua casca, a cortiça, símbolo de riqueza, que
protege e dá conforto, e da qual
é esta região líder na produção
mundial.
Do pinheiro manso colhe,
corajoso, as suas sementes, delicioso aperitivo hoje tão procurado.
E nas festas de Agosto, em
honra da Mãe, a quem humildemente estes seus filhos chamam

Senhora, ainda se recordam
tempos áureos com a passagem
dos toiros bravos pela várzea,
guiados sem temor pelos campinos de pampilho aguilhoante
sempre em riste.
E pode acontecer que o
nosso olhar se cruze com um
vulto branco a esvoaçar, em
busca do alimento que os canteiros de arroz têm guardado.
São as cegonhas brancas, de
porte altivo, rainhas das aves
deste recanto.
E se a 15 de Agosto alguém
àquele santuário subir verá
como o olhar destas gentes se
fixam na Senhora que dos Céus
é Rainha, e em devota procissão
a seguem, Guia das suas vidas,
Luz para um novo ciclo que se
inicia.
(texto lido na 14.ª Peregrinação Nacional a Fátima das
Missionárias Reparadoras do
Sagrado Coração de Jesus)
____
* Investigador histórico

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

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

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
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VIVER COM SAÚDE
(parte II – última)

Cresça com o seu filho
A CRIANÇA DOS SEIS
AOS NOVE ANOS
A partir dos seis anos a criança entra numa fase de grandes
adaptações ao envolvimento,
nomeadamente pela importância que a entrada para a escola
irá adquirir.
Nesta etapa metade da sua
vida centra-se nas aprendizagens escolares, através da participação decidida no processo
de socialização e com a autonomia em relação aos pais.
Mesmo podendo não ser o
seu primeiro dia de escola o início do primeiro ciclo tem o
cunho de algo diferente. Se até à
pouco era uma criança que brincava na aula, tem agora que
ficar sentado e com muita
atenção.
O professor é agora mais
exigente e quer que a aprendizagem seja visível. A disciplina na
aula torna-se imprescindível e
já não lhe são permitidos gritos
e correrias. A diferença é ainda
maior se é a sua primeira experiência escolar. A adaptação vai
exigir um esforço de todos.
Entre os seis e os sete anos,
a criança já come sozinha, mas
limita-se a poucas comidas.
Não costuma mostrar dificuldades na hora de se deitar e dorme
bem, embora possam surgir
alguns pesadelos.
Já consegue vestir e lavar-se
sozinha mas gosta que a ajudem. Inicialmente tem dificuldades de adaptação à nova escola, mas gosta de ler e fá-lo com
FARMÁCIAS DE SERVIÇO

A - ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068
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alguma facilidade. Estabelece
relações de dependência com os
professores que se convertem
em personagens importantes.
Com o tempo vai-se adaptando e reconhecendo as diferenças entre a casa e a escola. A
criança já percebe relações de
proporcionalidade e utiliza símbolos semi-abstratos.
Também compreende a diferença entre o bom e o mau. Tem
uma melhor noção do tempo e
estabelece seriações.
Começa a interessar-se por
jogos de mesa (cartas, dominó,
etc.), e se a deixarem passa muito tempo a ver televisão. Tem
preferência por desportos de
grupo e aceita as normas, mas
rapazes e raparigas separam as
suas brincadeiras.
Os pais são ainda indestrutíveis. A criança mitificou-os,
imaginando-os cheios de todas
as qualidades e capazes de dar
resposta a tudo. Com efeito até
esta altura, os pais foram como
deuses para as crianças que, a
partir dos sete anos, começam a
tornar-se incrédulos: agora os
pais respondem umas vezes e
muitas outras não têm resposta.
As crianças percebem que
os seus pais não são os mágicos
que elas pensavam. Aos sete
anos a criança é mais reflexiva e
começa a interessar-se por
questões transcendentes: Deus,
a morte, a vida....
Nos dois anos que se seguem a criança começa a estabelecer melhor relação com o
progenitor do seu próprio sexo,

27
B
28
C
29
D
30
A

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

imitando o seu comportamento
e querendo colaborar nos seus
trabalhos.
Ajuda nas tarefas caseiras
embora se queixe do trabalho e
reivindique o seu próprio espaço na casa. Começam a ser frequentes os conflitos entre irmãos. À refeição já vai aceitando novos pratos.
Pode começar a sentir pudor
pela sua nudez e gosta de escolher a sua roupa, estando mais
consciente do seu aspecto exterior.
A escola torna-se um mundo
só seu e por vezes a opinião dos
professores torna-se mais importante que a dos pais. Aceita
as normas mas opõe-se quando
sente que não são justas.
Interessa-se por todos os assuntos procurando saber como e
porquê.
Tem capacidade para ordenar e classificar. Gosta de coleccionar. Cada vez tem mais jeito
para o desporto, gosta de competição e reage, por vezes, com
intensidade consoante ganhe ou
perca.
A partir desta altura estão
adquiridas as competências base que permitirão à criança
enfrentar os futuros e complicados anos da adolescência.
ATENÇÃO
• Nem todas as crianças se
desenvolvem dentro das faixas
etárias descritas nos livros e
revistas e outras não passam por
todas a etapas do desenvolvi-

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

mento – Há crianças que aprendem a andar sem nunca gatinhar.
• Se a criança apresenta
algum indicador de inadaptação
ao ambiente familiar e/ou escola procure saber se os problemas estão na criança ou na realidade que a envolve.
• Os primeiros anos de escola são o momento ideal para o
despiste precoce de algumas
dificuldades, pois é nesta altura
que muitas delas se expressão.
• Se for diagnosticado algum
desvio do desenvolvimento,
todos os contextos em que a criança se encontra inserida (família, escola, actividades extra
curriculares) devem ser informadas e tem de ser realizado
um esforço conjunto na implementação de estratégias de
intervenção no sentido de ajudar a criança a minorar e/ou
ultrapassar as suas dificuldades.
• A imaturidade não é sinónimo de dificuldade/problema.
Dê tempo ao seu filho para
crescer!
• Não confunda falta de regra com patologia/doença/problema.

MÉDICOS

Albina Gonçalves

• Se se sente preocupada(o)
com algum aspecto do desenvolvimento/comportamento do
seu filho procure falar com a
escola ou técnicos de outro contextos onde a criança se encontre inserida para ver se também
aí se verificam. É indispensável

– 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

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

falar com médico assistente do
seu filho, dos seus anseios, e
conjuntamente avaliarem a
dimensão do problema.
• Alguns indicadores de
alterações de desenvolvimento/comportamento:
• No ambiente escolar, a criança, não consegue acompanhar as exigências da sala em que
está integrada (ex: a criança não
se consegue manter sentada a
realizar as tarefas que o exigem;
a criança não se interessa pelas
actividades propostas pelos
educadores/professores).
• No ambiente social (escola) a criança brinca isoladamente, não se relacionando com
os seus pares.
• A criança apresenta uma
altafrequência de comportamentos desviantes (agressividade, birras, comportamentos
disruptivos).
• Por fim, procure saber se o
seu filho ouve e vê realmente
bem. Muitas alterações de
desenvolvimento/comportamento devem-se a défices sensoriais não diagnosticados.
A QUEM PODE RECORRER

PROCURE SABER

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Dr. Abel Matos Santos *

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

Médico de Família, Pediatra, Pedopsiquiatra, Psicólogo,
Técnico Superior de Educação
Especial e Reabilitação.

* Psicólogo Clínico e Sexologista
Hospital de Santa Maria, Lisboa

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

Pu

b.

ANUNCIE

Tel. 243 660 060

NO JORNAL
DE CORUCHE

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

Tlm: 91 300 86 58

MÉDICA DENTISTA

17

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 25 • Maio de 2008

11º “Um Dia pela Vida” em Almeirim
Realizou-se no passado dia 15 de Março em Almeirim a festa de encerramento do 11º evento
“Um dia pela Vida”.
Foram constituídas 45 equipas e cerca de 800 pessoas inscreveram-se neste Projecto que
teve o seu lançamento em 28 de
Outubro 2007, culminou numa
grandiosa festa, numa tenda
montada no Parque das Tílias,
junto à Praça de Touros.
Estima-se que por lá tenham
passado cerca de 18 mil pessoas
numa festa que começou às
9.30h da manhã e que continuou
todo o dia até de madrugada.
Tudo começou com uma
arruada ao som da Banda Marcial de Almeirim onde os Caminhantes Pela Vida convidavam a população a aderir à festa.
Chegados à tenda com a Volta
dos Vencedores, feita unicamente por sobreviventes ao cancro, mostrou-se a todos que é
possível ter um cancro e sobreviver e que o caminho mais curto para a cura é a prevenção.
De salientar, que esta Volta
foi feita na companhia da Responsável Local pela projecto em
Almeirim, Maria do Amparo
Cid, da Coordenadora Regional
Sul, Rita Teles Branco e do Presidente da Câmara Professor
Sousa Gomes, os três sobreviventes à doença e que seguravam uma faixa onde se podia ler
“Somos Vencedores”.
Meia centena de pessoas
seguiam atrás e desde este momento e durante cerca de 16
horas essa Pista da Caminhada
Pela Vida nunca mais esteve
sem gente. Foram muitos os que
se juntaram nesta caminhada,
num ambiente de festa onde
além da Caminhada se podiam

ouvir artistas a cantar, ranchos
folclóricos em actuação, onde se
podia comprar artesanato, adquirir esculturas e pinturas oferecidas por artistas de renome para
que se angariasse fundos que
apoiassem o trabalho da LPCC
no combate à doença.
Outro ponto alto da festa

aconteceu por volta das 22,00 h
com a Cerimónia das Luminárias. Mais de 2000 luzes foram
acesas em honra ou memória de
alguém, vítima desta doença.
Ao som da guitarra portuguesa de Custódio Castelo foi
declamado o Poema Magnificat
de Miguel Torga.

Farmácias de Coruche
na luta contra o cancro
do colo do útero
Num acordo entre o Município de Coruche e as Farmácias Higiene
e da Misericórdia, ficou estabelecida uma parceria que permite
descontos na aquisição de vacinas de prevenção contra o colo do
útero.
Trata-se de um esforço mais que meramente simbólico entre as
várias entidades.
Na Farmácia da Misericórdia os preços das três doses serão repartidos por 8.02€, 16.04€ e 24.06€ respectivamente.
Na Farmácia Higiene cada dose terá o preço único de 14.04 €.

Em seguida, foi dado um testemunho de uma jovem sobrevivente ao cancro que contou o
seu percurso desde a descoberta
da doença, aos tratamentos a
que foi submetida. Depois disso

foi feito um minuto de silêncio.
Foi sem dúvida um momento de
muita emoção para todos os que
puderam participar nesta festa.
Numa altura em que as estimativas apontam para que 1 em
cada 4 pessoas venha a deparar-se com a doença em algum momento da sua vida, torna-se urgente mostrar a todos que o caminho mais curto para a cura do
cancro passa certamente pela
prevenção e por uma mudança
de atitude perante a doença.
Educar para a prevenção,
mudar mentalidades e Caminhar
Contra o Cancro Pela Vida, é o
mote deste movimento que já
existe em 26 nações por todo o
mundo e há mais de 22 anos.
Portugal Caminha contra o
Cancro, desde 2005, numa marcha pela vida que avança por
todo o País e que mesmo antes
da Festa de encerramento do
Evento de Almeirim, já avançou
para Moura, onde celebrará a
sua Festa de Encerramento a 14
de Junho 2008.

GNR de Coruche
deteve suspeitos
de roubo
Após vários meses de
investigação a GNR de Coruche deteve dois suspeitos de
vários roubos, no acto da
detenção conseguiu recuperar
algum material na posse dos
arguidos.
Suspeitos de diversos roubos, as forças de autoridade
conseguiram detê-los, por utilizarem sempre o mesmo modo de operar, seleccionando

para alvo viaturas estacionadas
em zonas comerciais, de lazer
e cemitérios. A operação efectuada é já familiar das autoridades, com a execução de um
pequeno furo no canhão da
porta, e depois subtraindo todo
conteúdo do veículo. A GNR
volta a renovar o alerta, para os
mais incautos nunca deixarem
objectos de valor à vista dos
transeuntes.
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A UNIÃO EUROPEIA
(parte IX)

(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
Do ponto de vista da tecnologia houve uma substancial
transferência de tecnologias sob
a forma de conhecimentos,
equipamentos, técnicas e métodos de gestão derivados de um
mais estreito, frequente e mais
fácil contacto entre os técnicos
portugueses e estrangeiros, dos
países mais desenvolvidos.
Do ponto de vista educativo
alargou-se a escolaridade obrigatória de seis para nove anos,
aplicadas às faixas etárias entre
os 6 e os 15 anos, tendo-se a
taxa de escolarização, no 3º
ciclo, expandido de 64%, em
1985/86, para 85% em
1994/1995, enquanto que no
secundário a taxa crescia de 36
para 58%. Na agricultura embora o número de explorações,
entre 1986 e 1996 tenha caído
cerca de um terço, houve um
aumento de 16% da produção
agrícola tendo grande parte da
expansão sido devida à introdução de novas unidades pecuárias. No campo da produtividade verificou-se um crescimento de 22 pontos percentuais
entre 1985 e 1991.
No campo das exportações o
peso dos países comunitários
subiu de 58% em 1985 para
81% em 1995, com a consequente queda de importância
relativa dos outros destinos
tradicionais das nossas exportações.
Em termos do crescimento
económico verificado, tiveram
um grande impacto as transferências da CE para o nosso país,
embora tenham representado,
entre 1986 e 1992, apenas 1,4%
do PIB, recebendo Portugal
menos do que a Grécia e do que
a Irlanda. Portugal recebeu, por
exemplo em 1991, transferências líquidas no valor de 1.516
milhões de ECU's (2,4% do
PIB) contra 2.357 da Irlanda
(6,7% do PIB), 2.926 da Grécia
(4,1% do PIB) e 2.295 da
Espanha (0,5% do PIB). As
transferências através dos Fundos Estruturais representaram
em 1991, em relação às importações totais, para Portugal
6,1%, para a Irlanda 4,7%, para
a Grécia 5,0% e para a Espanha
1,9%.
Quadro resumo das Intervenções
Estruturais (incluindo Fundo de Coesão
e Iniciativas Comunitárias), no período
de 1989 a 1993 em médias anuais.

Este quadro apresenta valores absolutos e as percentagens
em relação ao PIB das transferências brutas, no âmbito do
Pacote Delors I.
No pacote Delors II, em
vigor entre 1994 e 1999, já com
a Comunidade com quinze
membros a situação, em termos
das médias anuais foi um pouco
diferente:

Portugal recebeu dos fundos
estruturais (incluindo iniciativas
comunitárias) o equivalente a
3,98% do PIB seguindo-se a
Grécia com 3,7, a Irlanda com
2,8 e a Espanha com 1,7%. Em
termos do benefício líquido por
Estado Membro, reportado ao
ano de 1997 temos o seguinte
quadro:

Tendo os maiores contribuintes, nesse mesmo ano,
sido a Alemanha com 10.000
milhões de ECUS seguida da
Holanda e do Reino Unido com
2.400 e 2.300 milhões de
ECUS, respectivamente.
Apesar do quadro de 1997,
Portugal é dentre os pequenos
países, com rendimento abaixo
da média comunitária, o que
menos recebeu em termos líquidos, em transferências da CE.
Assim, nos sete primeiros
anos de adesão, Portugal apenas
recebeu o equivalente a 11% do
PIB enquanto a Irlanda recebeu
17% e a Grécia 21%.
Esta situação deveu-se a
uma deficiência no contrato
de adesão, pois Portugal quase
nada recebeu do FEOGA” (Fundo Europeu de Organização e
Garantia Agrícola) e o orçamen-

to comunitário foi enviesado
contra Portugal, porque a política agrícola comum favorecia
cultivos em que o país não estava especializado.
O Investimento directo em
Portugal, no período da pósadesão, caracterizou-se por uma
grande subida entre 1987 e
1991, acompanhando o ciclo internacional, tendo a partir daí

declinado acentuadamente.
Entre 1986 e 1989 os montantes de IDE duplicaram todos
os anos atingindo um máximo
de 2,2 biliões de dólares em
1990 e 1991, o equivalente a
3,8% do PIB e a 14% da
Formação Bruta de Capital
Fixo. Em resultado da recessão
verificada na CE o IDE caiu

para cerca de 1,5% do PIB em
1992.
Os principais investidores,
no período de 1986/1995 eram
originários do Reino Unido
(22,8%), de França (13,9%),
Espanha (12,1%), Alemanha
(7,5%), Suíça (7,3%) e EUA
(6,8%). A Espanha viria a
aumentar a sua quota de investimento em Portugal, representando no final dos anos 1990
cerca de 23 % do investimento.
Por sectores, foi a banca (32,3%)
o maior receptor, seguida do
sector imobiliário (21,2%).
Entre 1985 e 1996 a economia portuguesa cresceu à taxa
média anual de 4,2%.
Os Critérios de convergência nominal e sua influência
na economia portuguesa
Portugal teve de fazer esforços no sentido de cumprir as

* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

metas traçadas para os países
que quisessem entrar na União
Económica e Monetária. Metas
que foram estabelecidas e que
teriam de ser cumpridas pelos
Estados Membros candidatos.
Apresentam-se a seguir os
quadros referentes ao período
de1992 a 1996 em que se compara a evolução de Portugal
com a média da União, e com os
valores-limite estabelecidos para cada item dos critérios de
convergência.
(1)

pública. Uma questão relevante
para Portugal foi a relação entre
as condições macro-económica
do regulamento do Fundo de
Coesão (art.º 6º) e os critérios de
convergência.
Ficou decidido que Portugal
teria de cumprir objectivos
intermédios de 1995 – 5,8% e
1996 – 4,3%, portanto mais
favoráveis que o prescrito no
programa de convergência para
a UEM, o que fez com que o
país cumprisse este critério nos

(1) Convergência Nominal
– Inflação – A inflação teria que
estar dentro do intervalo de 1,5
pontos percentuais, relativamente à média dos 3 Estados
Membros com menor inflação.(fonte: European Commission, European Economy, The
EU Economy, 2001 Review nº
73, 2001)
Como se pode verificar,
Portugal não cumpriu este
critério de convergência.

dois últimos anos.
Só a Irlanda e o Luxemburgo
cumpriram o que pode traduzir
duas coisas: ou o critério foi
mal definido ou foi definido
intencionalmente para servir
de objectivo a atingir, tentando
“forçar” os Estados Membros a
adoptar as medidas julgadas
necessárias para atingir esta
meta.
(2)

(2) Convergência Nominal
– Taxas de Juro de Longo
Prazo – teriam que estar no
intervalo máximo de 2 pontos
percentuais face aos 3 EM com
menores taxas).
Como se pode verificar,
Portugal também não cumpriu este critério de convergência.
(3)

(4) Convergência Nominal
– Dívida Pública – Máximo
60% do PIB

(3) Convergência Nominal
- Défice Público – Máximo 3%
do PIB

O desempenho real da
economia portuguesa face às
novas exigências de convergência real da UEM.

O Conselho de Julho de
1995 adoptou as Recomendações dos 12 Estados Membros com défices excessivos,
preconizando a implementação
de medidas de médio prazo e
fixando os objectivos para os
rácios dos défices e dívida

Nunca se cumpriu este critério nos anos considerados.
Mas o nosso país foi acompanhado nesse incumprimento por
países como a Bélgica, a Dinamarca, Holanda, Grécia, Itália e
Irlanda.

(5) Convergência Real –
Crescimento do PIB - Var.
anual em percentagem
(European Commission, European Economy, DirectorateGeneral for Economic and
Financial Affairs, Bruxelas, The
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Festas de Coruche
já têm Comissão
A Comissão de Festas de Coruche em honra de Nossa Senhora do
Castelo, reunida em assembleia geral, no passado dia 18 de Abril, elegeu
os seguintes corpos sociais, para o biénio 2008/2009.
MESA DE ASSEMBLEIA
Presidente: Paulo José Henriques Tomás
Secretário: Patrícia Isabel Prates Martins
Vogal: Joaquim António Lopes Borda d'Água
DIRECÇÃO
Presidente: Filipe Claro Justino
Secretário: Maria de Jesus S. Caeiro Rosa
Tesoureiro: António da Piedade Justino Dias
Vogal: Vasques Freitas Gomes
Vogal: Silvana Maria Ribeiro Teles
Vogal: Joaquim Manuel Lopes dos Santos
Vogal: Mário João Santos Rosa
Vogal: Ana Sofia Lopes de Morais
Vogal: Tânia Sofia Oliveira Prates
CONSELHO FISCAL
Presidente: Joaquim Filipe Coelho Serrão
Vogal: Faustino José da Silva
Vogal: Carlos Manuel Baião Matos Galamba

>>
(4)

EU Economy, 2001 Rewiew, do da análise sempre abaixo da
Investing in the future nº 73, média dos 15 países da Comu2001)
nidade Europeia.
(5)

Verifica-se que Portugal
cresceu mais do que a média
comunitária, excepto em 1994,
tendo os melhores desempenhos, em termos do diferencial,
face aos 15, sido obtidos nos
anos 1995, 1996 e no período
1986/1990.
(6)

O desempenho globalmente
é bom no que se refere à convergência real que se pretende
atingir, mais do que a nominal,
em termos do crescimento
económico do país. Já no que se
refere ao desemprego, o desempenho da economia portuguesa

(6) Convergência Real –
Economia Portuguesa – Taxa
de Desemprego em %
European Commission, European Economy, The EU Economy, 2001 Rewiew nº 73
A taxa de desemprego, em
Portugal, manteve-se no perío-

é francamente melhor que a
média comunitária. Poder-se-á
sempre dizer que podemos
fazer melhor.
Claro que sim, mas o
desempenho português foi
bom face ao seu quadro referencial.

I Torneio de Natação
do Sorraia
Realizou-se no passado dia 21 de
Abril, no Complexo Desportivo das
piscinas de Coruche o I Torneio de Natação do Sorraia. Uma organização da
Câmara Municipal de Coruche e da Búzios, Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, que contou com a presença de 12 clubes, num total de 113
nadadores.
A prova, com características competitivas invulgares no nosso país, contou
com o apoio técnico da Associação de

Natação do Distrito de Santarém e o aval
da Federação Portuguesa de Natação.
Foram disputadas duas sessões: eliminatórias no período da manhã e finais no
período da tarde.
O Torneio do Sorraia foi programado
de acordo com o modelo utilizado pela
Federação Internacional de Natação
(FINA), o que poderá vir a suscitar no
futuro o interesse de outros clubes do
país, elevando ainda mais o nível competitivo do torneio.

ASSINE O JORNAL DE CORUCHE
www.ojornaldecoruche.com
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Suécia do Oriente
A barca não pára. As águas fluem. É tempo de atracar.
A beleza sendo estranha e fraccionária tem um denominador comum
a toda a Escandinávia. “É bonito pois” diria a vã glória turística.
Passeio-me em Gotemburgo.
Trabalho também, mas dá para
conciliar. Foi-se a neve norueguesa venha o frio amarelo deste longo país. “Está a aquecer,
está a aquecer” digo de mim
para mim em jeito de conformado a rapar de frio.
Como começar sem me re-

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

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

petir? Bem, passemos às curiosidades. Em conversa com um
professor sueco, ia eu na minha
argumentação convicta, discutindo a neutralidade de suecos e
portugueses em plena II Guerra
Mundial, ao que eu afirmava
que uma das consequências da
dita era o facto de Portugal ain-

da ter um número razoável de
edifícios, ruas desgastadas e um
certo ar físico envelhecido pois
ter-se-á preservado à destruição
(e no pós-guerra reconstrução)
das suas cidades principais
como o foram Alemanha, França, Inglaterra, Polónia e por aí
fora.
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Suécia, Abril de 2008

– Problemas públicos em
lugares privados
Preparava-me eu para sustentar a minha tese de neutralidade positiva e negativa quando
o tal professor me respondeu
“nós mantivemo-nos neutros
mas renovámos todo o país, daí
que a neutralidade na guerra não
é desculpa para falta de obras ao
longo do tempo”.
Raio do sueco. Tive para lhe
perguntar se ele queria um bocado de sol, praia ou comida emprestada ou talvez mandar uma
piada acerca da alta taxa de

suicídio dos suecos que não se
ajusta à sua riqueza aparente,
mas com um sorriso limitei-me
a responder “sabe nós usamos a
nossa preguiça em favor do
património, é sempre bom ter
recordações em cada esquina”
...afundava-me na minha própria justificação. Mais cinco
minutos e estava a defender as
barracas do antigo casal ventoso. Adiante.
Logicamente que há, por
estas bandas, outro estilo da vi-

da. Digamos que a coisa é mais
leve em proporção a uma carteira mais pesada.
Nas montras de uma pastelaria mulheres de recorte fino
sentam-se em almofadas coladas ao vidro como que expondo
a essência de se estar bem.
Em frente, observador, sinto-me à entrada de uma loja de
felicidades, em que se entra com
a predisposição para ser feliz, se
usufrui de tal sentimento se houver dinheiro para isso e consu-

mida a efeméride volta-se ao
mundo cá fora que até pode ser
cruel mas não para este tipo de
clientes. A falsa estupidez que
me acompanha neste tipo de juízos alimenta-me a imaginação.
É mais fácil deduzir maldades que acrescentar virtudes, e o
próprio vocabulário flui melhor
em ordinarices que no elogio
fácil. Sigo por entre pontes e telhados tingidos a verde baço “À
la Viena D´Austria”, dividindo
o espaço com transeuntes profissionais e uns quantos perdidos na civilização, gajas boas e
distribuidores de jornais.
Avisto um ajuntamento de
gente. Pouco loiros e com turbantes. Muçulmanos e alguns
olheiros de ocasião.
Acontecimento: Manifestação pró-Palestina exigindo
boicote a Israel. Demoro um
minuto entre o que avisto e a
decisão de me misturar.
Caneta e bloco em punho
finjo-me jornalista e todos pousam quer para a fotografia quer
para a caneta. Abeiro-me dos
mais velhos e vou descendo na
escala etária. Homens e mulheres, jovens e menos jovens.
Pausa. Alguns suecos com
uma tarja. Definição: o Partido
Comunista Sueco está com eles.
Não hesito em sorrir.
Onde haja cheiro a confusão,
embrulhada, bofetada e pontapé
há sempre um comunista com o
walkie-talkie pronto a chamar o
resto da malta. Está-lhes no
sangue, não interessa quem tem
razão no conflito, desde que
haja conflito podem contar, eles
estarão lá.
Pergunto-lhes o que fazem
ali, respondem-me que são contra a opressão e de seguida falam das 500.000 Krones anuais
que pagam à causa.
Remisturo-me por quem
realmente sente o conflito. Gente da Somália, Eritreia, Líbano,
Síria, Iraque, Irão... Palestina
todos com uma característica
comum: o islamismo.
Alguns exaltados relatam a
sua fuga da Palestina em 48,
outros exigem a libertação de
Gaza. “Enquanto o ocidente calar a Palestina e permitir as atrocidades israelitas o sangue continuará a ser derramado”; “ali-

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

mentaram o monstro (Israel)
agora não o conseguem dominar” gritava
Ali, “Eu estou oprimido e
ainda por cima chamam-me de
terrorista?” dizia Younes.
Não interessa para o momento quem terá razão neste
infindável banho de sangue em
Gaza, mas há que concordar que
as Nações Unidas sendo exímias
a condenar o mal e aprovar o
bem nada fazem de objectivo
após os seus juízos e julgamentos absolutos e a atirar para o
divino.
Estava na Suécia sentindome no Médio Oriente. A globalização não é só o mercado avulso e liberal à esquina de cada
país com o mandatário-mor chinês à espreita na torre de vigia, é
também a globalização dos pecados mais que a expiação dos
mesmos. Pode-se ir onde quer
que seja que um conflito público
e internacional superará quaisquer barreiras geográficas.
Onde há gente há nacionalidade, há história, há memória,
há acordo e desacordo, há, naturalmente, passividade e vontade
de mudança daí que os problemas públicos sejam sempre da
ordem dos lugares privados
sejam eles cá no fundo de nós,
na Escandinávia, na ponta dos
explosivos, no táxi ou no dorso
de uma oração a um deus qualquer.
A Suécia é da família da
Noruega, da estirpe da Finlândia
e tem ares de Dinamarca, e com
a mesma máquina de silogismos
se diz que Portugal é da família
da Espanha, da estirpe da França e com ares d´Itália. São todos
especiais como outra coisa qualquer o é quando por alguém é
desejada.
De regresso à Noruega ficame a saudade dos preços suecos,
a paisagem limpa sem o teimoso
branco de neve, a imagem contrastante entre manifestantes de
uma já velha causa que fala de
morte e do passado e outros tantos “aspirantes ao prazer contínuo” cuja causa fala de vida e
do futuro, entre uns e outros
olho de lado e fujo, é que tanto
ódio enjoa e tanto prazer deprime.
Malas aviadas siga a banda
para outros coretos com mais
ferrugem. E anda-se...
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O Homem, o Senhorio, A finura

“Mestre” David Ribeiro Telles
50 Anos de Alternativa
Coruche, terra de toiros,
cavalos, cavaleiros, forcados,
ganaderos e também de muita,
muita aficion. Quis Deus, que
desde muito cedo se afirmasse
como uma das mais toureiras
regiões de Portugal, tendo daqui
partido para o Mundo Tauromáquico, vários nomes que consigo elevaram e transmitiram por
onde passaram, a alma e a garra
do que é ser-se Português e também toureiro. Assim de entre
vários nomes salienta-se dentro
da classe da cavalaria “Mestre”
David Ribeiro Telles, que a 18
deste mesmo mês de Maio
comemora o 50.º aniversário da
sua alternativa.
“Mestre” David, nasce a 11
de Novembro de 1927 em
Almeirim, e desde muito cedo
sendo filho de ganaderos, e
estando ligado muito ao campo,
aos cavalos, aos toiros, e aos
campinos cedo vai cultivar o seu
interesse por estas mesmas temáticas, e assim desde muito
cedo também começa a montar
com a ajuda do seu avô David
Godinho, que aliás também ele
na sua época foi um bom cavaleiro amador, adquirindo assim
os primeiros ensinamentos na
arte de marialva, tendo posteriormente pela salutar amizade e
convívio que mantinha com
Simão da Veiga e também com

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

o saudoso cavaleiro António
Luís Lopes e família, adquirido
os primeiros conhecimentos
acerca da arte de tourear.

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

Assim, aumentando consecutivamente a sua aficion, “Mestre” David, começa por tourear
nas conhecidas garraiadas da
escola Agrária de Santarém,
onde é aluno, e onde após as
suas boas prestações decide
entregar-se de alma e coração á
profissão de cavaleiro profissional.
Com efeito em 1945 vai
então fazer a sua primeira corrida formal, nas festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo,
alternando com António Luís
Lopes, e com os matadores Canito e Aguado de Castro, onde
por toda a sua desenvoltura,
intuição e torería começa já a
ser encarado como um futuro
bom cavaleiro. Posteriormente
ao começar a tourear com mais
regularidade adquire o famoso
cavalo “Espartero”, de ferro Gama, e que sendo um craque, durante vários anos ajudou o “Mestre” no embate com inúmeros

Rodrigo Taxa

> Continua a página III
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Entrevista a “Mestre” David Ribeiro Telles
Por: Rodrigo Taxa
Jornal de Coruche (JC):
Mestre David, passados 50 anos
como recorda o momento da sua
alternativa?
Mestre David Ribeiro
Telles (MDRT) – Eu tive sorte
na alternativa porque me correu
muito bem, portanto recordo
com saudade, mas uma saudade
boa. Nessa tarde toureei dois
toiros “Coimbras”. O primeiro
tinha o número treze, e estava
tudo muito preocupado com
isso, mas eu não me importei
nada e toureei-o.
Chamava-se “Criminoso”,
foi um toiro extraordinário, e eu
toureei-o no meu cavalo “Perdigão”, e o segundo não me
recordo agora o nome, mas lembro-me que assim que saiu á
praça saltou a trincheira, e
depois eu esperei-o e cravei-lhe
o primeiro ferro num cavalo que
eu tinha que era o “Manolete”,
tendo vindo depois buscar o
“Malmequer”, um cavalo Veiga.
Agora recordo ainda é que foi
um corrida que me ficou muito
porque nessa tarde toureou também Curro Romero, grande figura do toureio a pé, e que também
este ano comemora os seus
cinquenta anos de alternativa.
JC – Como define o seu
toureio, ou qual aquele que lhe
dava mais gosto fazer?
MDRT – O que mais gosto
me dava, e que eu pretendia fazer era o de não enganar o toiro
nem o cavalo, mas nem sempre
isso é possível, de maneira que o
meu conceito de toureio variava
muito consoante o toiro que me
saía, mas procurando sempre
respeitar o público assim como
procurar a verdade, que no
entanto também nem sempre é
fácil de alcançar.
JC – Considera-se um toureiro realizado?
MDRT: – Não. Não, e julgo,
e muitas vezes eu disse que
ainda não toureei, como gostava
que toureasse, mas no entanto
tive algumas tardes que me
deixaram realizado.
JC – O toureiro quer sempre
mais não é?
MDRT – Sim, pelo menos

MDRT – Sim penso que há
algumas, mas considero que hoje também há toiros muito
voluntariosos. Agora o que os
toiros hoje são, é mais templados na investida, fazendo-a de
forma mais certa…é o que me
parece.

eu via e sentia o toureio dessa
maneira.
JC – Considera que o toureio de hoje é muito diferente
daquele que se praticava á 30 ou
40 anos. Em que pontos é que
pensa que houve mais alterações?
MDRT – Sim, o toureio é

hoje muito diferente do de antigamente, e nem te o sei apreciar
porque não só é muito diferente
daquele que se realizava no meu
tempo, como é também daquele
que os antigos ensinavam, e que
se realizava no tempo deles.
JC – E no toiro pensa que
também existiram alterações?

JC – Mestre concerteza
como pai e avô considera-se feliz com as carreiras dos seus filhos, e agora dos seus netos…
MDRT – Ah pois sinto…
não é só pelas carreiras, basta só
o facto de eles serem toureiros
para que eu me sinta feliz, com
grande alegria e satisfação..!!
JC – E foi o Senhor que
criou toda esta afición, e tudo
isto em sua casa…
MDRT – Ah.., eu ajudei a
criar as pessoas, eles é que eram
mesmo para isto, e quiseram ser
toureiros, agora eu ajudei, apoiei
e empurrei…
JC – Se tivesse que definir
os seus filhos e netos como tou-

reiros, como é que o faria?
MDRT – Não é fácil. Eles
são todos muito diferentes uns
dos outros a tourear. Cada um
tem o seu estilo, um é mais artista, outro mais espectacular…,
mas a verdade é que os vejo a

todos a procurar a verdade no
toureio, procurando também
todos respeitar o cavalo, o toiro,
e o público, o que considero ser
muito importante.
JC – Mestre David, para
finalizar, se tivesse que dar um
conselho a um jovem, que tal
como os seus netos estivesse a
começar a sua carreira a fim de
se tornar um bom cavaleiro, que
lhe diria?
MDRT – Dir-lhe-ia que
falasse de toiros. Com quem ele
entendesse, mas com pessoas
que soubessem, porque o toureio não se aprende só dento da
praça a dizer puxa para aqui, ou
puxa para ali olha que está
mal… tem de se falar de toiros,
e tem de se sentir o toureio cá
fora, para depois então se integrar nesta profissão se a quisesse seguir…
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Joaquim Mesquita

Abonados do Campo
Pequeno aumentam em 40%
O número de abonados do
Campo Pequeno cresceu 40%
em 2008, relativamente a
2007.
A empresa mantém à venda
até 6 de Maio os abonos para a
temporada, tendo deduzido ao
seu valor total, o preço da corrida realizada a 17 de Abril, restando assim, 13 corridas e uma
novilhada.

Para esta temporada, a empresa do Campo Pequeno desenvolveu uma atractiva política de
abonos que representa, em termos gerais, uma poupança de
15% sobre o custo corrida a corrida.
Como benefício suplementar
proporciona-se 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.
Foi também criado o “Cativo
Júnior” destinado a jovens até
aos 21 anos, representando 50%
de desconto na compra de um
lugar para toda a temporada nas
filas 2 a 5, das Galerias de 1.ª
Ordem.

Alternativa de Manuel Lupi
O ambiente criado à volta da
corrida de alternativa de Manuel
Lupi, que terá lugar no Campo
Pequeno, no dia 8 de Maio,
extravasa em muito o de uma
simples legitimação de estatuto
profissional.
Manuel Lupi vai receber a
alternativa das mãos de seu pai,
José Samuel Lupi, cavaleiro de
incontornável projecção mundial e um dos grandes responsáveis pelo momento esplendoroso que o toureio a cavalo vive
na actualidade. Na transição da
década de sessenta para a década de setenta do século XX,
José Samuel Lupi, juntamente
com os rojoneadores espanhóis
Angel e Rafael Peralta e Álvaro
Domecq constituíram o quarteto
dos “Ginetes da Apoteose”. Sob
esta denominação actuaram em
Espanha e França com tal êxito
que as “corridas de rejoneo”
rapidamente conquistaram centenas de milhares de adeptos, ao
mesmo tempo que surgiam
jovens praticantes da “Arte del
Rejoneo”, de elevado nível. Uns
e outros foram a base para que,
hoje em dia, o toureio a cavalo
tenha conseguido o estatuto de
imprescindibilidade em todas as
grandes feiras taurinas. Logo
em 1973, os quatro “Ginetes da
Apoteose” superaram as cem
corridas numa só temporada,
número nunca antes atingido
pelas “corridas de rejoneo”.
O aparecimento dos “Ginetes da Apoteose” mudou radicalmente o posicionamento do
toureio a cavalo em Espanha e
em todo o mundo taurino, às
excepção, óbvia, de Portugal,
uma mudança tão radical quanto o passar do tolerado “número
del caballito” para uma arte

maior que esgota sistematicamente as grandes arenas mundiais. Angel e Rafael Peralta quiseram afirmar o seu apreço e
companheirismo para com José
Samuel Lupi, estando presentes
na cerimónia de doutoramento
de Manuel Lupi, na qualidade
de testemunhas de honra. Este
gesto, para além do apreço que
demonstra para com a família
Lupi, é também o reconhecimento do estatuto de “Catedral
do Toureio a Cavalo” de que o
Campo Pequeno desfruta no
mundo taurino e uma prova de
deferência para com os aficionados de Lisboa.
Os toiros a lidar, da ganadaria de José Samuel Lupi terão
pela frente, os cavaleiros João
Moura, Rui Fernandes e Manuel
Lupi. João Moura tem sido, ao
longo de mais de 30 anos de
actividade, o maior continuador
da gesta iniciada por José
Samuel Lupi. É uma referência
mundial para a evolução do
toureio a cavalo no último quartel do século XX e um triun-

fador absoluto em todas as latitudes. Por seu turno, Rui Fernandes um cavaleiro triunfador
nas arenas mais importantes de
Portugal, Espanha, França e
América Latina, inicia a sua
temporada de 2008 em Portugal
nesta corrida, depois de uma triunfal campanha no México, que
incluiu também o triunfo na
arena da capital do país e de um
não menos triunfal início de
temporada em Espanha, com o
corte de uma orelha em Castellón e a saída em ombros de
Vistalegre (Madrid), no dia 6 de
Abril. Quanto a Manuel Lupi,
chega à alternativa depois de
uma sólida campanha como
cavaleiro-praticante recheada de
êxitos, que fazem dele uma das
mais legítimas esperanças da
nova geração de cavaleiros tauromáquicos.
Pegam os valorosos grupos
de forcados amadores Montemor e do Aposento da Moita,
capitaneados respectivamente
por José Maria Cortes e Tiago
Ribeiro.
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O Homem, o Senhorio, A finura

“Mestre” David Ribeiro Telles
50 Anos de Alternativa
toiros, alcançando juntos muitos
e bons sucessos, pelo que ainda
hoje a cabeça do “Espartero” se
encontra colocada no corredor
da toureira casa da Torrinha.
Depois com o evoluir da carreira, toureia ainda com mais
assiduidade, ainda como amador, e quando tem em sua posse,
os cavalos “Malmequer”, de
ferro Veiga, “Manolete”, de ferro Infante da Câmara, e o “Perdigão” de ferro Palha, “Mestre”
decide então partir para o doutoramento que aconteceu assim a
18 de Maio de 1958, na Monumental praça de toiros do Campo Pequeno, sendo seu padrinho
A. Luís Lopes, e testemunhando
o acto os matadores de toiros
Abelardo Vergara, e ainda Curro
Romero, lidando toiros de Manuel Coimbra, resultando a corrida em mais um sucesso para o
agora recém doutorado, como
aliás se pautava toda a sua carreira. Após a alternativa, e tendo
já marcada a sua posição de
figura, assim como o seu público fiel, “Mestre” David toureia
muito, sendo de salientar a temporada de 59, onde actua variadas vezes por diversas praças,
marcando ainda nove presenças
no Campo Pequeno, e tendo no
total esse ano toureado cerca de
onze vezes com “Mestre” João
Branco Núncio, ao passo que
vem também depois a marcar
presença em corridas em Espanha, onde actuou várias vezes
na Monumental de Madrid,
assim como nas principais praças de França, em Angola, Moçambique e Macau, pautando-se
mais uma vez as suas presenças
pela regularidade de êxitos.
Após todo este grande trajecto, com uma carreira de grande categoria, recheada de bons
momentos, e onde teve ainda a
alegria de ver os seus filhos
seguirem-lhe as pisadas, concedendo a alternativa a João, e a
António, autênticos figurões da
festa, e não esquecendo também
o Manuel que até ao momento
da sua retirada, também elevou
bem alto a “marca” Ribeiro
Telles, e os ensinamentos de seu
pai, decidiu então nos princípios
dos anos 90, retirar-se do activo,
voltando depois excepcionalmente a colocar o pé ao estribo
para conceder as alternativas a
Alberto Conde, e no ano passa-

do ao seu neto Manuel, aguardando já quem sabe, o mesmo
destino seu neto João, ainda este
ano.
Porém falar de “Mestre”
David não se resume somente a
descrever a sua trajectória tauromáquica; aliás pessoalmente
considero que dificilmente possam existir palavras capazes de
transcrever para a simplicidade
de uma folha de papel, a excelência que o Mestre em si encerra, e assim sendo fora de ser
uma figura consumada da festa,
dando a beber a muitos, que decidiam na sua vida seguir esta
tão bela, mas também tão difícil
profissão, há que referir ainda
todo um papel social, que por
mérito próprio recebeu já por
diversas vezes, várias distinções, e condecorações, como
sendo por exemplo em 91, a
atribuição da medalha da cultura, entregue pelo secretário de
estado da mesma pasta da altura, ou mais recentemente a
atribuída pelo Padre Vítor Melícias, condizente a alto Benemérito das Misericórdias Portuguesas, e por fim, mas sem dúvida,
o mais importante de tudo, o
facto de “Mestre” David representar para muitos, um exemplo
de vida, e um amigo sempre
pronto a receber com vontade,
alegria, e satisfação todos aqueles que procurem a sua companhia, sendo também o “patriarca”
de uma família da mesma dimensão, e que propícia a todos
os que tenham a honra de usufruir da sua presença, todo um
lote de princípios e ensinamentos da mis fina linha, e que
ficam sempre guardados no
cantinho da melhores e mais
sábias recordações, que não só
valem para o campo tauromáquico, como também muitas
vezes para a própria vida.
Pelo Toureiro, pela finura,
pelo homem, pelo amigo, por
todas as facetas que é impossível enumerar, e embora afirmando mais uma vez a impossibilidade de estas palavras serem
capazes de fazer justiça ao quão
grande é o Mestre…, Mestre um
grande abraço amigo neste momento especial, e um grande
obrigado por tudo o que representa e tem feito dentro e fora
das arenas.
Bem-haja!
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Vila Franca Homenageou
Júlio “Pitorrilha”

Joaquim Mesquita

crítico taurino
Foto: Joaquim Mesquita

A Palha Blanco abriu a suas
portas pela primeira vez a 5 de
Abril para homenagear uma
figura castiça que à sua praça
dedicou toda uma vida, Júlio
“Pitorrilha”, inaugurou também
a era do empresário da terra
Ricardo Levezinho. Um cartel
de luxo que atraiu muitos aficionados à praça preenchendo-a
por metade, com a sombra quase cheia.
A cavalo destacou-se António Ribeiro Telles perante um
oponente que exigia um toureiro
por diante, António deu-lhe uma
lide em plano de maestro.
Francisco Palha não teve
sorte com o seu oponente, tanto
esperava como se adiantava ao
qual o jovem ginete conseguiu
deixar ferros com muito mérito
empenhando-se e arriscando em
terrenos difíceis.
Esteve com dignidade ao
não dar volta. Na forcadagem
Bruno Casquinha à segunda e
Diogo Pereira à primeira con-

Júlio Pitorrilha, a homenagem merecida

Vítor Mendes num largo derechazo

sumaram as duas pegas da tarde.
Maestro José Júlio também não
teve sorte com o seu oponente,
um mansote ostentava o ferro de
Dias Coutinho. Esteve enorme
com o capote para na muleta
não alcançar igual distinção,
sofreu uma voltareta perigosa
mas sem consequências, voltou
a arrimar-se com valor mas não
pode brilhar ao seu melhor
nível.
Vítor Mendes voltou à sua
Palha Blanco em plano de
maestria com uma faena de
interesse e entrega perante um
novilho que a pouco e pouco e
com o seu profissionalismo foise impondo com um trasteio
mandão sacando tandas meritórias por ambos os pitons.
Antes havia preenchido um tércio de bandarilhas superior com
David Antunes.
Ivan Vicente substituiu Sebastian Palomo Linares, em boa hora o fez pois deixou excelente
ambiente em Vila Franca. En-

cantou com uma faena bem
delineada, templada, correndo a
mão levou o de “Casquinha”
embebido na muleta em muletazos expressivos e bem rematados, principalmente os naturais.
André Rocha, jovem novilheiro da escola de toureio José
Falcão brilhou diante do novilho da tarde. Tardou em perceber o que tinha por diante, quando se confiou toureou a gosto e
deu largas á sua imaginação
recriando-se artisticamente em
muletazos largos e profundos
com o oponente a corresponder.
O novilho foi extraordinário,
nobre e codicioso, repetitivo e
com classe, foi o encerrar o festival com chave de ouro, nota
positiva para o comportamento
geral dos novilhos de Nuno
Casquinha.
Excelente tarde de toiros em
abertura de temporada na Palha
Blanco. Dirigiu superiormente
Joaquim Gonçalves de regresso
ao palco da presidência.

Vítor Mendes num largo derechazo

Anuncie neste espaço do seu jornal de referência
na tauromaquia nacional. Você só tem a ganhar!
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Em seu sitio!
José Alexandre Da Silva,
tem sabido construir enquanto
taurino mais profícua carreira
que construiu (pesem os seus
muitos méritos…) enquanto
toureiro.
Por assim ser, são vários os

ecos de eventos de Postín em
que solicitam a sua presença;
desta vez, temos notícia de que
no passado dia 1 de Abril foi
protagonista com o empresário
Maximino Pére em “Los
Martes Taurinos de Argan-

zuela”, colóquio celebrado no
auditório do centro cultural
“Casa do Relógio” de Madrid.
É-nos grato saber de coruchenses de prestígio!!!

Forcado
Francisco Romeiras fotografou, Joaquim Grave escreveu
e aí está para gozo do público
um dos mais belos livros taurinos dado à estampa nos últimos
anos. Tão parco que é o nosso
meio editorial em tal matéria, há
que saudar tal iniciativa, pelo de

positivo em que se traduz para o
aprofundamento da mais genuína das actividades táuricas em
que o povo português se envolve.
Este livro contou com o
apoio da Associação Nacional
dos Grupos de Forcados, e por

assim ser também está de parabéns o nosso conterrâneo José
Fernando Potier.
Aos autores, que aqui deixe
o meu obrigado pelo trabalho
desenvolvido, honesto, profícuo
e belo.
A festa merece-os…!

Dos Açores vem o exemplo
De há muito que é conhecida
a profunda afición da Ilha
Terceira, Balvarte do taurinismo
açoreano. Levaram a efeito a
construção de uma praça de
toiros capaz de exibir dignidade
em qualquer parte do mundo,
em que realizam das melhores
feiras taurinas que ocorrem no

todo português e não param
nunca as suas iniciativas.
Por iniciativa da Tertúlia
Tauromáquica Terceirense, no
passado dia 10 de Abril foi mostrada a público a maqueta de
importante monumento ao toiro
bravo que pretendem instalar na
ilha.

Bem que podia o nosso concelho, solar ganadero tão estimável copiar este exemplo que
vem dos Açores; ao dar relevo
ao toiro em Coruche, creio que
daríamos sítio a uma das mais
tradicionais actividades que se
inserem na matriz das gentes.

Alter do Chão
Como tradicionalmente acontece, dia 25 de Abril houve
toiros em Alter de Chão. Lidavam-se toiros coruchenses do
Conde de Murça, e abriu praça,
o amador Solles Garcia, que se
viu com agrado.
Quanto a Vítor Ribeiro diremos que esteve igual a si próprio, até na polémica que suscitou ao não querer continuar a
lidar um toiro que se estropiou
durante a lide, tendo por gentileza da empresa lidado o Sobrero. João Moura Caetano
esteve algo apático nesta tarde
de Alter, diremos mesmo que
muito abaixo da bitola em que

colocou no ano transacto.
O praticante Tiago Carreiras,
de quem tinha ouvido dizer
maravilhas, ao vivo e a cores,
como agora se diz; é fácil na
colocação e parece que se especializou a rodar vezes sem conta
à volta dos toiros no que tão só
deveria ser o remate. Outras
coisas também o não ajudam,
mas quanto a essas questões o
tempo o dirá.
Presença digna a dos forcados de Montemor e de Alter,
sendo que a pega de João Tavares, por Montemor se creditou muito justamente com o prémio em disputa.

No todo a tarde foi agradável, como sempre acontece quando nos é dado desfrutar do convívio de velhos amigos do norte
alentejano. Que aqui destaque
também duas manifestações
paralelas à corrida ocorridas no
Palácio do Alámo – Marco
Gomes deixou-nos ver parte do
acervo taurino que ao longo da
vida tem reunido e Élia Sofia
Ramalho alguma da sua produção pictórica de temática
táurica, em que a arte é patente.
Sempre nos congratulamos com
a festa de toiros como factor de
produção cultural e por assim
ser parabéns aos citados.

E, Que Sabores…!
De novo a vila de Coruche
volta a ser cenário de uma manifestação gastronómica, “Sabores
do Toiro Bravo”, em que se pode
apreciar o que justificadamente
considero, a mais acabada e
ecológica das carnes.
O evento, que começa a ser
tradicional, permite que nas “tasquinhas” se deguste o sabor da
carne brava, em receitas apuradas

muito bem confeccionadas, e por
assim ser susceptíveis de agradar
aos paladares exigentes.
A Confraria Gastronómica do
Toiro Bravo saúda efusivamente
tal realização com que se dignifica a carne de uma das mais importantes das nossas raças autóctones.
Assim, os comensais que
acorrem a Coruche que levem as

papilas despertas, porque vale a
pena demoradamente apreciar os
sabores propostos.
Bons apetites…

Cartéis com
Perfume Sorraiano
Montemor, Sábado 3 de Maio, 17 hrs. Cavaleiros: Joaquim
Bastinhas, Vítor Ribeiro e Manuel Ribeiro Telles Bastos.
Forcados Amadores de Montemor e Vila Franca de Xira.
Ganadaria: Veiga Teixeira.
Vila Franca de Xira, Domingo 4 De Maio, 17 hrs.
Cavaleiros: João Moura Caetano, Manuel Ribeiro Telles Bastos
e João Salgueiro da Costa. Forcados Amadores de Vila Franca de
Xira e Amadores de Coruche. Ganadarias: David Ribeiro
Telles, Hrds. de Branco Núncio, Pinto Barreiros, Mário e Hrds.
de Manuel Vinhas, Pégoras e Canas Vigourox em disputa dos
troféus bravura e apresentação.
Salvaterra de Magos, Domingo 11 de Maio, 17,30 hrs. 3.º
Corrida do Melão. Cavaleiros: António Ribeiro Telles, Rui
Salvador e Ana Batista. Forcados Amadores de Coruche,
Alcochete e Salvaterra de Magos. Ganadaria: Sociedade Agrícola
de Rio Frio. Em disputa 2 troféus para a melhor lide e melhor
pega.
Évora, Sábado 17 de Maio, 18 hrs. 49º Concurso de
ganadarias, 1º Concurso Luso-Espanhol. Cavaleiros: António
Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Vítor Ribeiro. Forcados
Amadores de Montemor e Évora. Ganadarias: Miura, Palha,
Partido de Resina (ex Pablo Romero), Victorino Martin, Grave e
Passanha. Em disputa os troféus bravura e apresentação.
Vendas Novas, Domingo 18 de Maio, 16,30 hrs. Cavaleiros:
Luís Rouxinol, José Prates e Rui Fernandes. Forcados
Amadores de Montemor e Coruche. Ganadaria: Rodolfo André
Proença.
Soito (Beira Alta), Domingo 25 de Maio, 16.30 hrs. Por
ocasião da 4.º Mostra Agro-alimentar do Alto do Côa.
Cavaleiros: António Ribeiro Telles e António D’Almeida.
Espada: Javier Castaño. Forcados Amadores de Coruche e
Coimbra. Ganadaria: Eng. Luís Rocha.

Tertúlia
próximo evento
Está assegurada a participação do Coronel
José Henriques, reputado cronista tauromáquico e historiador, na palestra tauromáquica
“A Mexicana” a ter lugar no próximo dia 28
de Maio, pelas 20 Horas, cujo tema a abordar
será a “Evolução do Toureio”.
Considerando o interesse que a mesma está
a despertar, aconselha-se a inscrição dos interessados com a maior antecedência.
A mesma pode ser feita no balcão da pastelaria ou pelos telefones:
218 486 117, 218 485 241
ou pelo telemóvel: 966 015 058

suplemento

Tauromaquia

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 25 • Maio de 2008

VI

S OBRE T OIR OS

Sevilha tem uma cor especial
De facto, como postula, a
popular “Sevilhana”, a terra
tem uma cor especial, que
mais se evidencia quando os
trajes de luzes na “maestranza” estendem seus brilhos ao
serviço da beleza da festa.
__
Com tempo instável, tive a
sorte de poder gozar emocionadamente as corridas, sendo
que até a última que vi, de ventania e aguaceiro, valeu a pena
pela importância da faena que
Manzanares receitou ao último
da ordem de lide.
Desfrute as corridas de 5, 6 e
7 de Abril.
Dia 5 face a toiros com ferro
de “El Ventorrillo”, o Maestro
“El Juli”, José Maria Manzanares e Miguel Angel Perera; o
madrileno abriu o livro face a
um toiro sem classe, dificílimo,
basto de tipo e soube transformar as acometidas em trajectos
templados, deixando constância
da responsabilidade que assume
de puxar o carro do toureio.
Exibiu valor e saber e mais
se lhe não podia pedir, dado que
por não poucas vezes pôs a vida
em risco na sua justificada ânsia
de triunfo. Sem dúvida que lhe
vi uma das grandes faenas da
feira. Manzanares vinha a por
todas e com bom gosto credi-

tou-se com uma orelha, tal
como El Juli, o que não é pouco
em Sevilha. Ligou naturais em
redondo que recordaram a tauromaquia de seu pai, esteve em
toureiro e o saldo parece curto,
mas justifica-se face à colocação por demais traseira da esto-

Maio Recheado
de Actividade
Os pupilos de Amorim Ribeiro Lopes, durante o mês de
Abril realizaram alguns treinos em preparação da temporada.
A 19 treinaram na ganadaria de Conde Murça, Agolada de
Cima e a 26 na Igrejinha de Hrs. de Cunhal Patrício.
Muita gente jovem com vontade de envergar a jaqueta do
Sorraia dá uma segurança na continuidade dum grupo com
pergaminhos de figura.
Já com um festejo realizado, domingo de Páscoa em Arraiolos, é em Maio que a temporada ganha contornos de maior
seriedade com todos os domingos preenchido.
Dia 4 em Vila Franca de Xira alternando com os Amadores
locais num concurso de ganadarias; a 11 em Salvaterra na 3.º
corrida do melão; a 18 em Vendas Novas e a 25 no Soito (Beira
Alta).
Para o mês de Junho já tem assegurado a sua primeira presença desta época no Campo Pequeno, perspectiva-se mais uma
temporada em grande para o Grupo de Forcados Amadores de
Coruche.

cada. Miguel Angel Perera, acabou sendo o triunfador da tarde
com duas orelhas de lei, conseguidas após faena plena e
emocionante. Começou com os
seus câmbios pelas costas e logo
aí meteu o público no bolso da
“jaquetilla”, depois exibiu mando que se não descreve e de pés
colados à arena bordou o toureio. Sem ser uma corrida de
excepção, até porque os toiros
pouco serviram, convenhamos
que o saldo foi positivo, porque
na arena estiveram toureiros.
Domingo dia 6, toiros de
Parladé, o outro ferro de Juan
Pedro Domecq, que curiosamente pasta nas cercanias da
Granja (Amareleja) em Portugal, apareceram no “Amarillo
Albero” sem classe, nem bravura, nem trapio para o nível da
praça; dão mal resultado os
negócios em pacote, próprios
que são das farinhas lácteas, que
com n tampas davam direito a
alguidares de plástico (no tempo
em que campeava o nosso barro
e eram novidade…)
No “Passeíllo”e na sua lide,
“ Finito de Cordoba”, “Morante
de la Puebla” e Salvador Cortés,
toureiros consagram, que sempre despertam o interesse da afición. Como os toiros não tinham
uma grama de potabilidade,
Juan Serrano tão só se creditou
com os dois mais extensos

“derechazos” da tarde e pouco
mais poude dizer.
Morante, reiteradamente o
toureiro que explanando genialidade é ao momento o que mais
me interessa ver, não me defraudou e tirando água de um poço
seco, creditou-se face ao seu
primeiro com uma faena esquisita, “pinturera”, com o tal “empaque” e “duende” que caracterizam o melhor do toureio de arte
e deslumbrou-me, apesar de
remate me ter cansado de lhe
contar os “pinchazos”.
Nada pode roubar mérito do
estar de José António, sendo que
a aficionados de mérito ouvi
essa noite de motu próprio
proclamar tal faena irrepetível.
Abriu o livro da beleza e
explanou o seu direito à diferença, e isto repito perante um
toiro que sequer era flor que se
cheirasse. Face ao seu segundo
sequer viu que lhe valesse o
esforço, mas de saída a fortíssima ovação deixou claro que
sempre se espera por ele.
Salvador Cortés limitou-se a
estar em toureiro, não podendo
repetir os seus êxitos nesta
praça, sendo até um milagre vêlo sair por seu pé, face aos broncos que teve que lidar; que mal
empregues as rotundas estocadas com que os despachou.
Segunda, dia 7, São Pedro
zangou-se com Sevilha logo

Dr. Domingos da Costa Xavier *

pela manhã e quer em chuvinha
quer em bordanada a água caiu
como bem lhe apeteceu; inclusive uma hora antes da corrida o
céu parecia estar roto. No entanto não choveu na bilheteira e
assim sendo, à hora regulamentarmente pontual, Ponce Sebastian Castella e José Maria Manzares, debaixo de vento de fazer
voar “Capacinhos”, desfilaram
pelo ensopado “Albero” para
lidar uma infame corrida de
Juan Pedro Domecq, imprópria
para consumo, indigna da praça
e da casa. Ponce, face a um
basto que mais parecia o produto da leviandade da mãe com
um figurão e mais não disse,
que o outro do seu lote era ainda
pior.
Castella, sob vendaval exibiu valor no centro da arena, atitude pouco inteligente porque a
lide em tal sítio era impossível,
pelo que mudou para tábuas,
mas o tempo e o oponente, com
o outro o mesmo se passou, não
estavam para triunfos.
Manzanares parecia ter reservado a mesma sorte; no seu
primeiro nem fu nem fá, limitando-se aos decompostos passes possíveis que também temporal e vento o não ajudaram.
Quando soou o clarim para a
saída do último, ninguém parecia acreditar que algo de positivo aconteceria. Uma carga de
água desabou no início da lide e
até ao fim jamais parou.
O de Alicante percebeu que
encontrava perante o único
exemplar da tarde com som, e
pese a chuva esqueceu-se do
incómodo e esteve toureiríssimo
com ele, numa faena longa que
se viu de guarda-chuva aberto.
Bem nas distâncias e alturas,
soube enrolar o toiro à cintura,
com mando, emoção e arte.
Rematou com um “estoconazo”em seu sítio e foi o delírio,
e ainda estou para descobrir
onde se encontraram mãos para
tanto lenço ocupadas que estavam com as umbrelas.
Como vos dizia, Sevilha,
mesmo com chuva tem uma cor
especial, e eu, uma sorte generosa, que me permitiu ver faenas
importantíssimas em feira abrilenha que em seu todo não vai
entrar na história pela regularidade dos sucessos.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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Prevenção aos incêndios
com mais homens e novas políticas
No passado dia 3 de Abril
foram apresentadas, no Governo Civil de Santarém, as 60
novas equipas de Sapadores
Florestais que irão integrar o
dispositivo nacional para os
incêndios já este Verão.
O Secretário de Estado do
Desenvolvimento Rural e das
Florestas, Ascenso Simões,
anunciou ainda algumas alterações a efectuar, principalmente ao nível legislativo.

nizar. “O Estado não pode gerir
o que é de cada um de nós, mas
dar cobertura e mecanismos”,
defendeu o Governador Civil,
acrescentando que as ZIF são
uma boa ferramenta de gestão
da floresta que permite dar-lhe
maior valorização económica e
contribuir para a riqueza nacional e do próprio proprietário.
O anúncio da criação de uma
Direcção Regional de Lisboa e
Vale do Tejo foi motivo de grande satisfação para Paulo Fonseca, já que “estaremos mais próximos das decisões, da informação que é necessária e da
influência que também deve
fazer um responsável político
como eu, no sentido de ajudar a
resolver os problemas”.
Quanto à possibilidade de a
sede ficar no distrito de Santarém, o representante do Governo
manifestou o seu empenho e a
boa receptividade nesse sentido.

___

A prevenção estrutural é a
vertente dos fogos florestais que
maiores fragilidades apresenta.
Por isso mesmo, é necessário
construir uma “nova visão da
floresta”, afirmou o Secretário
de Estado, tornando-a mais sustentada, num processo que deverá envolver todas entidades.
“O que é importante para Portugal é nós olharmos a floresta
como um espaço de futuro estruturado, credível e economicamente viável”, defendeu Ascenso Simões.
Neste sentido, o objectivo de
constituir 500 equipas de Sapadores Florestais até 2018 será
agora antecipado para 2012,
pois, para o governante, é urgente “acelerar o exército da
prevenção”. Para este ano, o dispositivo nacional contará com
mais 60 equipas distribuídas por
todo o país.
No distrito de Santarém, a
Câmara Municipal de Constância foi a única entidade contemplada, o que, a acrescentar às já
existentes, perfaz um total de
nove equipas de Sapadores Florestais. Por outro lado, é necessário alterar algumas políticas,
nomeadamente no que diz respeito à Direcção Geral dos Recursos Florestais.
Será elaborada uma nova lei
orgânica, que atribua à entidade
uma igualmente nova dimensão,
com carácter de autoridade florestal nacional. A sua estrutura
será adequada à reforma administrativa actualmente em curso e
será, por isso, criada uma
Direcção Regional de Lisboa e
Vale do Tejo.
Outro dos grandes problemas apontados por Ascenso Simões é a burocracia existente na
criação das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF). Num man-

dato em que se procura agilizar
os processos “na hora”, a constituição de uma ZIF “é tudo
menos “na hora” e nós não nos
conformamos””, afirmou o Secretário de Estado, para quem a
Administração Central deve procurar encontrar as soluções e
“não ver os cidadãos como
maus”. Quanto ao distrito de
Santarém, Ascenso Simões elo-

giou o trabalho efectuado, principalmente pelos municípios
“que têm uma perspectiva já
muito desenvolvida de intervenção na floresta, que até são
estudados em Portugal e fora”.
Para o Governador Civil de
Santarém, importa dar um novo
impulso ao sector da prevenção
aos incêndios florestais, não
esquecendo a vertente económi-

ca associada à floresta. Em termos de Sapadores, a “cobertura
do distrito não é satisfatória,
precisa de um reforço”, lamentou Paulo Fonseca, até porque
estas equipas têm um papel de
grande relevo na prevenção.
No entanto, esse número
depende das candidaturas apresentadas e, por isso, os proprietários têm também que se orga-

____

Na cerimónia, estiveram
ainda presentes os Director
Geral dos Recursos Florestais,
o Presidente da Autoridade
Nacional de Protecção Civil e
representantes das entidades
contempladas com equipa de
Sapadores Florestais.
____
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MAI reúne
em Santarém

Governo Civil esclarece
e sensibiliza para
limpeza da floresta

e anuncia respostas
às vítimas do tornado

Realizou-se, no passado dia 7 de Abril, no Governo Civil de
Santarém, uma reunião com Juntas de Freguesia e Gabinetes
Técnicos Florestais do Distrito, para esclarecimento e sensibilização para a limpeza da floresta.

Realizou-se no passado dia
10 de Abril, no Governo Civil
de Santarém, uma reunião de
emergência para avaliação
das consequências do tornado
registado ontem no Distrito.
No encontro esteve presente o Ministro da Administração Interna que anunciou
já algumas medidas de apoio
às pessoas e empresas afectadas.
–––
Segundo o Governador Civil, Paulo Fonseca, a reunião serviu para que Rui Pereira tomasse conhecimento dos pormenores da ocorrência e para que
se possa “desenhar uma forma
de resposta com eficácia e com
rapidez para que a vida continue e possamos repor a situação com a maior normalidade
e brevidade possível”.
O Ministro da Administração Interna afirmou que o Governo está “empenhado em aprovar medidas muito rápidas e,
por isso mesmo, serão avaliadas em Conselho de Ministros
algumas propostas de apoio”.
Dentro dessas medidas está um
diploma legal de âmbito geral
que prevê a criação de uma conta de emergência para situações
de catástrofe. Centrado na Autoridade Nacional de Protecção
Civil (ANPC), este mecanismo
“disporá de saldos disponíveis
da ANPC e de contribuições de
entidades públicas e privadas”,
explicou Rui Pereira. Será ainda

discutida a possibilidade de
aprovação da abertura de uma
linha de crédito.
Quanto à situação dos trabalhadores das empresas afectadas, o Governador Civil estabeleceu contactos com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, no sentido de ser
aplicado um layoff, que permitirá o pagamento de 70 por cento do ordenado.
Não existe, contudo, uma
previsão concreta para a aplicação prática destas medidas, uma
vez que é necessário cumprir os
procedimentos legais, nomeadamente a promulgação pelo
Presidente da República e a sua
publicação no jornal oficial. Rui
Pereira apenas apontou para
“algumas semanas”.
O Presidente da Câmara
Municipal de Santarém sublinhou “a actividade exemplar do
Ministro da Administração Interna” e, questionado sobre um
cálculo dos prejuízos, Francisco
Moita Flores adiantou que deverá rondar os cinco e os sete
milhões de euros, só no concelho escalabitano.
Na reunião de emergência,
estiveram ainda presentes a Câmara Municipal de Alcanena, as
Juntas de Freguesia afectadas,
representantes das empresas
mais atingidas pelo tornado,
Comando Distrital de Operações de Socorro e Guarda Nacional Republicana.
____

A prevenção é, para o Governador Civil, a vertente do sistema dos incêndios florestais que
maior atenção merece. Em termos de vigilância e combate, o
dispositivo encontra-se bem
preparado, mas o factor preventivo continua a apresentar fragilidades, nomeadamente no cumprimento do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho. Por
isso mesmo, foi organizado este
encontro com as Juntas de Freguesia, não apenas para valorizar o conhecimento mais pormenorizado dos locais e o papel
de proximidade entre as autarquias e a população, mas também para que “cada Junta de
Freguesia fique dotada dos elementos informativos necessários a reforçar o pilar da prevenção”, afirmou o Governador
Civil. Para Paulo Fonseca, “se
não dermos uma componente
económica à floresta, provavelmente as pessoas tenderão a
desvalorizar esse aspecto, a ter
dificuldade no investimento para a limpeza, e a reforçar ou a
aumentar de forma perigosa as
condições de ocorrência de um
fogo florestal”.

Em 2008, haverá uma maior
repressão e fiscalização por parte das forças de segurança, garantiu o Governador. Paulo Fonseca considera que, em 2007,
existiu alguma tolerância, mas
intransigência, acutilância e exigência serão as palavras de
ordem para o próximo Verão:
“É preciso que sejamos duros,
porque se não o formos e não
houver cumprimento das limpezas exigidas por lei, não há bombeiro que chegue, nem há equipamento que chegue, nem há
força de segurança que chegue”, afirmou.
Questionado sobre a falta de
controlo sobre as condições meteorológicas, o Governador Ci-

vil respondeu que, embora não
sejam controláveis, “há uma
capacidade técnica para se
poder fazer alguma previsão”.
Paulo Fonseca referia-se ao Sistema de Informação Geográfica
e Emergência de Santarém
(SIGES), criado em sede de Governo Civil, que, congregando
um vasto conjunto de informações, permitirá comandar qualquer teatro de operações com
melhor eficácia. Este programa
estará a funcionar já este Verão,
em fase experimental, acrescentou o representante do Governo.
Esta foi uma das duas reuniões a realizar com as Juntas de
Freguesia e os Gabinetes Técnicos Florestais.

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

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche
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JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE

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

EDITAL
Jazigo Particular Prescrito
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Coruche,
nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Artigo 38.º, alínea h), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2000, de 11 de Janeiro, torna público que:
No cumprimento do estipulado no Regulamento dos Cemitérios de Santo Antonino, Azervadinha e Rebocho, Capítulo VI, Artigo 41.º, n.º 1, consideram-se abandonados, podendo declarar-se prescritos a favor da Freguesia, os jazigos, cujos concessionários não sejam conhecidos ou residam em parte incerta e não exerçam os seus
direitos por período superior a dez anos, nem se apresentem a reivindicá-lo dentro do
prazo de sessenta dias, depois de citados por meio de editais afixados nos locais
habituais e publicados em dois dos Jornais mais lidos no Concelho.
Ultrapassado o prazo referido de sessenta dias sem que o(s) respectivo(s) concessionário(s) se tenha(m) apresentado a reivindicar os seus direitos, de acordo com
o estipulado no artigo 43.º, n.º 1, do Capítulo VI, do Regulamento do Cemitérios de
Santo Antonino, Azervadinha e Rebocho, o executivo desta Junta de Freguesia deliberou unanimemente, em reunião de 22.04.2008, depois do processo instruído com
todos os elementos comprovativos dos factos constitutivos do abandono e do cumprimento das formalidades exigidas, declarar a prescrição do Jazigo a favor da Freguesia de Coruche.
Assim, O ÓRGÃO EXECUTIVO DESTA JUNTA DE FREGUESIA FAZ SABER QUE, FOI DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO JAZIGO NÚMERO QUINZE
DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTONINO A FAVOR DA FREGUESIA DE CORUCHE.
Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser legalmente
afixados nos locais habituais e publicados em dois Jornais do Concelho.
Este Edital entra imediatamente em vigor a partir da data da sua publicação.
Junta de Freguesia de Coruche, 02 de Maio de 2008
O Presidente da Junta
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa

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

Faleceu Dª. Margarida
Cunhal Patrício Oliveira
Faleceu no dia 20 de Março a Sra. D. Margarida Maria Alves do Rio
Cunhal Patrício de Oliveira, proprietária da ganadaria de Hrds. de
Cunhal Patrício. D. Margarida havia sofrido um acidente vascular cerebral de alguma gravidade ao qual o seu estado de saúde se viria a
agravar vindo a falecer no dia 20 de Março.
O seu funeral efectuou-se no dia seguinte à tarde com missa de corpo
presente na capela da herdade da Raposeira seguindo depois para o
cemitério do Biscaínho onde ficou sepultada.
A toda a sua família o Jornal de Coruche e seus colaboradores apresentam os mais sinceros votos de pesar.

Informações da Paróquia de Coruche

Abril de 2008
• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 12 - Cláudia Margarida Malta Luís
Maria Eduarda Marques Baltazar
Rodrigo Miguel Gonçalo Bacalhau
Maria Gonçalves Ferreira Cortez
Dia 19 - Dinis Filipe De Silva Frade Laranjo
Martim Alexandre Ferreira Fernandes
IGREJA MATRIZ
Dia 27 - Margarida Filipa Messias Ferreira
IGREJA DA FAJARDA
Dia 20 - Luísa Bento Cordeiro
• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Joaquim Da Costa Teles - 71 anos
Mª da Piedade Consolação Brito Pereira 84
Dia 3 - Maria Ferreira - 86 anos
Dia 4 - Ernesto Marques - 76 anos
Dia 5 - Delfina Custódia - 86 anos
Helena Guiomar de Melo e Lima Lopes de
Vadir Pina Monique - 76 anos
Dia 7 - Maria Emília - 90 anos
Maria Zulmira Borda Dàgua - 70 anos

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA

Dia 8 - António João Fernandes - 81 anos
Dia 9 - Manuel António Serafim Mestre - 67
Dia 10 - Maria Pereira - 69 anos
Joaquim Coelho - 81 anos
Dia 11 - Maria Jacinta Pirralho - 84 anos
Dia 12 - Sofia Isabel Maximiano Oliveira 14 meses
Maria Augusta Emereciana Coelho - 84
Dia 18 - Manuel Silva - 90 anos
Dia 20 - Alberto Rodrigues Félix - 80 anos
Antónia Maria Teodoro - 72 anos
Dia 22 - Albertina De Jesus - 87 anos
Dia 25 - Joaquim Henrique Constantino - 76
Bruno Gonçalo Teles Guia - 25 anos
Dia 26 - Jorge Henrique Nunes Bento - 39
Dia 30 - Carlos Manuel Gonçalves Pereira
Filipe - 59 anos
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 25 - Nuno Miguel Virote Ferreira com
Sofia Isabel de Sousa David
Dia 26 - António Miguel Simões Alves com
Andreia Sofia Tadeia Balsa

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

31

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 25 • Maio de 2008

ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela
Fotos: João Santos

Freguesia de Coruche

Artesão: João Romão Santos
Artesanato Contemporâneo
João Romão Santos, fala de si.
Em meados de 2002, ligado à construção civil, comecei a ocupar os tempos
livres fazendo peças decorativas em
pedra, ferro e madeira, usando métodos
artesanais.

Fiz e faço também alguns trabalhos
de carácter decorativo, elaborados com
um vasto tipo de materiais, bem como
restauro e reciclagem de peças.
A pedra mais utilizada é o Moleano,
esta rocha é de formação calcária, apresenta côr bege e por vezes alguns fósseis
dependendo da localização da sua extracção.
Ainda podem ser utilizados os granitos, mármores, entre outras pedras e outros materiais como o ferro e a madeira
que podem ser trabalhados, separados ou
em conjunto.
Já expus um pouco por todo o país,
fazendo feiras de artesanato, bienais de
artes, lojas, etc.
____
João Romão Santos poderá ser contactado pelo
e-mail: romão_santos@hotmail.com

Especial destaque
para
Carne de Toiro Bravo

LISBOA

CORUCHE

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

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

Especialidade Carne na Brasa
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Actividades Culturais da Biblioteca Escolar

Semana da Leitura

de 7 a 11 de Abril de 2008

“Histórias de ontem … contadas hoje”
Durante a semana de 7 a 11 de Abril, a Biblioteca Escolar dinamizou a Semana da Leitura, e convidou algumas pessoas a vir à escola contar uma história da qual gostassem muito. Todos os nossos convidados acederam com simpatia e voltaram à escola, voltaram a ser crianças
por um par de minutos. Contaram-nos a sua história e fizeram sorrir e pensar as crianças de hoje – Histórias de ontem … contadas hoje.
A todos o nosso muito obrigado.

O Grão de Areia

• Padre Elias Serrano
Ontem, dia 10, o Sr. Padre Elias contou-nos a história do “Grão de Areia”
na biblioteca da nossa Escola. A mensagem desta história ensinou-nos
que não devemos mentir porque a
mentira não nos ajuda a resolver os
problemas.
Também falámos sobre a criação do
Mundo e do primeiro homem – Adão
e da primeira mulher – Eva.
É importante acontecer este tipo de
actividades porque gostamos e devemos aprender com as pessoas mais
velhas e sábias.

Conservámos também sobre a profissão que cada um de nós gostaria de ter quando crescermos. Havia diferentes profissões mas ninguém escolhe enfermagem.
No fim da visita, a Enf. Isilda ofereceu-nos a fotocópia da história da Raposa e da
Cegonha para nós pintarmos.
Gostámos muito de saber estas curiosidades e achamos que a visita da enfermeira
Isilda foi espectacular.
Os alunos do 3.º A

Visita de um Jornalista • José Alves volta à Escola

O grão de areia
Deus criou o homem e a mulher que
tiveram filhos e foi havendo cada
vez mais pessoas.
Essas pessoas não tinham alma e sentiam-se infelizes.
Deus resolveu ir para o laboratório criar as almas.
No dia em que Deus as foi distribuir estava a chover e algumas almas ficaram estragadas. Um dos homens que recebeu uma dessas almas resolveu mentir.
Deus desceu à terra, reuniu todas as pessoas e disse:
– Por cada mentira mandarei um grão de areia.
As pessoas pensavam que um grão de areia não fazia mal.
Continuaram a mentir e começaram a aparecer os desertos.
Os Alunos do 2.º ano

Nós, na nossa escola E.B.1 de Coruche 2, tivemos a visita do jornalista José Alves,
no dia 7 de Abril. Ele contou-nos 3 histórias:

A Raposa e a Cegonha

• Enfermeira Isilda Alves Cordeiro
1.ª História:
Tinha ele 10 anos quando começou a trabalhar, ganhava por dia 2$50. Na altura
havia uma colecção de cromos das raças humanas, quando acabou a colecção faltavam-lhe 3 cromos, para comprar avulso precisava de 2$50. Um dia quando ia
buscar o almoço ao patrão olhou para o céu e disse: Tu, se existes faz com que
quando eu olhar para o chão que me apareça 2$50. E a verdade é que quando olhou
para o chão apareceu o dinheiro que precisava.

A Enfermeira Isilda, veio contar a história da Raposa e da Cegonha.
A história foi-nos contada na biblioteca.
A história, falava de uma raposa muito matreira que queria enganar uma cegonha.
Essa história, foi muito bonita e até nos ensinou uma lição que foi: se um amigo
nos fizer mal, nós não vamos fazer o mesmo por vingança. Nós aprendemos esta
lição com a raposa e a cegonha e devemo-nos lembrar sempre dela.
Depois, tivemos a oportunidade de fazer perguntas.
Uma das perguntas foi se elas continuaram a ser amigas.
Ficamos a saber como era a televisão no tempo em que a Enf. Isilda tinha a nossa
idade. Ficamos surpreendidos porque a televisão trabalhava a bateria, visto que
naquela altura não existia electricidade onde ela morava. Ficamos ainda a saber
muitas coisas acerca da infância da Enfermeira Isilda.
Fomos ainda informados que existe no Centro de Saúde, um Gabinete onde podemos falar da nossa vida pessoal e dos nossos problemas sem vergonhas. Tudo o
que contarmos é segredo.

2.ª História:
Um dia andava a passear com o seu pai, e o pai encontrou uma moeda de ouro do
ano do terramoto de Lisboa (1755). Ele tentou convencer o pai a dar-lhe a moeda,
tentou, tentou, tentou, até que conseguiu. Um dia perdeu a moeda. O que aconteceu de extraordinário foi que o pai dele encontrou a moeda novamente. Pena que
quando foi para França teve de a vender.
3.ª História
Quando ele foi para Madrid, no ano de 1981, um ano de muitas catástrofes e entre
elas a queda de uma avião, onde só houve 4 sobreviventes e todos da mesma
família. Estes 4 sobreviventes foram para uma clínica e um deles deu uma conferência de imprensa, onde disse que foi após este acidente é que começaram a
acreditar em Deus e até foram baptizados na própria clínica, porque para eles este
foi um verdadeiro milagre.
E após estas 3 histórias podemos fazer perguntas.
Gostámos muito!!!
Por: Maria Leonor Capricho
Correspondente das turmas 4.º B e 4.º C
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A Escola Segura veio à Escola … contar histórias

Os senhores da Escola Segura
À biblioteca vieram contar,
Duas histórias maravilhosas
Que nos fizeram sonhar!

Foi a vez do senhor Luís Firmino
Contar uma história bem bonita,
Eram três irmãos viajantes
Que chegaram a uma floresta Catita.

O senhor José António
Falou de um menino preguiçoso,
Ele não queria estudar
Era casmurro e teimoso.

Mama na Burra, Arrasa Montanhas e
Mata Piolhos
Que nomes tão divertidos,
Três homens corajosos
E muito destemidos.

Entrou numa casa assombrada
E que susto ele apanhou,
Havia lá dentro um monstro
Que muito o assustou.
Afinal foi só um sonho
Mas serviu-lhe de lição,
Agora acorda sempre a horas
E às aulas toma atenção!
Gostamos muito desta história
Pois tinha uma moral,
Ser preguiçoso não é bem
É sim muito prejudicial.

Enfrentaram um gato mau
E entraram numa gruta,
Salvaram a linda princesa
E ao gato deram muita luta!
Mas que bravos, mas que heróis
Que homens tão valentes
Aprendemos, foi divertido
Saímos de lá contentes!

Os alunos do 3.º D

Helena Nogueira contou “O lago da cor do céu”

O Príncipe com Orelhas de Burro A história da Educadora Teresa Dias

A vice-presidente do Conselho Executivo, Teresa Dias, que também é Educadora de
Infância, veio à BE/CRE da nossa escola, contar uma história do seu tempo à nossa
turma, “O Príncipe com Orelhas de Burro”.
Foi muito interessante porque nenhum de nós conhecia esta história.
No fim falámos sobre a história e sobre as flautas feitas de cana. A partir desta conversa, a professora Teresa falou-nos que antigamente os instrumentos musicais e
os brinquedos eram feitos com materiais que a Natureza nos dá. Convidou-nos a
visitar uma exposição sobre este tema que está patente no Centro Social da Branca.
Nós ficámos muito entusiasmados com a ideia e convidámo-la a ir connosco.
O que nós aprendemos com esta História!
Os alunos do 3.º C

“Um Livro em viagem” • Norberto Esperança veio contar …
Estamos a comemorar a “ Semana da Leitura” e por isso fomos à Biblioteca da Escola
ouvir o Sr. Norberto contar-nos uma história. O Sr. Norberto disse-nos que, como
havia crianças que não podiam ir à Biblioteca, ele e a sua colega iam às escolas levar
livros para essas crianças lerem.
Um dia ele teve a ideia de pedir aos alunos
das escolas para fazerem uma história colectiva. Assim foi. Os alunos de várias escolas
participaram nessa proposta e assim surgiu a
história que ouvimos hoje.
O título da história é “Um livro em viagem”.
As personagens são: o Mocho, a menina
Leonor e os livros que iam nos baús.
Os livros eram muito importantes. Faziam
com que as crianças lessem mais, fossem mais criativas, aprendessem coisas
novas, dessem menos erros na escrita, …
No meio desses livros todos, havia um que quase nunca era escolhido porque era
escrita em código Braille. Um dia esse livro foi escolhido por uma menina, a
Maria, que era invisual (cega) e lia os pontinhos do código Braille, com a ponta
dos dedos. Então o livro percebeu que era muito importante e especial.
Gostámos de ir ouvir esta história e ficámos a saber muitas coisas novas.
Os alunos do 3.º B

O Principezinho • Contado por Isabel Chaparro
Era uma vez um casal de andorinhas que vivia muito feliz com os seus três filhos,
no ninho abrigado num beiral de um telhado.
Num belo dia de sol, os filhotes, que ainda não sabiam voar, resolveram sair do
ninho para dar um passeio. Foram andando aos saltinhos, até que chegaram ao pé
de um belo lago chamado Lago Azul.
À beira do lago estava numa túlipa e as andorinhas colocaram-se umas em cima
das outras para tentar subir para cima da linda flor. Nesta brincadeira, elas desequilibraram-se e caíram para dentro do lago. Ficaram muito aflitas, pois não sabiam nadar, até que um pato que andava por ali perto as foi salvar. Agarrou uma de
cada vez com muito jeitinho com o seu bico e levou-as até à Berna.
Os pais andorinhas andavam muito aflitos à procura dos filhotes, mas não havia
maneira de os encontrar. Voaram, voaram e quando passaram por cima do Lago
Azul avistaram os filhos a ser salvos pelo pato. Ficaram muito aliviados e desceram. Foi tão grande a emoção que até se esqueceram de lhes dar umas valentes palmadas. Agradeceram ao pato e conservaram com os filhos para nunca mais saírem
de casa sem autorização dos pais. Deram-lhe muitos abraços e beijinhos e voltaram
de novo para o ninho para mais tarde aprenderem a voar.
Esta história deu-nos uma grande lição: Não devemos ausentar-nos sem avisar os
nossos pais.

Durante a Semana da Leitura decorreram na Biblioteca da nossa Escola sessões de
leitura. A nossa turma teve a visita da Professora Isabel Chaparro que nos mostrou
a história que mais gostou quando tinha aproximadamente a nossa idade: “O
Principezinho” Antoine de Saint-Exupéry.
Como a nossa turma já conhecia bem esta história acabou por acontecer uma conversa agradável, interessante e participada por todos.
Conservámos sobre o significado da história e sobre os sentimentos que nos
transmite, orgulho, amizade, ganância, vaidade, tristeza, saudade…
Foi uma conversa muito harmoniosa onde nos sentimos bem e unidos.

Os alunos do 1.º ano

Os alunos do 4.º A
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LEAL & CATITA, LDA.

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

Zé da Quinta expõe em Coruche
Durante os “Sabores do Toiro Bravo”, vão estar expostas fotografias
sobre o tema “O Toiro Bravo” no espaço do restaurante Sal&Brasas,
na Praça de Toiros de Coruche.
José Ribeiro da Cunha é
natural de Coruche e fotógrafo
freelancer desde 2005, privilegia a fotografia de animais, vida selvagem, natureza e desporto, passando ainda pela tauromaquia, tema desta exposição, em que o movimento e a
cor são as notas dominantes.
Pela 1.ª vez, a sua terra vai
apreciar 25 das suas fotos, nos
dois fins-de-semana em que
Coruche, vai receber milhares
de visitantes num certame que
pretende divulgar os sabores
da carne de toiro bravo.
Sabores que se completarão

com o olhar, na apreciação da
luz e da sombra que a fotografia consegue captar em milésimos de segundo. Momentos
únicos que só a sensibilidade de
um fotógrafo consegue reter.
Deleite para todos os que se
propuserem apreciar este trabalho feito por quem usa a câmara para se exprimir em imagens, usando uma perspectiva
que procura a inovação.
A rotura com os conceitos
assimilados desde há anos, na
fotografia do “toiro bravo” e
em tudo o que o rodeia, nomeadamente na fotografia da

actividade tauromáquica são a
pedra de toque dos trabalhos
apresentados nesta exposição.
Zé da Quinta – como assina os seus trabalhos – faz esta
sua 1.ª exposição em Coruche,
na mesma altura em que lança
o seu site de fotografia
www.zedaquinta.com
As fotos estarão à venda e,
como sempre tem feito o seu
autor, o produto dessas vendas
reverte a favor APCL – Associação Portuguesa Contra a
Leucemia.

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

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

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

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

ligiaseguros@gmail.com

Assine o Jornal de Coruche
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25 de Abril
Cicloturismo
na freguesia da
Fajarda

A Junta de Freguesia da Fajarda organizou mais uma
vez a Prova de Cicloturismo, no já habitual dia 25 de
Abril, um convívio de ciclistas amadores onde percorreram alguns quilómetros num trajecto pelas ruas da
freguesia, e pela mata até terras de Glória do Ribatejo.
Este ano no convívio participaram cerca de 100 populares da freguesia das mais diversas idades sendo o
mais jovem de sete anos e o menos jovem de setenta
sete anos.
A Junta presenteou os participantes com bonés e
bolsas e no final um almoço nas instalações anexas á
sede. Um dia bem passado para os Fajardenses que participaram.
____
Mafalda Fonseca

Jorge Azevedo Correia

Totalitarismo: o Antigo
e o Novo
Vivemos num tempo de slogans e palavras de ordem, num
tempo de emocionalismos exacerbados e sensações à solta. O
nihilismo de mensagem forte,
de pistola em punho e bomba
escondida debaixo do colchão, é
hoje uma longínqua memória
do século XX, tendo sido substituído por uma pieguice emocional sem qualquer tipo de fundamentação ou razão última.
O momento é “pós-moderno” e não existe uma justificação para nada. Observem-se
os liberais de outrora, defensores de direitos naturais e de
um “estado de natureza” prépolítico que justificava as suas
posições políticas. Olhe-se agora para os liberais dos nossos
dias que se justificam nas convenções da nossa sociedade e no
progressismo (autêntica exploração da avidez humana).
Observem-se os conservadores de outros tempos, que justificavam a sua acção com a
ordem natural das coisas e das
sociedades. Atente-se nos conservadores dos nossos dias,
sempre dispostos a sacrificar a
qualquer tipo de noção de ordem às exigências da massa e
aos ídolos do nosso tempo
Olhemos os comunistas de
outrora e veremos um desejo
irreprimível de mudança da
sociedade que só podia ser aplacado pela Revolução. Cuidemos
os esquerdistas de agora e nada
mais encontraremos senão um
partido de distribuição da riqueza, pronto a criar milhares de
burguesinhos, cheios de livresescolhas que anteriormente lhes
estavam vedadas pela mensagem poderosa da “ditadura do
proletariado”.
Pena que tanta linha escrita
em jornais falhe este diagnóstico simples. Na verdade não
existe qualquer alternativa
política ou ideia nova na sociedade portuguesa. Existem diferentes perspectivas sobre a
sociedade, mas uma mesma
concepção que abraça todos os
partidos.
Quem estranha a forma canina como os dirigentes “direita a
que temos direito” se prostram
perante a memória de Álvaro
Cunhal e visitam as festas que
celebram genocidas de esquerda, ainda não percebeu que essa
é a sua fonte espiritual.

Há quanto tempo não temos
a felicidade de ver um político
defender que alguma coisa deve
ser feita por ser boa? Há quanto
tempo não existe um político
que afirme que há coisas que
não são negociáveis?
O CDS é contra o aborto,
mas acha bem que o voto popular posse subverter o Direito à
Vida. O PSD nem sequer tem
uma posição sobre o assunto,
colando-se à infeliz ideia de que
a vida de outrém (e o seu início
e fim) pode ser determinado por
uma contagem de papéis.Há
qualquer coisa de profundamente estranho nestas posições
políticas, dispostas a serem revogadas, não por um argumento
mais claro ou uma asserção
mais próxima da verdade, mas
por mera opinião de outrém.
Um mundo e um conjunto de
crenças que se renovam e reinventam ao esvaziar de uma
urna.
Ao contrário do que se quer
fazer crer o Totalitarismo não se
trata de uma longínqua memória
do século XX composta de
cidades superpoliciadas e campos de extermínio. O Totalitarismo reside sobretudo nos caminhos do pensar que propiciaram todas essas maravilhas da
civilização que se estenderam
entre Bergen Belsen e o gelo
dos campos de reinserção da
Sibéria.
A obra de Leo Strauss surge
nesse ponto como um verdadeiro guia, traçando os elementos que nos colocaram na escravatura de uma moral política
que nos é alheia, porque inde-

pendente de uma racionalidade.
Na obra de Rousseau, Hobbes e
Nietzsche a obediência política
é absolutamente independente
de qualquer razão ou argumento
político, o que remete invariavelmente para uma condição
de absoluto que é elemento de
uma relação escravo-senhor
(onde a obediência é questão de
propriedade e legalidade) e não
de uma relação de mútua vantagem (bem-comum).
Esta abordagem não pode
deixar de nos elucidar sobre a
nossa sociedade. Vivemos num
mundo em que não existe qualquer tipo de racionalidade, onde
os homens escolhem os seus
representantes pela mitificação
do indizível a que Weber convencionou chamar carisma,
onde a população encara o Estado como luz messiânica ao
fundo do túnel, num momento
ético onde os valores mais elevados e ordenadores do mundo
são a materialidade e um bemestar físico. Aras em que tudo se
sacrifica.
Vivemos num país onde os
assíduos das missas mais concorridas do país fazem parte de
partidos que se propõem a
destruír todo o resquício de vida
cristã no país.
Como se pode aderir a um
projecto político absolutamente
oposto dos valores que se dizem
defender?
Não me parece que exista
melhor exemplo de arbitrariedade e irracionalidade interior...
____

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
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Crise de alimentos
pode atingir
2,2 bilhões, diz ONU

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO

Segundo relator especial para o pessoas que não têm o que comer
Direito à Alimentação, Jean no mundo, no momento.
Ziegler, mais afetados estariam
nos países em desenvolvimento.
O relator especial das Nações
Mônica Villela Grayley, Rádio ONU em Nova York.
Unidas para o Direito à Alimentação, Jean Ziegler, afirmou que a
atual crise dos alimentos pode
cortesia: http//radio.un.org/por
atingir 2,2 bilhões de pessoas.
O número é quase três vezes
maior, do que os 854 milhões de
www.un.org/av/radio/portuguese/partnerships.html

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

• Dislexia - Compreensão, Avaliação e Estratégia
É uma obra muito importante para todas as crianças com dislexia, pois alia a teoria
à prática através da compreensão, avaliação e intervenção pedagógica. Pela mão da
Quarteto, Angelina Bedo Ribeiro e Ana Isabel Baptista, que muito têm investigado
sobre o assunto e trabalhado com crianças disléxicas, lembram que a dislexia atinge
actualmente um grande número de crianças e adultos. São normalmente pessoas
comuns, no entanto, apresentam quase sempre problemas de leitura e escrita que
interferem com as suas vidas pessoais e profissionais. Então, o que nos mostra este
livro? Aqui, aprendemos que é possível contornar este problema. As duas investigadoras em educação especial mostram que, através da utilização de algumas estratégias práticas e inovadoras, pode-se auxiliar os jovens no sentido de conseguirem
obter sucesso educativo e pessoal.

• O Padre António Vieira e as Mulheres
"O Padre António Vieira e as Mulheres" é uma recente aposta da Campo das Letras.
Trata-se de um livro de estudos da nossa cultura portuguesa que retrata aquilo que os
autores - José Eduardo Franco e Maria Isabel Morán Cabanas - designaram de "o
mito barroco do universo feminino". Contrariamente ao que se pode pensar, ao longo
desta obra, não se encontra o contacto que este jesuíta, escritor e orador teve com as
mulheres na sua vida, mas o papel destas nos seus sermões. É analisada, com todo o
detalhe, a forma como o missionário encara algumas figuras femininas da Bíblia e
santas da tradição cristã que tantas vezes foram evidenciadas nos sermões que pregou em terras do Brasil, Portugal e Itália.

• São Pedro
Esta é uma grande biografia de São Pedro. Como em qualquer outra biografia, ao
longo de dezenas de páginas, aparecem descritas as mais importantes passagens da
vida e obra daquele que ficou conhecido como o apóstolo da coragem e da abnegação. Segundo Joel Schmidt, autor desta obra publicada em Portugal pela Europa
América, tudo parece ter começado em terras de Israel. Pedro, homem casado,
pescador modesto, faz parte do pequeno grupo de discípulos que seguem um homem
que diz ser messias. Segundo este historiador, especializado na antiguidade romana,
nada se sabe de Pedro até ao seu encontro com Cristo, tinha ele já vivido metade da
sua vida. Sabe-se que, antes de ser santo, ele era homem. Teve momentos de dúvida
e fraqueza, e chegou a trair por várias vezes aquele por quem morrerá mais tarde,
crucificado de cabeça para baixo.

• Maddie, Joana e a Investigação Criminal
Um ano depois do seu desaparecimento (1 de Maio de 2007), continuamos a nada
saber relativamente ao desaparecimento de Maddie. O mesmo se pode dizer em
relação ao caso Joana (12 de Setembro de 2004). Estes foram dois acontecimentos
mediáticos que marcaram - a nível mundial - a investigação criminal portuguesa nos
últimos anos. Uma investigação posta em causa pelo autor, Barra da Costa. Este conhecido especialista em criminologia, através dos Livros d´ Hoje (Dom Quixote), fala
nesta obra de uma "verdade escondida", e lembra que "em ciência, o conhecimento
se altera em 30% de cinco em cinco anos. Frontal, destemido, numa prosa fluida, não
hesita ao longo da obra em apontar uma série de erros que poderiam ter sido evitados pelos investigadores.

Comboio Nocturno para Lisboa
de Pascal Mercier
A bela cidade de Lisboa é o
palco principal de uma história
cheia de mistérios. Tudo começa
quando o professor Raimund
impede uma desconhecida de
cometer a loucura de se atirar de
uma ponte. Raimund descobre que
essa mulher, que desaparece entretanto, é portuguesa. Após este
acontecimento, Raimund encontra
novamente algo relacionado com
Portugal, um livro do autor Amadeu
de Prado. Depois de aprender a língua de Camões decide aventurar-se numa viagem, num comboio
nocturno, rumo a Lisboa. Depois…
é mesmo melhor ler este livro de
Pascal Mercier.

CINEMA
My Blueberry Nights de Wong Kar-wai
Sobre este filme já
muito se escreveu,
desde o facto da protagonista Norah Jones
ter tido a difícil tarefa
de beijar 90 vezes o
actor Jude Law, e por
esta ser a sua primeira
incursão na sétima
arte. Mas de que trata
My Blueberry Nights?
Trata-se da história de
Elizabeth, uma jovem
que, como tantas outras, após sofrer um desgosto de amor resolve viajar
pela América para (re)pensar na sua vida. É durante essa viagem que se
depara com uma série de situações e conhece várias pessoas que a ajudarão a ultrapassar esse momento e lhe dão novas perspectivas de futuro,
sobretudo no que respeita a questões do coração. Vale a pena ver!

CD
Hard Candy de Madonna
Ela está de volta!!! A rainha
da Pop regressa com Hard
Candy. O primeiro single 4
minutes (to save the world) já é
cantado em todo o mundo.
Madonna conta com várias
parcerias de peso (do mundo
musical), aliando a sua capacidade de surpreender tudo e
todos, Hard Candy é, sem
dúvida, um dos sucessos de
2008 e um CD obrigatório!
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ECONOMIA

A Produtividade e o
Comportamento Organizacional

(parte II)

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

“O processo de mudança requer uma especial atenção por parte dos seus actores. É importante que estes
entendam e analisem correctamente os objectivos da organização, identifiquem as principais dificuldades
que vão encontrar e os facilitadores da mudança.”
Na primeira parte deste tema
foi abordada a forma como o
Comportamento Organizacional
influência a vida das organizações e as definições mais comummente aceites na área das
ciências económicas e empresariais.
Vimos também que a mudança e a aprendizagem organizacional assumem-se como
factores críticos para a sobrevivência e aumento da produtividade. Começamos também
por distinguir a mudança e a
aprendizagem organizacional
como elementos fundamentais
para um desígnio tão aclamado,
como é o aumento da produtividade das organizações.
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.
Pettigrew e Whipp decompõem o processo da mudança
em três aspectos que importa ter
em conta. Estes autores consideram que a mudança pode ser
analisada segundo o seu âmbito,
o conteúdo e o processo.
De forma sucinta, o âmbito

da mudança tem em conta os
factores contextuais fora da
empresa e que podem afectar o
processo de mudança, e.g., a
taxa de desemprego, as leis laborais, entre outros. Relativamente ao conteúdo, há a preocupação em saber o que vai ser
mudado. Pode ser uma máquina, um equipamento ou material
utilizado, ou podem ser mudanças na estrutura organizacional
ou nas formas e procedimentos
utilizados. Quanto mais relacionadas com a parte física
(equipamentos, materiais), mais
fáceis de conduzir serão as
mudanças. Por último, o processo de mudança está relacionado
com o estilo de liderança utilizada na mudança, que pode variar
do participativo ao autocrático,
e quanto à velocidade da mudança. Seja qual for a mudança
e o seu nível dentro da organização, é preciso conhecer as razões da mudança; gerir o
processo de mudança; realizar
um diagnóstico organizacional;
definir a direcção da mudança;
Estabelecer um plano estratégico de mudança; monitorizar e
avaliar o processo.
A aprendizagem organizacional está na essência de uma

ELECTRICISTA AUTO
ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

organização dinâmica que tem a
capacidade de captar sinais,
quer seja do seu interior quer
seja do exterior, e de se adaptar
de acordo com esses sinais. A
aprendizagem organizacional
pode ser entendida como o
processo de optimização dos
procedimentos de uma organização através de um melhor
conhecimento e compreensão
dos mesmos.
Argyris e Schon (1978) identificaram três tipos de aprendizagem organizacional, que
ainda hoje são considerados
como válidos. A classificação é
efectuada tendo em conta os
“tempos” de reacção às mudanças provenientes do ambiente
em que a organização se insere.
Quando a aprendizagem oranizacional ocorre apenas como
uma reacção a um erro que foi
detectado e que se procura corrigir, estamos perante o que os
autores denominam de “singleloop learning1”. Quando a organização possui alguma capacidade de reflexão sobre os seus
procedimentos, para além de
resolver um erro detectado, está
num processo de aprendizagem
organizacional um pouco mais
avançado que o primeiro e que

ficou conhecido por “doubleloop learning2”. Num estádio
mais avançado de aprendizagem
organizacional, estão as organizações que se instruem sobre os
dois primeiros tipos, ganhando
com essa antecipação vantagens
competitivas significativas, nomeadamente pelo facto de não
incorrerem no mesmo tipo de
erros que as organizações estudadas. Este tipo de aprendizagem é conhecido pelo “deuterolearning3”.
Mas como se processa esta
aprendizagem organizacional?
Actualmente existem várias perspectivas sobre a aprendizagem
organizacional para além da
abordagem tradicional, centrada
na aprendizagem dos indivíduos. Cook e Yanow procuram
comprovar essa ideia. Estes
autores consideram que a abordagem centrada apenas nas
capacidades cognitivas dos indivíduos ignora a importância primordial da cultura organizacional.
Kim considera a aprendizagem organizacional orientada
para a acção. Para este autor os
modelos mentais dos indivíduos
incorporam influências internas
e externas da organização pelo

ARRAGEST

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

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos

Todo o dia… todos os dias consigo

(multimarcas)

que, a aprendizagem organizacional não se pode cingir apenas
a um processo intra-organizacional.
As organizações, independentemente da sua natureza,
mais ou menos complexas, são
sistemas abertos pelo que, sofrem influências externas. Neste
sentido, estas não deverão subrelevar as ligações relacionais
da aprendizagem organizacional.
O processo de mudança
requer uma especial atenção por
parte dos seus actores. É importante que estes entendam e
analisem correctamente os
objectivos da organização, identifiquem as principais dificuldades que vão encontrar e os
facilitadores da mudança. Desta
forma é possível planear e executar as mudanças que venham
a contribuir para o desempenho
organizacional. Hampton salienta que os principais actores da
mudança devem ser bons planeadores do processo e devem
ter em conta a arquitectura
comunicacional para disseminar
esse plano estratégico.
No próximo número abordarei a importância da comunicação organizacional e procurarei estabelecer uma relação
entre estes dois comportamentos
– mudança e comunicação – e a
produtividade das organizações.
Para Saber Mais:
ARGYRIS, C. (1977). Doubleloop learning in organizations. Harvard
Business Review, September–October,
pp. 115 - 125.
ARGYRIS, C. (2003). A life full of
learning. Organization Studies, n.º 24,
pp. 1178 - 1192.
DAVENPORT, T. e PRUSAK, L.
(1998). Working Knowledge: How
Organizations Manage What They
Know. Boston, MA: Harvard Business
School Press.
WINTER, S. (2003). Understanding
dynamic
capabilities.
Strategic
Management Journal, n.º 24, pp. 991 995.
____
1 Termo técnico de tradução sem
relevância

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

O que é o Abuso Sexual
Infantil?
Constitui-se como “contactos e interacções entre uma criança e um adulto, quando o
adulto (agressor) usa a criança
para se estimular sexualmente a
si próprio, à criança ou outra
pessoa” (National Center of
Chil Abuse and Neglect, 1998).
“Consiste no envolvimento de
crianças e adolescentes dependentes, imaturos em termos de
desenvolvimento, em actividades sexuais que elas não compreendem verdadeiramente, pra
as quais são incapazes de dar o
consentimento informado e que
violam os tabus sociais dos papeis
familiares” (Schechter e Roberge,
1976, cit. por Tranter, 1988).
O abuso sexual pode envolver ou não o toque, como o exibicionismo, carícias, penetração
vaginal, anal ou oral, manipulação dos genitais do abusador
ou do menor, masturbação, uso
da criança para a criação de materiais pornográficos, prostituição infantil e imposição ao menor de assistir a actividades sexuais de outras pessoas.
O abuso sexual pode ocorrer
em todas as classes sociais,
económicas e étnicas. E em ambos os sexos, embora com maior
incidência no sexo feminino.
Quem é o abusador?
O abusador sexual é normalmente uma pessoa comum,
inserida na sociedade, nas quais
se verifica, na maioria das
vezes, características como, baixa auto-estima e imaturidade,
dificuldade no relacionamento
interpessoal, desejo de poder e
de controlar os outros, impulsividade e baixa tolerância à frustração. Num grande número de
situações, é uma pessoa conhecida da criança, na qual ela confia.
Nem todos os abusadores
sexuais de crianças são pedófilos, uma vez que a pedofilia
implica sempre uma perturbação mental e a satisfação sexual
é centrada exclusivamente na
criança. O abusador encontra-se
sempre numa posição de poder
ou controle sobre o menor.
Que sinais podem indicar
que uma criança está a ser
vítima de abuso sexual?
Quando uma criança é vítima de abuso sexual podem surgir sinais físicos, psicológicos e
comportamentais:

O Abuso Sexual Infantil

Sinais físicos: doenças sexualmente transmissíveis; irritação
ou feridas nos genitais ou na
zona anal; dor quando anda ou
quando se senta; inflamações e
hemorragias.
Sinais psicológicos: baixa
auto-estima; depressão; sentimentos de culpa; medos indefinidos permanentes.
Sinais comportamentais:
perda de apetite, pesadelos, insónia, desistência das actividades habituais; medo em ir para
casa; evitamento das pessoas;
pouco relacionamento com os
colegas; retrocessos (enurese ou
chuchar no dedo); dificuldades
de concentração nas aulas; medo de uma pessoa, ou um desagrado intenso em ficar num
determinado sítio ou com uma
determinada pessoa; gravidez;
agressividade, delinquência, fuga de casa ou prostituição; comportamento auto-destrutivo; conhecimento sexual invulgar ou
comportamento sexual desadequado para a sua idade (promiscuidade, verbalização); vitimização sexual de outras crianças.
Tal como acontece com outras situações, a observação de
alguns destes sinais deve ser
feita com precaução, uma vez
que alguns são comuns a outras
problemáticas. A confirmação
do abuso passa quase sempre
pela denúncia por parte da criança e exame médico.
O que devo fazer se o meu
filho(a) diz que é alvo de
abuso sexual?
• Oiça a criança com atenção
e acredite nela. São raras as
situações em que as crianças
mentem sobre este tema;
• Não negue o problema, por

mais doloroso que seja. Não
culpe a criança, a culpa não está
nela, mas sim no abusador;
• Mantenha a calma, fale de
forma tranquila, para que ela
não fique assustada;
• Diga à criança que fez bem
em falar e tranquilize-a, explicando-lhe que ela não fez nada
de errado, que está segura e que
não lhe vai acontecer nada de
mal;
• Não confronte directamente o abusador;
• Fale com as autoridades
policiais.
Como posso prevenir o
abuso sexual no meu filho(a)?
O primeiro passo na protecção do seu filho(a) passa pela
boa comunicação que estabelece com este(a).
A prevenção faz-se ao longo
do tempo. Não torne as conversas sobre este tema um “bicho
de sete cabeças”. Faça-o de
forma simples, como o faz, por
exemplo, na prevenção dos perigos domésticos e numa altura
em que a criança está tranquila.
A prevenção deve começar
mal a criança tenha idade para
compreender, normalmente por
volta dos três anos.
Comece por explicar ao seu
filho(a) que o seu corpo é especial, é dele(a) e deve ser protegido;
Esclareça-lhe que tem o direito a dizer “Não”, se alguém
quiser tocar nele de forma
desconfortável e que o faça sentir medo ou confuso;
Diga-lhe que há partes do
seu corpo que são privadas e
que ninguém tem o direito de
lhe tocar nas suas partes íntimas,

se se sentir desconfortável. Que
os pais ou educadores podemno fazer quando lhe estão a dar
banho ou a tratar da sua higiene,
mas ninguém tem o direito de o
magoar e ele deve dizê-lo;
Alerte-o para estar atento aos
seus sentimentos sobre as pessoas que lhe tocam;
Se alguém o chateia, diga-lhe para falar com uma pessoa
em quem confie, que irão acreditar nele e que a culpa não é sua;
Ensine à sua criança que
nem sempre os adultos fazem as
coisas bem;
Brinque ao “E se...” Por
exemplo: E se uma pessoa que
conheces te tentasse tocar de
uma forma que te faça sentir
desconfortável, como reagirias?
Não se esqueça que em
muitos casos as crianças são
abusadas sexualmente por pessoas que ela conhece e confia
(os pais, amas, educadores, vizinhos, outros familiares) e em
locais onde ela se sente confortável ou segura.
O abusador procura tirar
vantagem da confiança que a
criança tem nele ou amizade e
usa ameaças para manter o
abuso em segredo. Como: “faço
mal aos teus pais”, “ninguém
vai acreditar em ti”, “vou magoar-te”, “eu vou para a prisão”,
“vais destruir a família”. Normalmente estas ameaças resultam porque a criança é ensinada
a acreditar e a obedecer aos
adultos. Muitas vezes não sabem que a forma como o abusador lida com ela é errada, embora se sintam desconfortáveis
com o que está a acontecer. O
acto é muitas vezes perpetuado
pelos sentimentos de vergonha e
culpa.
O Abuso sexual traz consequências a curto e a longo prazo,
cuja gravidade é influenciada
pela proximidade da criança ao
abusador, a duração do abuso, a
gravidade da violência física, a
tensão relacionada com o abuso
em si e com o processo de
denúncia e o balanço entre os
factores de risco e os factores
protectores, associados à criança enquanto indivíduo e à sua
rede social de apoio.
A vítima de abuso sexual
deve ser observada de perto e
acompanhada por técnicos especializados, que a possam ajudar
a minimizar as consequências
do abuso sexual.
____

Não perca
na próxima edição
TOXICODEPENDÊNCIA

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

AINDA AS GARATUJAS
Mariazinha A.C.B. Macedo *
* Educadora de Infância

ERA UMA V EZ . . .
TOCA A FAZER RETRATOS
Queridos meninos,

Pois, queridos pais, continuemos a falar sobre as garatujas, pois, como vimos no último
número, elas são autênticas mensagens das crianças.
Normalmente, à semelhança
da mãe, ou das pessoas crescidas,
as crianças querem não só desenhar mas, também, escrever.
Há uma distinção nítida
quando rabiscam ou desenham
e quando “escrevem” “cartas”
que, na realidade, são o começo
da verdadeira escrita. E “escrevem-nas” com um ar muito sério. É impressionante como elas
têm consciência de que querem
“dizer” alguma coisa. De que
querem comunicar.
Mas só depois de um enorme progresso que permite ao
cérebro coordenar as sensações
auditivas com as sensações
visuais é que a criança pode, de
uma forma alternativa rabiscar o
que quer e dizer o que escreve.
Não sabe ainda formar letras
isoladas, mas é mais uma prova
de que atinge primeiro o aspecto global de conjunto.
Nessas garatujas que faz,
antes de desenhar ou escrever, a
criança revela, contudo, sem o
saber, as particularidades do seu
mundo. Particularidades essas,
sem as quais nós, educadores,
por mais esclarecidos que seja-

mos, não conseguimos atingir
os objectivos da verdadeira educação, a educação da nossa sensibilidade e inteligência.
Por isso a importância de lhe
proporcionar as condições mínimas exigidas para a livre execução das suas garatujas e desenhos.
Da garatuja passam a uma
pretensa figuração de coisas,
seres ou objectos, a que a criança atribui um significado que
depende da sua imaginação do
momento e não de qualquer
semelhança com o desenho que
realizou.
Assim, o traço, o círculo, a
figura estranha que a criança
desenha são: um homem, uma
casa, ou um avião… ainda que
nada no desenho se assemelhe à
designação que lhe dá “o autor”
ou “autora”.
A figura humana é, sem dúvida, um centro de interesse predominante em todas as crianças.
Além do desenho é importantíssimo favorecer o desenvolvimento da sua personalidade através da pintura, da música, e da dança, entre outras
actividades que podem ajudá-los no seu desenvolvimento.
Como já disse no último
número a observação minuciosa
das garatujas da criança podem

ajudar-nos a decifrar muitos
traços importantes do seu carácter: A vontade, mais ou menos
forte; calor e delicadeza de sentimentos; imaginação; sentido
de observação; capacidade de
variar… enfim, tantas e tantas
outras características que, sobretudo as mães e os pais, com a
sua capacidade e instinto inigualáveis, conseguem entender
nas entrelinhas.
Exemplos? O traço muitas
vezes bem carregado e sólido
num desenho diz-nos da força
dessa criança. Ora são estes e
tantos outros sinais que nós
podemos ir juntando e reconhecendo que nos vão ajudar a
conhecê-las melhor. Nunca fazendo críticas ou sugestões
sobre os resultados destas suas
actividades.
Muitas vezes, enquanto desenham, as crianças falam e
vão, por vezes, dando explicações sobre aquilo que estão a
fazer.
Não se esqueçam, portanto,
de anotar por trás do desenho,
além do nome e da idade, a data
ou quaisquer outras anotações
que considerem importantes.
E até para o mês que vem em
que continuaremos a falar sobre
esta fascinante actividade da
criança.

Táxis Paul
Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

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

Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Agora que vem aí o calor… já podem sair de casa e ir
ao jardim da Zona Verde para desenhar cá fora porque é
muito mais divertido do que dentro de casa.
Levem umas folhas grandes de papel e muitas canetas
de feltro. Ou lápis de cores ou, até, um lápis só: Um lápis
preto.
Porque também é muito divertido desenhar só a preto.
As árvores, as casas, os meninos, os passarinhos, as nuvens, tudo fica da mesma cor. Mas não faz mal porque
nós sabemos que quando desenhamos… se o nosso lápis
for azul…tudo fica azul: casas, flores, árvores e crianças.
Mas nós imaginamos tudo como queremos, não é verdade?
Aqui vos mando
um retrato meu feito
pelo António (que é
meu sobrinho). E os
meninos?
Porque não fazem
agora um retrato do
vosso Pai, ou da
vossa Mãe, ou dos
vossos Avós, para
lhes oferecerem?
Depois mostrem-nos para nós os conhecermos melhor,
está bem?
Mas não se esqueçam: façam os vosso
desenhos nos jardins
de Mondim porque
fica muito mais bonito de certeza.
Muitos beijinhos
da Mariazinha.

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

Conforme prometido, estamos de
volta para informar os leitores, da
prestação das equipas de futebol do
Grupo Desportivo " O Coruchense". Mas
antes de passar toda a informação recolhida nas últimas 4 semanas, gostaria de
deixar uma mensagem para todos os
Coruchense, que gostam, amam e vivem
o futebol.
Como é de conhecimento geral, o
Clube de todos nós passa por grandes
dificuldades financeiras, dificuldades
essas, que temos esperança que sejam

resolvidas a curto prazo. Mas isso não é
possível sem a ajuda e o empenho de
todos nós, há dois anos que não existe
equipa sénior, no último ano não houve
equipa júnior, mas não nos podemos
esquecer que mesmo assim, existem quatro equipas de jovens, que todas as semanas trabalham com vontade e com
orgulho, só de saber que no fim-de-semana vão representar o Clube da sua terra.
O futebol não é só feito de equipas
seniores, sem uma formação adequada e
bem conseguida, será impossível recru-

tarmos jovens jogadores para a representar, e como consequência disso, voltarão
a ser cometidos os mesmos erros do passado, a contratação de jogadores que em
nada se identificam com o Clube, que
não vivem nem amam a nossa vila como
nós, os verdadeiros Coruchenses, aqueles
que tudo fazemos para que o nosso clube
seja reconhecido em todo o lado, pelos
aspectos positivos de outrora, e não pelo
que o nome do Coruchense representa
actualmente.
Aproveito para informar todos os

por: Jorge Florindo

associados, que a partir do próximo dia
09 de Maio de 2008, irá tomar posse uma
nova direcção, cujo principal objectivo
será o saneamento económico do nosso
Clube, e posteriormente reunir todas as
condições para que futebol sénior em
Coruche, volte o mais rápido possível.
Espero que esta que esta mensagem
chegue ao coração de todos os associados, para que se unam ao Clube, para
conseguirmos atingir os nossos objectivos.
Saudações Coruchenses.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO
–•–
TORNEIO COMPLEMENTAR DE ESCOLAS – SÉRIE E
RESULTADOS DA JORNADA

Novos Órgãos sociais
da Casa do Benfica
em Coruche
CAMPEONATO DISTRITAL INFANTIS 2ª FASE – NÍVEL II – SÉRIE F
RESULTADOS DA JORNADA

Tomaram posse no passado dia 12 de
Abril os novos órgãos sociais da Casa do
Benfica em Coruche para o triénio 2008/2011
sendo compostos pelos seguintes elementos:
Assembleia Geral
José João Coelho (Presidente), João
Leitão (Vice-presidente), Carlos Leitão
(1º secretário), Gonçalo Rodrigues (2º
secretário) e António Roque (Vogal).

CAMPEONATO DISTRITAL INICÍADOS 2ª FASE – NÍVEL II – SÉRIE D
RESULTADOS DA JORNADA

Direcção
Luís Ferreira (Presidente), Mário Justino
Silva (Vice-presidente), Luís Militão
(Dir.Adm. e Financeiro), Carlos Dinis
(Dir. Inst. e Equipamento), João Marçal
(Dir.Act. Soc. e Desportivas), Rogério
Farinha (Dir. Act. Culturais) e Pedro
Dourado (Vogal).
Conselho Fiscal
António Dionísio Pinto (Presidente),
António José Neves (Vice-presidente),
Marco Ferreira (Secretário), Sebastião
Júlio Pereira (Relator) e José Páscoa
Vieira (Vogal).
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JUDO

Campeonato Distrital
de Patinagem Artística
A actividade desportiva tem sido uma
realidade no nosso Clube, tendo-se realizado nos dias 5 e 6 de Abril o Campeonato distrital de Patinagem Artística,
que movimentou cerca de quarenta atletas, acompanhantes e directores.
Realizaram-se no pavilhão municipal
sendo organizado conjuntamente pela
Associação de patinagem do Ribatejo e
por “Os Corujas”, tendo o Município de
Coruche e Junta de Freguesia dado o seu
apoio e colaboração, que bastante agradecemos.
Não podemos esquecer os patrocínios de: Cecílio S.A., DAI-Fábrica de
açúcar, Promatur-Viagens, Algodão Doce, Foto-Cine e individualmente agradecer à Sr.ª Enfermeira Maria José. Uma
palavra para a comunicação social de
Coruche, pela divulgação dada ao evento.

Judo Clube de Coruche
arrecada 18 Medalhas
em dois torneios

Por último agradecer aos pais das
atletas todo o seu trabalho e empenho
para possibilitar que a organização do
evento fosse um sucesso.
Tivemos a presença, conjuntamente
com “Os Corujas” das equipas: ACR
Santa Cita, C.N. Rio Maior, H.C.
Santarém, H.C. Tigres, Juventude Ouriense, S. C. Tomar e U.F. Entroncamento.
O comportamento das nossas participantes foi meritório mas não podemos
deixar de salientar o 2.º lugar obtido pela
nossa júnior Ana Coutinho.
O Hóquei em Patins não teve parado,
continuando os Benjamins a disputar os
seus jogos/convívio e os seniores a disputar o torneio das 4 regiões.
As aulas de Dança de Salão vão continuando a ser frequentadas.

Envie por e-mail para
geral@ojornaldecoruche.pt as imagens
ou situações que deseje ver aqui publicadas

“Casas com gente...ou não….”
Sinceramente desconheço o proprietário desta “linda obra de arte" que há muitos,
muitos anos "embeleza" a nossa zona ribeirinha, mas com as obras de requalificação
que estão a fazer, decida-se, ou manda esta aberração ao chão ou termine-a,
aproveite o repto da Câmara Municipal e pelo menos tente pôr gente lá dentro….
T.F.

Nos passados dias 26 e 27 de Abril, os atletas do Judo Clube de Coruche, participaram
em dois torneios (dia 26 em Alcanena e dia 27 em Alvito), onde dignificaram da melhor
forma o nome de Coruche, tendo conseguido 4 – 1º lugares, 4 – 2º lugares, 7 – 3º lugares
e 3 – 4º lugares.
Ficam as classificações destes jovens judocas coruchenses:

26 DE ABRIL EM ALCANENA
1º Lugar
Leandro Oliveira (Escalão Benjamins)
2º Lugar
Jessica Felipe (Escalão Benjamins)
Ana Fonseca (Escalão Benjamins)
Rafael Vinhas (Escalão Infantis)
3º Lugar
Raquel Barbas (Escalão Benjamins)
Madalena Paules (Escalão Benjamins)
Emanuel Vicente (Escalão Benjamins)
4º Lugar
Miguel Pereira (Escalão Infantis)
Diogo Ferreira (Escalão Infantis)
Telmo Teles (Escalão Benjamins)
27 DE ABRIL EM ALVITO
1º Lugar
Leonor Barbas (Escalão Juvenis)
Ana Fonseca (Escalão Benjamins)
Leandro Oliveira (Escalão Benjamins)
2º Lugar
Rafael Vinhas (Escalão Infantis)

3º Lugar
Maria Fonseca (Escalão Juvenis)
Jessica Felipe (Escalão Benjamins)
Diogo Ferreira (Escalão Infantis)
Raquel Barbas (Escalão Benjamins)
O Judo Clube de Coruche aproveita para
louvar todos os atletas acima mencionados
não deixando de igual modo agradecer também aos treinadores Mestre Joaquim e
Mestre Manuel, pelo trabalho com que se
empenham, para que o clube alcance os
seus objectivos.
Também não se pode deixar de agradecer aos pais dos atletas e atletas, que se
disponibilizaram a ceder as suas próprias
viaturas, para garantir o transporte dos participantes, pois sem eles era de todo impossível participar nestes torneios, como por
vezes acontece, em que não se participa
mais nos campeonatos por falta de transporte.
Cordiais Saudações Desportivas.
Floriano Barbas
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Afinal o Golfe é para todos

Luís Catarino da Greenclub e Dionísio Mendes,
presidente da Câmara Muncipal de Coruche,
assinando o protocolo.

O Município de Coruche e
a Greenclub deram um passo
gigante para fomentar o Golfe
no concelho e assim popularizar a modalidade, até agora
vista como sendo só para alguns.
___
As crianças e os jovens do
concelho de Coruche, com idades compreendidas entre os 8 e
os 18 anos, podem praticar golfe
de forma totalmente gratuita, no
campo do Santo Estêvão Golfe.
Esta realidade é possível
depois da Câmara Municipal de
Coruche ter assinado um protocolo com a Greenclub – Turismo e Desporto, S.A., empresa
detentora do campo de Santo
Estêvão.

A autarquia de Coruche disponibiliza-se para transportar os
jovens até ao campo, o acesso a
todo o tipo de equipamento necessário para a prática do golfe é
garantido pelo Santo Estêvão
Golfe, bem como o devido
acompanhamento por professores e monitores.
Os jovens interessados deverão organizar-se em grupos
dentro dos estabelecimentos
de ensino que frequentam,
solicitando para isso a colaboração dos professores de educação física.
O presidente da Câmara
Municipal de Coruche não hesitou em classificar esta parceria
público-privada como muito

interessante, “o golfe não tem
ainda tradição em Portugal,
mas estas iniciativas estão a
aproximar cada vez mais os jovens da modalidade, que começa também a deixar de ter o
rótulo de elitista”.
Dionísio Mendes sublinha
ainda “este protocolo tem o
mérito de alargar o leque de
oferta desportiva aos jovens
coruchenses, pois esta é uma
modalidade para qual dificilmente iríamos conseguir construir um campo municipal”.
O representante da Greenclub, Luis Alves Catarino diz
que o principal objectivo da empresa é promover o golfe e
assim conseguir chamar para a
modalidade mais praticantes.

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

Assine o Jornal de Coruche

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

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

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

AO

PRATO

A Segurança Alimentar
do nosso século
Desde o final do Século
XIX que se registam alterações significativas nos hábitos
alimentares das populações,
com especial incidência a partir da Segunda Guerra Mundial.
O aumento da capitação de
alimentos de origem animal,
como carne, leite, ovos ou produtos da pesca, tornou-se no
séc. XX um índice do nível de
desenvolvimento da civilização,
bem como da prosperidade económica dos povos e do seu nível
de vida (Bernardo, 2002). Da
mesma forma, o acesso à informação e à formação originou
questões que outrora não suscitaram preocupação nos consumidores e na própria comunidade científica, como a per-

cepção do risco alimentar.
É hoje claro que as sucessivas crises no sector alimentar
fizeram diminuir a confiança
dos consumidores e aumentar o
seu temor, não só quanto à qualidade dos alimentos que ingerem, bem como da sua manipulação e produção.
Sendo a segurança dos produtos alimentares um direito
fundamental dos consumidores,
o enquadramento legal europeu
atribui ao agente económico a
responsabilidade legal de produzir géneros alimentícios seguros e fiáveis.
Com o aumento do número
das “doenças alimentares”, os
governos de todo o mundo, reúnem esforços e tomam medidas
preventivas, de modo a assegurar a segurança e qualidade

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição

* Médica veterinária

tram-se microrganimos como:
Salmonella (um dos maiores
problemas a nível mundial),
Campylobacter, Listeria, Ecoli e
Vibrio cholerae (o maior problema de saúde pública em países
em desenvolvimento).
A segurança dos alimentos
também é afectada pela existência de toxinas no ambiente,
como as micotoxinas, bio toxinas marinhas, entre outras, que
podem causar intoxicações severas; por agentes causadores da
BSE (encefalopatia espongiforme bovina) e a variante
humana – Creutzfeldt-Jakob
(vCJD); pela acumulação de
POPs (poluentes orgânicos persistentes) no ambiente; pela acumulação de metais pesados,
etc…
As doenças alimentares, têm

um verdadeiro peso social e
económico ao nível das populações e seus sistemas de saúde.
Assim, o desenvolvimento
da segurança alimentar será
essencial. A biotecnologia usada
neste campo, deverá ser bem
avaliada e bem utilizada, de modo a providenciar bases científicas para a tomada de decisões
para a protecção da saúde pública. Deste modo, e de acordo
com as directrizes da organização mundial de saúde, o futuro
para a segurança alimentar, passa por um controlo ao longo de
toda a cadeia, desde a produção
ao consumo (do prado ao prato).
As intervenções para a prevenção das doenças passam pela
educação e treino dos manipuladores de alimentos, assim como
dos próprios consumidores.

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

Bar no Açude da Agolada

Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

dos alimentos e, deste modo garantir a protecção da saúde pública.
As doenças alimentares tratam-se de doenças infecciosas
ou tóxicas, provocadas pela
ingestão de alimentos contaminados. São cada vez maiores os
números destas doenças, em
todos os países. É difícil fazer
estimativa destes números. No
entanto, reportou-se em 2005 a
morte de 1.8 milhões de pessoas, por diarreia. A maioria
destes casos, atribuiu-se à ingestão de alimentos e água.
Em países industrializados,
as doenças alimentares têm sido
reportadas como afectando mais
de 30% da população (dados da
OMS – WHO).
Na origem da maioria das
toxinfecções alimentares encon-

Mónica Tomaz *

Rua Alto do Marau
FOROS DO PAÚL
2100-039 Coruche

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570

VENDE-SE
MORADIA
no centro da vila
Bom Preço

Contactos:
919461680
243679611

Cozido d e C arnes B ravas

Preparação
• Cozem-se as carnes para o cozido em água e sal: chispe, carne de cozer de vaca,
carne da aba de novilha brava e enchidos (chouriço de carne, morcela de sangue
e morcela de arroz). A farinheira é cozida à parte. Depois de cozidas as carnes retiram-se da panela com um pouco de água para manter a carne, numa outra vasilha, em lume muito brando para não arrefecer.
Na água que ficou de cozer as carnes deitam-se as hortaliças: primeiro, as
cenouras, batatas e cabeça de nabo; 2 a 3 minutos depois junta-se a couve portuguesa e a lombarda.
Colocam-se todos os ingredientes cozidos numa travessa – carnes, hortaliças e a
farinheira. No fim enfeita-se de raminhos de hortelã.
A morcela de sangue é a que dá mais paladar por levar cominhos e, em especial,
o cravinho.

LISBOA

CORUCHE

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

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

Este mês pode experimentar este prato
no Restaurante Sal & Brasas
em Coruche ou em Lisboa
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A Quinta Grande é uma propriedade situada em terras de várzea e
charneca do concelho de Coruche onde a par de uma vasta área florestal de
montado de sobro e pinhais, são produzidos 60 ha de modernas vinhas e ainda
uma vasta área de regadio onde se cultiva desde o tradicional arroz e milho às
Horto-Industriais.
Desde a sua fundação, em 1860, pelo primeiro Visconde de Coruche que
a viticultura merece uma atenção muito especial.
Hoje em dia, a área de vinha ocupa 60 hectares de solos franco-arenosos,
na qual se aplicam as mais modernas tecnologias vitivinícolas
A adega da Quinta data de 1905, bem como primeiro edifício, onde se situam os lagares e depósitos subterrâneos e de 1921 o dos depósitos aéreos, com
um total de 4.800 hectolitros de capacidade.
Mantendo a estrutura antiga, a vinificação actualmente decorre nas mais
modernas tecnologias e instalações recorrendo-se não só a moderno equipamento como ao revestimento em epoxi dos antigos depósitos.
Nos lagares, tal como no início, pode-se ainda assistir durante as vindimas,
à pisa das uvas pelos homens.
De cada ano de colheita é seleccionado o melhor vinho para fabrico do
Quinta Grande Reserva que, apenas se fabrica de diferente do Vaca Negra, em
algumas castas e no estágio em pipas de Carvalho Nacional.
Os vinhos VACA NEGRA, destacam a faixa do lenço e a faixa de chita,
em justa homenagem a todos os que ao longo destes mais de cem anos
dedicaram o seu trabalho nas vinhas do concelho.
O típico monte ribatejano, o vinho, o rio Sorraia, a barragem, o gado e a
caça existentes, fazem dos 1.400 ha da herdade as delícias de quem a visita.

Longe de tudo mas perto de todos, a Quinta Grande situa-se
na EN 119 a 40 minutos de Lisboa.

O Talho do Manel – Breve história
A 1 de Janeiro de 1926, chegou a Coruche Francisco Tomaz, conhecido por
“Chico do Talho” o primeiro cortador de carne da família Tomaz. Na altura trabalhador por conta de outrem no talho camarário junto ao Edifício dos Paços de
Concelho. Em 1937 estabeleceu-se por conta própria num talho sito na Rua dos
Guerreiros, passando mais tarde para o Mercado Municipal aquando da sua inauguração em 1944.
Dos seus quatro filhos, apenas os dois rapazes Manuel Tomaz (Manel do Talho)
e Alfredo Tomaz, trabalhavam junto de si. “Manel do Talho”, abre o seu primeiro
talho em 1946 no Mercado Municipal, aí vendia unicamente carne de porco.
Enquanto o seu pai e irmão no talho do lado vendiam carne de vaca e borrego.
Em 1966, morre o irmão ficando Manel, com o talho que vendia vaca e borrego,
entregando-o à mulher e aos filhos. Gerindo a família os dois talhos por mais de 20
anos, em meados da década de 80, Alfredo Tomaz filho mais velho de “Manel do
Talho” assume a gerência do talho de carne de porco, é também por esta altura que
seu neto, também ele de nome Alfredo dá as suas primeiras “facadas na carne” no
talho do pai.
No início da década de 90 Alfredo Tomaz (neto) gere o talho de seu pai durante
alguns anos.
Em 2007,junta-se a seu avô criando assim a marca registada “O Talho do Manel”.

A Quinta Grande é um dos principais
fornecedores de Vinho do certame
“Os Sabores do Toiro Bravo”

No “Talho do Manel” a nossa aposta é em carne de qualidade, aliando todos os critérios de segurança alimentar com o objectivo de que
os nossos clientes possam contar sempre com um alimento seguro.
Inovamos e chamamos o comércio tradicional, proporcionamos aos nossos clientes um cartão do “Talho do Manel” que além de dar descontos de 10% aos reformados, também permite acumular pontos que ao
serem trocados por vales, podem ser descontados nos estabelecimentos aderentes.
No “Talho do Manel”, para além de encontrar todos os tipos de
carne, também pode encontrar carne de novilha brava, projecto que
abraçamos com o intuito de desenvolver e dar a conhecer os sabores
desta que consideramos ser das melhores carnes, tão próprias do
nosso concelho.
Tentamos lutar por aquilo em que acreditamos.

O “Talho do Manel” é um dos principais
fornecedores de carne brava no certame
“Os Sabores do Toiro Bravo”

Telm. 91 25 37 181
Telef. 243 675614
Mercado Municipal
CORUCHE

