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EDITORIAL

Povo e a Terra, nome
de exposição, já antiga, tornado mote para
qualquer editorial informativo.
Enquanto os alicerces do
mundo tremem para os lados da
Ásia (China e Birmânia – ambos exemplos fracos de democracia) deixando o continente
pejado de cadáveres – mais de
150.000 mortos até à data – do
outro lado do atlântico luta-se
pelo sucessor de Bush à presidência norte-americana.
De ventos africanos, direi angolanos, chovem críticas à comunicação social portuguesa pelo
evento organizado em terras
lusitanas no qual o activista e
músico pró-África Bob Geldof
revelou, sem tento na língua, as
“fragilidades” do governo angolano.
Na velha Europa, o Tratado
de Lisboa vê-se ameaçado por
um potencial “não” vindo directamente da Irlanda (país que ao

contrário de tantos outros como
o nosso se dignificou, em nome
da constituição, a promover um
referendo entre a população),
pelo que Durão Barroso e Sócrates, os dois grandes empreendedores da causa europeia,
devem andar com o ritmo cardíaco desregulado.
Nós por cá, no nosso eterno
canto lusitano, vamos, ora rindo
ora chorando, desenhando gargalhadas quando a Ministra da
Educação diz que “a repetência
não serve os alunos nem as escolas”, ao que me pergunto o
que será melhor? Explicar aos
alunos que sejam eles bons ou
maus a passagem ao ano seguinte está assegurada, ou dizer-lhes directamente para não
perder tempo a estudar vista a
impossibilidade de chumbarem!?
De rir a rodos.
Ou verter uma qualquer
lágrima inútil de cada vez que
abastecemos a nossa viatura e
constatamos que as petrolíferas
lá vão enchendo as bolsas e com
elas o Estado, por tabela.
Nós? Temos duas opções; gritar, mas pagando, ou andar a pé.
Não poderia deixar passar
em claro neste editorial uma
pequena opinião sobre o prevaricador-mor, deste país, de grandes ideias e com idiotas a mais.

Não é que o nosso Primeiro –
Ministro, o senhor José Sócrates, caiu na sua própria ratoeira,
ao ser apanhado a fumar num
avião fretado pelo estado e pago
por todos nós, fumadores ou
não. O mais engraçado e ridículo no meio disto tudo é que o
senhor Sócrates foi esconder-se
atrás da cortina a fumar os seus
cigarritos. Eu também fumei às
escondidas durante uns tempos,
mas nunca atrás de uma cortina,
pois tenho a certeza que os meus
pais descobririam de imediato.
No caso do PM foi bem pior,
todo o país ficou saber. “Gato
escondido com o rabo de fora”!
Pelas terras do Sorraia, cá
vamos andando com “a cabeça
entre as orelhas”, estressando
com os semáforos na avenida,
sorrindo com o 2.º Festival da
Sardinha Brava, amuando com
o tempo e trocando os automóveis pelas bicicletas e pelas deslocações a pé, sem dúvida muito
mais ecológico e saudável (aumento dos combustíveis, a quanto obrigas!).
Este mês no Jornal de Coruche, além de uma Grande Entrevista com o Presidente da Câmara de Coruche, Dr. Dionísio
Mendes – que nos fala de eventos culturais, das grandes obras
do Concelho, segurança e desen-

volvimento – damos especial
realce à grande vitória do Jornal
de Coruche no prémio SHIP
Imprensa Regional 2008, onde
venceu o primeiro prémio e
recebeu ainda quatro menções
honrosas. Mais uma vez a prova
de que o jornal da nossa terra
tem um valor sociocultural inquestionável e intocável.
Paulo Fatela leva-nos até à
freguesia da Branca para conhecermos mais um talento escondido, desta vez uma artista que
pinta em azulejo, Maria José
Pinto. Também intocável e revelando cada vez mais classe e

importância no panorama tauromáquico nacional, temos o nosso suplemento de tauromaquia
sob coordenação do nosso escriba Dr. Domingos da Costa Xavier.
Fica então o desafio para “devorar” esta edição do seu jornal
de referência.
Já agora senhor Sócrates,
que marca de tabaco fuma, é
que ao preço que o tabaco está,
já fumava um cigarrito dos seus!?
Até para o mês que vem!
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

CORUCHE, CONCELHO
COM HISTÓRIA
Numa altura em que se comemorou uma grande mudança na nossa
História, o 25 de Abril, vale a pena lembrar que o desenvolvimento e
a História de Coruche, tal como a do País, não foi só marcada pela
Revolução.
No documento abaixo reproduzido podemos observar como o Concelho de Coruche se desenvolveu tremendamente na primeira metade do
século XX.

Parceiro da

Membro da

Prémio SHIP

Imprensa Regional
2008

Edição de 1/06/2008

O

O Povo e a Terra

Fundador e Proprietário do Título: Abel Matos Santos (abel@ojornaldecoruche.com)
Director: José António Martins (direccao@ojornaldecoruche.com)
Redacção: Rua Júlio Maria de Sousa, 36 – R/c. 2100-192 Coruche
Agenda e Notícias: geral@ojornaldecoruche.com Fax: 243 679 404 • Tlm: 91 300 86 58
Redacção: Mafalda Fonseca, Carlota Alarcão (CP 6731), José António Martins (TE-626) e Pedro Boiça
Editor: ProSorraia – NIPC: 508 467 403 Registo ERC: 124937 Depósito Legal: 242379/06 ISSN: 1646-4222
Tiragem: 5000 exemplares Periodicidade: Mensal Paginação e Grafismo: Manuel Gomes Pinto
Assinaturas, Publicidade e Contabilidade: 91 300 86 58 • pub@ojornaldecoruche.com
Impressão: Empresa do Diário do Minho, Lda, Braga.
Colaboraram neste número: Abel Matos Santos, Ana Flausino, Brandão Ferreira, Carlos Consiglieri, Domingos da
Costa Xavier, Guilara, Hélio Lopes, Isabel Chaparro, Joaquim Laranjo, Joaquim Mesquita, José Manuel Caeiro, Jorge
Florindo, Lino Mendes, Luís António Martins, Mafalda Fonseca, Marília Abel, Marina Jorge, Mário Gonçalves, Mário
Justino Silva, Miguel Mattos Chaves, Mónica Tomaz, Osvaldo Ferreira, Paulo Fatela, Pedro Boiça, Susana Costa, Telmo
Ferreira, Vasco Mantas, Confraria do Toiro Bravo, Os Corujas, Coruche Pesca Desportiva, DECO, Cáritas, Escola EB 2/3
Dr. Armando Lizardo, EPVT, EPSM, GAO, GI-GCS, GIRPI-CMC, Nersant, Paróquia de Coruche, Rádio ONU
Fotografias: Abel Matos Santos, António Pereira, Carlos Silva, Hélder Roque, Joaquim Mesquita, José António Martins,
Mafalda Fonseca, Manuel Pinto, Pedro Orvalho, Pedro Boiça, Telmo Ferreira.
Web: Henrique Lima

FAÇA A SUA ASSINATURA
Nacional 20 € • Resto do Mundo 30 €

PAGUE A SUA ASSINATURA OU PUBLICIDADE
NIB: 0045 5170 4021 8445 9592 4

cópia do documento original, retirada do site
www.oliveirasalazar.org

PUB E ASSINATURAS NO JC
Para colocar a sua publicidade, fazer-se assinante ou
pagar as suas facturas, use a nossa agência, na Cervejaria
Cubata, frente ao Mercado Municipal em Coruche.

PELO

www.ojornaldecoruche.com • geral@ojornaldecoruche.com • tlm. 91 300 86 58

Para pagamentos por multibanco

NIB: 0045 5170 4021 8445 9592 4

3

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 26 • Junho de 2008

Dionísio Mendes
Este mês na Grande Entrevista o Jornal de Coruche foi entrevistar o Presidente da Câmara Municipal de Coruche,
Dr. Dionísio Mendes, que começa por nos fazer um balanço do último certame dos “Sabores do Toiro Bravo”,
fala-nos ainda de eventos culturais, das grandes obras do município, do desenvolvimento que Coruche poderá aproveitar
com a proximidade do novo aeroporto, das relações com a Assembleia Municipal,
entre outros assuntos de elevada importância para todos os Munícipes.
Jornal de Coruche (JC): O
último grande evento coruchense foi “Os Sabores do Toiro Bravo” tem sido uma das
iniciativas com mais sucesso.
Que balanço que faz deste
ano?
Presidente Dionísio Mendes (PDM): Penso que é o um
balanço muito positivo, porque
tivemos a coragem de alargar o
evento a dois fins-de-semana,
alargamos a área dos restaurantes e conseguimos ter uma
afluência bastante grande de
público. Penso que a satisfação
foi enorme, quer da parte dos
restaurantes quer da parte do
público. É nosso propósito, no
próximo ano, alargar, “Os Sabores do Toiro Bravo” a outro tipo
de público, o público espanhol,
onde não se fazem festivais
deste género. Pretendemos também introduzir nos “sabores”
outras actividades, aquilo que
também é tradição espanhola,
na área do flamenco, missas flamencas como se fazem um
pouco por toda a Estremadura e
Andaluzia. A ideia é investir
mais neste evento e levá-lo para
um contexto ibérico e penso que
se justifica, pois a carne de toiro
bravo é consumida nos países
onde se realizam corridas de
toiros.
JC: Os ”Sabores do Toiro
Bravo” têm sido uma das iniciativas com mais sucesso no
concelho. Que outros esforços
têm sido feitos para afirmar
Coruche como capital carne
brava?
PDM: A criação da Confraria do Toiro Bravo, foi um passo
dado para promoção da carne
brava, agora vamos avançar e
apostar na sua certificação. Depois também parte da iniciativa
privada a sua comercialização,

para assim dar a conhecer a carne brava a quem a queira consumir.
JC: Uma das coisas que
inquieta a população coruchense, é o facto de a confraria do
toiro bravo ser constituída
maioritariamente por pessoas
fora de Coruche, qual o porquê dessa situação?
PDM: Neste momento, não
creio que a percentagem de pessoas de fora seja mais elevada.
Quando se avançou com a cria-

ção da confraria a intenção não
era criar uma confraria de coruchenses. A ideia sim, era criar
uma confraria para quem gostasse de carne de toiro bravo,
que a promovesse e com a missão especial de que as pessoas
gostem de comer e de comer
carne de toiro bravo, não têm
que ser aficionados, não têm
que ser de Coruche nem têm
que ser coruchenses. Apesar de
neste momento a composição
ser esta, nada inibe que no fu-

turo haja mais ou menos coruchenses na confraria. A intenção
é que se promova a carne de
toiro bravo.
JC: Tem existido por parte
da Câmara Municipal uma
boa divulgação das suas iniciativas, no entanto a população teima em aderir pouco.
Como justifica esta situação.
PDM: Eu penso que existam
espectáculos e iniciativas que
tenham menos publico, mas
talvez por serem espectáculos

dirigidos a um público especifico e sentimos que existem
públicos mais sensíveis a um
determinado tipo de espectáculos do que outros. O caso dos
espectáculos de música clássica
na igreja da Misericórdia, são
concertos, onde estão apenas
trinta, quarenta, cinquenta pessoas, não é uma grande afluência de público, mas se tivesse
muito mais gente, seria complicado gerir porque é um espaço
limitado e em termos de acústica é o melhor local para esse
tipo de concertos. O ano passado trouxemos à igreja Matriz o
Coro Santo Amaro de Oeiras e a
Igreja estava cheia. São espectáculos diferentes.
Por vezes existem certas iniciativas que têm mesmo pouco
público mas isso não é só em
Coruche, é um pouco por todo o
país e nós sentimos isso porque
investimos em determinado tipo
de espectáculos e sentimos que
mereciam mais afluência. E
interrogamo-nos como poderemos chegar mais perto das pessoas para dar conhecimento
dessas actividades com mais
facilidade. Na área do desporto
as pessoas aderem em massa.
JC: O Executivo tem tido a
preocupação de ter muitas iniciativas culturais e por isso
levanta-se a crítica de que é
um executivo “sempre em festa” descurando outras actividades, concorda?
PDM: Não me parece, eu
acho é que as pessoas entendem
que as iniciativas são politizadas
ou partidarizadas e isso nós
temos procurado sempre não
fazer. As nossas iniciativas são
para o público, são para toda a
população. Por outro lado, participamos em todas as actividades, quer de índole social, ambiental, desportiva, etc., promovidas por escolas, associações,
instituições, colectividades como parceiros. Quando não efectuamos actividades por “conta
própria” efectuamo-las em parceria por quem as promove.
O estarmos “sempre em festa” não corresponde à realidade,
mas é fundamental termos actividades culturais para podermos
proporcionar em Coruche, aquilo que as pessoas procuram
noutros sítios.
> continua na página seguinte
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GRANDE ENTREVISTA

> continuação da página anterior

Dionísio Mendes, Presidente da Câmara
E o que é certo é que não
deixamos de fazer obras para fazermos eventos culturais, nem a
contabilidade autárquica o permite.
JC: É inegável que este
executivo tem feito inúmeras
obras no concelho, isto deve-se
a um mau aproveitamento dos
fundos comunitário por parte
do anterior executivo? Ou estas obras vão contribuir para
o endividamento do Município?
PDM: Até este momento temos uma situação financeira
perfeitamente controlada, não
temos dificuldades em gerir a
nossa divida e posso dizer que
relativamente a outros municípios a nossa situação é excelente, nem sequer preenchemos
metade daquilo a que é chamado a capacidade de endividamento da Câmara e portanto,
estamos em muito boa situação
financeira. O facto de aproveitarmos os fundos comunitários é
uma obrigação de todos os autarcas. Iremos aproveita-los ao
máximo. Se for necessário constituir empréstimos, fazer alguma divida para aproveitar os
fundos comunitários faremos
isso com toda a certeza que será
o melhor para o concelho de Coruche, porque uma coisa é nós
investirmos trinta por cento
numa obra e recebermos setenta
por cento de apoio comunitário
e outra coisa é termos de suportar cem por cento dessa obra.
Está prevista para breve uma
proposta à Assembleia Municipal para adquirimos terreno na
Zona Industrial, porque precisamos de terreno industrial, é
possível que avancemos com
duas fases uma de cinquenta
hectares e outra mais cinquenta
hectares, provavelmente iremos
fazer um empréstimo caso seja
aprovado pela Assembleia Municipal, pois é essencial para o
concelho termos mais e novas
áreas industriais daí aproveitarmos os quadros comunitários
até 2013 e esgotá-lo até ao último cêntimo. Sempre com a perspectiva do desenvolvimento e
sem hipotecar o futuro.
JC: Obras no Observatório do Sobreiro e da Cortiça,
Central de Camionagem, atraso na requalificação da Zona
Ribeirinha, Quartel dos Bombeiros, para quando podemos
esperar a conclusão destas
obras?
PDM: No Observatório do
Sobreiro está a decorrer a segunda empreitada, como sabemos houve problemas com a
primeira, suspendemos a obra,
depois anulamos mesmo a primeira empreitada, foi revisto o

projecto, lançamos novo concurso, tivemos o visto favorável
do tribunal de contas e neste
momento está a decorrer a segunda empreitada para conclusão da obra, pensa-se que estará concluída em Outubro.
A questão da Central de
Camionagem tem sido uma
questão mais difícil, a empresa
projectista não fez as alterações
necessárias ao projecto e não
assumiu a revisão do projecto,
foi necessário abrir um novo
concurso para a revisão do projecto, essa revisão está a ser
feita por uma empresa de Coruche e depois é necessário
lançar um novo concurso para
atribuir a empreitada e é natural
que seja uma obra que só termine no próximo ano.
A Zona Ribeirinha teve
algum atraso mas não é significativo, até porque tem chovido
bastante, mas contamos que
antes do Verão, antes da época
alta, nomeadamente no período
das festas estará tudo pronto.
O Quartel dos Bombeiros,
não tem prazo, recebemos este
ano a informação do senhor Governador Civil de que o Governo financiaria o novo Quartel
dos Bombeiros de Coruche, da
nossa parte tínhamos de fazer o
projecto, está feito, foi entregue,
resta-nos aguardar, pois a intenção é ser o Governo a financiar a obra. É uma ambição com
muitos anos e vamos acreditar
que é desta. É uma obra que irá
durar doze meses. Ainda não
está decidido o local mas existem várias hipóteses. Gostaríamos que ficasse situado num
local estratégico com facilidade
de rápidos acessos aos incêndios.
JC: Durante muito tempo
foi programa do executivo a
realização do parque de negócios, depois houve uma suspensão do projecto, está definitivamente encerrado?
PDM: Nós precisamos de
mais área industrial, agora com
o novo aeroporto perto do concelho, faz sentido alargar a área
industrial aproveitar as infraestruturas e as empresas já existentes a ideia é no já existente
Parque Industrial arranjar mais
área, daí eu falar na necessidade
de fazer um empréstimo, não
lhe chamemos Parque de Negócios, chamemos-lhe Área de
Localização Industrial ou Área
Industrial, ou até mesmo Parque
de Negócios, o que interessa
mesmo é conseguirmos o alargamento da Zona Industrial.
Criamos também as Zonas Industriais do Couço e da Lamarosa, onde já se estabeleceram
algumas empresas.
JC: Em tempos Coruche

foi uma vila segura, o que é
certo é que assaltos, tráfico de
droga, e violência são uma
realidade actual, concorda?
PDM: Não vejo as coisas de
uma forma muito pessimista
nem dramatizo muito o que
acontece na vila de Coruche,
nem me consola o facto de saber
que em outros concelhos próximos a insegurança é maior, a
criminalidade é bastante mais
elevada, isso não me consola,
mas Coruche ainda é uma vila
com características de província, no sentido de termos relações próximas, relações de solidariedade e onde essas situações
não acontecem frequentemente,
mas preocupa-me relativamente
ao futuro, porque começam a
chegar manifestações de criminalidade ao concelho de Coruche.

relacionamento seja este. Parece-me que há alguma dificuldade em aceitar aquilo que a
câmara vai fazendo, por parte da
assembleia e que de alguma
forma, sinto que a AM pretende
dificultar aquilo que são as iniciativas da Câmara Municipal.
Parece-me que a Assembleia
Municipal tem de facto um
papel a cumprir, nós respeitamos, mas que não é solidário
com a Câmara Municipal e com
o Executivo. Às vezes apeteceme desabafar e dizer como
alguém disse: “deixem-nos trabalhar e depois avaliem-nos no
fim desse trabalho”. Penso que a
Assembleia Municipal procura
um protagonismo e evidência
que não é normal para uma assembleia, tem-nos criado alguns
obstáculos em termos burocráticos ao nosso trabalho, mas con-

tudo o que diga respeito à Câmara.
JC: Estando Portugal na
cauda da Europa, acha exagerada a politica levada a cabo pela ASAE, que obriga os
pequenos empresários e comerciantes, a fazerem grandes
investimentos, para manterem a sobrevivência do negócio?
PDM: Acho que a ASAE
tem um trabalho importante a
fazer, na área da higiene, na
saúde, na segurança alimentar,
mas tem tido uma pratica muitas
vezes fundamentalista, penso
que a aplicação da lei é levada
ao extremo, muitas vezes sem
qualquer tipo de complementação nem qualquer atitude pedagógica. O que é sempre lamentável e temo muito que esta
politica leve ao desaparecimen-

JC: Como se poderá combater essa situação?
PDM: Através da prevenção
e de um maior patrulhamento
nas ruas por parte da GNR, para
haver esse patrulhamento tem
que necessariamente haver um
aumento de efectivos. Felizmente nos últimos tempos há
mais patrulhamento à noite.
Mas durante o dia para nós
como cidadãos era importante
haver mais patrulhamento, o
que não é possível por falta de
meios. É uma das questões que
este Governo tem que apostar é
na segurança, é na formação de
mais homens e investir em mais
meios. Já tenho dito ao próprio
1º Ministro em reuniões de
carácter público e mesmo em
privado que uma das maiores
lacunas deste governo é o pouco
investimento que se faz nas
forças policiais e isto vai reflectir-se ao curto médio prazo. Nós
precisamos de segurança e merecemo-la.
JC: Como comenta as dificuldades de relacionamento
entre a Assembleia Municipal
e a Câmara Municipal.
PDM: Desgosta-me que o

tinuaremos a desenvolver os
nossos projectos.
JC: Os Coruchenses ainda
não perceberam muito bem o
abandono da Assembleia Municipal por parte do Presidente da Câmara e pela bancada do PS. Quer clarificar?
PDM: É muito fácil explicar, se o Presidente pediu a palavra e não o deixaram falar,
estando em discussão um assunto que tem sido cavalo de batalha, por parte da Assembleia
Municipal. Estava em discussão, o assunto do Observatório
da Cortiça, foi uma sessão específica para tratar esse assunto,
o Presidente da Câmara pediu a
palavra para prestar o esclarecimento e não lhe foi concedida,
penso que efectivamente não
estava ali a fazer nada. O próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, também pediu a
palavra para prestar os devidos
esclarecimentos e não lhe foi
concedida e da minha parte não
me restou outra solução senão
abandonar a sala, pois o Presidente da Câmara não estava lá
para fazer figura de corpo presente, mas sim para intervir em

to dos produtos tradicionais portugueses, nomeadamente os que
são feitos de forma artesanal
deixaram de ser produzidos em
Portugal, o que não faz qualquer
sentido. Em minha opinião. É
evidente que os procedimentos
higiénicos devem ser cumpridos, os direitos dos cidadãos devem ser assegurados. Mas penso que a lei deve-se ajustar à real
idade e ao nível de desenvolvimento do país. O que é certo é
que quando vamos a outros países muito mais desenvolvidos
do que o nosso, encontramos
situações iguais às que em Portugal dão origem a contra-ordenações pesadíssimas, portanto
há uma política de hipocrisia,
penso eu em termos de Comunidade europeia, que obriga à
transposição da lei em todos os
países, mas que os grandes países líderes da comunidade não a
aplicam internamente. Se nós a
aplicarmos corremos o risco,
como disse, de perdermos os
nossos produtos tradicionais, o
caso dos enchidos, o arroz de
cabidela entre outros, o que não
faz qualquer sentido. Penso que
a poeira irá assentar e que as
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Agrupamento Escolar de Coruche
coisas irão ser resolvidas com
mais bom senso, mas já se
perdeu algum tempo. A ASAE
poderia ser vista como algo com
interesse pedagógico e de certo
modo ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades, mas não
é o que está acontecer. Todos
nós temos reservas em relação à
ASAE, dado que a lei é um
pouco cega e exagerada.
JC: Concorda quando se
diz que o comércio tradicional
coruchense tem tendência a
acabar?
PDM: O comércio tradicional tem problemas graves em
todo o país, é uma situação que
obriga a pensar no futuro de
uma forma diferente. Penso que
esta moda dos grandes centros
comerciais também terá o seu
tempo. Até lá é natural que o
comércio continue a sofrer. Para
diminuir essa agonia, é fundamental fazer, alguns investimentos, na modernização, na
formação profissional dos comerciantes, nas formas diferentes
de fazer marketing para assim
tentar chegar ao grande público.
No futuro encontraremos no
comércio de bairro as condições
necessárias e suficientes nesse
comércio para evitarmos as
deslocações de fim-de-semana
aos centros comerciais, que têm
de tudo mas que fazem aumentar a nossa despesa com combustíveis, fazem aumentar o
stress, criam-nos problemas
com segurança, coisa que não
acontece no comércio tradicional, mas é de facto um período complicado e não por acaso
que ainda ninguém descobriu a
fórmula de repor o comércio
tradicional, embora várias tentativas tenham sido feitas.
JC: O novo aeroporto bem
junto ao concelho de Coruche
cria potencialidades de desenvolvimento. Não teme um
crescimento desregulado?
PDM: Não temo, ou melhor,
vamos prepararmo-nos para
isso. Estamos a trabalhar num
plano estratégico para o concelho num horizonte de 2020, a
ideia é aproveitar as coisas boas
que o aeroporto vai trazer e evitarmos as coisas más. É preciso
planeamento e definir novas
áreas urbanas, através de planos
de urbanização. Não iremos
massificar o território. É preciso saber que tipo de economia
queremos para o concelho, queremos uma economia baseada
no turismo? Nas actividades terciárias? Ou queremos uma economia onde a agricultura continue a fazer sentido, onde a floresta continue a fazer sentido,
onde o montado de sobro seja
peça importante e onde a industria seja também fundamental?
Na nossa opinião deve ser um
pouco de tudo, sabendo que nos

próximos tempos uma das maiores atracções do nosso concelho
será o turismo. Já temos grandes
indicadores nesse sentido, dado
que grandes herdades do concelho, vão adaptar-se aos novos
tempos e criar condições para o
aproveitamento turístico dessas
mesmas herdades, seja com campos de golfe, seja com hotéis,
seja com hotéis rurais, etc.
Queremos também que haja
indústrias produtivas em Coruche, ou seja criar emprego na
área da indústria, para isso é
fundamental ter as tais áreas
industriais e planeá-las. Para
que Coruche continue a ser uma
terra apetecível. Só se não formos inteligentes é que cresceremos mal. Queremos crescer de
forma ordenada.
JC: Acredita que vai antecipar a construção das vias
rodoviárias, tão necessárias e
esquecidas no nosso concelho?
PDM: A ideia é mesmo essa,
o IC10 e o IC13 com a construção do novo aeroporto sejam
encarados como uma prioridade. E Coruche precisa de novas vias de comunicação para
assim também haver mais desenvolvimento.
JC: Em tempos defendeu
uma aposta ferroviária para
Coruche. Deixou de fazer sentido?
PDM: A ligação Coruche –
Lisboa continua a fazer sentido,
vamos ver como vai ser a composição futura destas vias ferroviárias. Na altura defendíamos uma linha Coruche – Salvaterra – Cartaxo era uma ligação até ao Setil e depois Setil –
linha do norte, vamos ver como
será no futuro, se houver uma
linha do Setil ao aeroporto passando por Coruche a ligação a
Lisboa será mais fácil.
JC: Que análise faz do
actual governo socialista de
José Sócrates?
PDM: Em termos genéricos
considero que tem sido um governo de rigor, de contenção,
não tem feito a politica mais
agradável para os portugueses,
vamos ver como é que vai decorrer esta segunda fase do governo, esperava-se que toda esta
contenção e rigor permitisse
algum desafogo e 2008 fosse
um ano de prosperidade, o que
me parece que com esta crise
estrutural a nível da Europa e
até mundial, com esta escalada
de preços do petróleo, começo a
ter duvidas de como se costuma
dizer “aliviar o cinto”, penso
que o governo deve estar muito
a tento a alguns focos de pobreza que vão aparecendo por
parte da população e portanto
deve ter politicas sociais pró-activas no sentido de evitar problemas de maior. Bem como a
> continua na página seguinte

Alunos de Coruche
com Daniel Sampaio

No passado dia 14 de Maio,
por iniciativa da Dr.ª Fátima
Bento, do Agrupamento Escolar
de Coruche, e a convite do Jornal de Coruche e do seu fundador Dr. Abel Matos Santos,
um grupo de alunos da Escola
EB 2,3 Dr. Armando Lizardo,
de Coruche, teve a oportunidade
de visitar o Sr. Prof. Doutor Daniel Sampaio, no Hospital de
Santa Maria, em Lisboa.
A visita integrou-se na área
de projecto do 8.º ano, coorde-

nado pela Prof.ª Susana Garcia,
que acompanhou os alunos juntamente com a Prof.ª Mariana
Tomás.
Os alunos, que se deslocaram
em veículo cedido pela autarquia coruchense, vieram conhecer como uma figura prestigiada
da psiquiatria fez o seu percurso
de vida e como é ser Psiquiatra
e trabalhar com adolescentes.
Os jovens tiveram a oportunidade de falar em clima muito
participativo, fazendo perguntas

e trocando ideias, com Prof. Daniel Sampaio, que durante mais
de uma hora, se encantou com
as perguntas, interesse e organização dos alunos.
O Dr. Abel Matos Santos,
colaborador do Prof. Daniel
Sampaio, acompanhou a comitiva coruchense e reafirmou a disponibilidade para apoiar mais
iniciativas deste género, que entende serem fundamentais para
a formação cívica e do carácter
dos jovens.

REFLEXÕES

Escrever
Esta simples palavra tem
muito que se lhe diga quando
alguém pretende pô-la em prática, uma vez que fazê-lo não é
propriamente alinhar letras da
esquerda para a direita e arrumar linhas na vertical.
Há bastante tempo atrás,
ouvi alguém dizer num programa de televisão e relativamente
a fados, que para alguém ser
bom fadista tinha que viver e
sentir o que estava a cantar.
Devemos ter ainda em consideração que existem bastantes
estilos de escrita, obrigando alguns a uma grande sensibilidade
(poesia por exemplo), graduando-se depois esta pelos diversos
estilos.
Para se conseguir escrever
alguma coisa que possa ser ver-

tida no papel, será necessário
bastante seriedade e verdade,
pelo que quem pretende fazer
passar uma mensagem deverá
fazê-lo quando sente que para
isso está inclinado, talvez passando pela tão propalada inspiração.
E o que é isto? É certamente
a altura em que o escrevente
sente que pode transmitir ao
papel o que pensa, com um sentimento de verdade e credibilidade.
Há também que ter respeito
e consideração por quem lê,
mesmo que se trate apenas de
um interessado que, por ser só
um, merecerá todo o respeito.
Por isso mais vale fazer uma
paragem para reflexão e alinhamento de ideias, do que preten-

José Manuel Caeiro

der fazê-lo apenas para encher
papel, que poderá reflectir um
reflexo mecânico, sem alma ou
sentimento.
Alguém me disse um dia que
mais vale escrever sempre no
mesmo sítio, sem interrupções,
do que nada produzir. Talvez
haja verdade nisto, mas a capacidade para escrever e sentir, para mim são prioritários em relação a tudo o mais.
Em nota final, apetece dizer
que escrever é uma coisa maravilhosa, onde há a possibilidade
de emitir as nossas ideias e pontos de vista, muito embora haja,
por vezes, a necessidade de
criticar certas situações, como
também é justo realçar o que é
positivo e bom para todos nós.
____
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GRANDE ENTREVISTA

> continuação da página anterior

criação de novos empregos para
jovens licenciados, dado que
existem cada vez mais jovens
que formados que desesperam
na procura do primeiro emprego
depois de alguns anos a postarem na formação. Numa forma
geral penso que tem sido positivo, pois não é fácil governar
numa altura em que 2008 está a
atravessar esta crise mundial.
Vamos ver como o Governo se
vai aguentar, porque a prova de
fogo está agora a chegar.
JC: Gostava de fazer parte
do governo de Portugal?
PDM: Não tenho essa pretensão. Eu costumo dizer que
sou político porque sou autarca
e sou autarca porque estou na

minha terra. A minha pretensão
é fazer o melhor pelo concelho
de Coruche, porque também sou
bairrista e acho que para ser
autarca é preciso ser bairrista e
gostar-se da nossa terra.
As minhas ambições políticas ficam por aqui.
JC: A população deu-lhe
uma confiança reforçada nas
últimas eleições. Está no seu
horizonte recandidatar-se?
PDM: Ainda não tomei
qualquer decisão em relação a
essa questão, nem eu, nem o
Partido Socialista.
Vamos ver como as coisa
continuam a correr, temos pro-

jectos para concluir, temos um
quadro comunitário que é uma
aliciante muito grande que está
a agora a iniciar-se, vamos continuar a trabalhar por Coruche,

vamos cumprir aquelas metas
que definimos, há muito trabalho ainda por fazer, na área do
saneamento básico, na área do
ambiente, espero que finalmente
as Aguas do Ribatejo comecem
a funcionar e de facto Coruche,
integrando esse projecto consiga recuperar em termos de
saneamento básico que acho
que é o principal atraso do Concelho, gostava de ver um desenvolvimento industrial diferente
do que tem tido até hoje, a de
ver novas acessibilidades, acho
que é fundamental para afirmação do Concelho, gostava que a
nível urbano crescesse e reivindicasse o titulo de cidade mas
com condições para ser mesmo

uma cidade e para isso acho que
é fundamental atrair também
população e acho que seria o coroário de todo este trabalho aumentar a sua população, crescer
em termos urbanísticos, ter mais
emprego para os jovens, ter
qualidade de vida e garantir o
ambiente, assim nós teríamos
um dos sítios mais bonitos e melhores de Portugal, e estou que é
possível, num horizonte de dez
anos estas ideias estarem concretizadas, é este o meu objectivo.
Em relação a minha recandidatura ainda é cedo para pensar
nisso.
____
José António Martins
Fotos: Pedro Orvalho

SOLIDARIEDADE

POESIA

Tribunal de menores
entrega tutela de órfãos
a casal amigo

____
Mafalda Fonseca

Este casal, de nacionalidade brasileira residente em Salvaterra de
Magos, recebeu pelo tribunal de
menores a tutela das três crianças
órfãs.

Desde à quatro anos, quando
chegaram a Portugal que Diones
e Nice e o seu filho de 21 anos
viviam “paredes meias” com o
casal também de nacionalidade
brasileira que faleceu no passado dia 12 de Março no cruzamento da Estrada nacional 118
com a Estrada nacional 367 em
Marinhais.
Este casal de amigos que vivia com os seus três filhos de 10,
12 e 14 anos com quem tinha
uma relação de grande proximidade com os vizinhos, tal como
recordou Nice ao Jornal de Coruche “...nós passávamos sempre o serão todos juntos, ou na
casa deles ou na minha... e aos
fins de semana fazíamos jantares juntas... sempre nos demos
muito bem...”.
Diones e Nice Fé, abriram a
porta da sua casa para receberem a nossa reportagem e com o
rosto marcado pelo desgosto
que passaram referem que estão
com muita força e dispostos a
educar as crianças como se fossem seus filhos.

Já receberam autorização do
tribunal para legalizarem a tutela dos menores, mas referem
que este é também o desejo deles.
Diones frisou ainda que se
algum dia algum familiar pedir
a guarda das crianças e for essa
a vontade deles que nunca se irá
opor a que escolham, mas a opinião dos tios que residem em
Lisboa é que o sofrimento será
minimizado se as crianças ficarem no mesmo lugar onde viviam com os pais, uma vez que é
onde estão a estudar e onde têm
as suas amizades.
O casal tem recebido a ajuda
de vários populares que têm oferecido roupas, calçado, e bens
alimentares, têm também sido
auxiliados pelas Escolas do
Concelho, pela Igreja e contam
começar a receber um auxílio
mensal monetário pela parte da
Segurança Social.
De recordar que a Escola Profissional de Salvaterra de Magos
tem levado a efeito uma campanha de angariação de bens materiais para a família. Nesta pri-

meira fase, Nice deixou de trabalhar para poder apoiar as crianças da melhor forma, antes de
irem para as aulas e depois que
chegam a casa.
Lucas de 14 anos, pegou na
fotografia dos seus pais e com
um olhar de ternura mostra-a à
nossa reportagem, enquanto
Nice recorda a última conversa
que teve com a amiga no dia do
fatídico acidente, durante uma
viagem de Salvaterra de Magos
ao Cartaxo, em que foram todos
no mesmo carro e regressando
separados, perdendo os amigos
nesse dia. “…Nós as duas viajámos no banco de trás e ela me
falou dos seus filhos, até me
contou de um acompanhamento
médico que o de doze anos tem
que fazer e que eu desconhecia…recordo muitas vezes a
conversa… parece que me estava a entregar as crianças…” –
refere Nice emocionada.
O casal Brasileiro inicia
assim uma nova fase da sua vida
colorindo o lado negro das vidas
destas três inocentes crianças.

E PORQUE NÃO
Ao ver um louco na rua
Todos dizem coitadinho
Mas a loucura, essa é sua
Ele segue o seu caminho
Também tem sentimentos o louco
Aquele louco coitado
De quem todos fazem pouco
Fazem pouco sem cuidado
Porque a loucura que existe
Na sua pobre cabeça
A tanto custo resiste
Não é loucura, é doença
Deixem-no viver no seu mundo
Como cada um vive o seu
Porque se os outros tem tudo
Ele tem o que Deus lhe deu
Sozinho com sua dor
Nos trejeitos de seus modos
Ele só procura amor
Nos loucos que somos NÓS.

Guilara
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Moção da Assembleia Municipal de Coruche repudia totalitarismo ditatorial atentatório
dos direitos humanos, perpetrado pela China ao Povo Tibetano.

Comunistas de Coruche não defendem
a Democracia, a Liberdade
e os Direitos Humanos
Foi no dia 28 de Abril que
se votou, por iniciativa do
PSD, uma moção, aprovada
por maioria, que propôs à
Assembleia Municipal de Coruche, “um voto de Repúdio
pelo comportamento totalitário, ditatorial e atentatório
dos mais elementares direitos
humanos, perpetrado consecutivamente pela República
Popular da China ao Povo
Tibetano”.
Assim, se pode ler na moção aprovada com os votos
favoráveis do PSD e do PS,
mas que contou com o voto
contra da bancada da CDU
(PCP), que sendo os arautos
Abrilinos da Liberdade e Democracia, deixou bem claro quais
as suas ideias e noções destes
conceitos.
Pelos vistos, e a avaliar pelo
seu voto contra a defesa dos direitos humanos, só defendem a
“sua liberdade” e a “sua democracia”, sendo cegos e facciosos quando se vêem incapacitados e intelectualmente
debilitados ao ponto de não
poderem condenar o fascismo
vermelho e totalitário da China, que tanto defendem, ao

ponto de “validarem” o genocídio do povo tibetano e as
perseguições de que têm sido
alvos.
Dá que pensar o que teria
sido no nosso querido Portugal, se esta gente e estas ideias
tivessem sido poder!? Seguramente estaríamos a sofrer tal
como os povos oprimidos do

Tibete e de outras regiões do
mundo onde a ideologia comunista marxista e estalinista continua a matar e a oprimir.
A oportuna moção da bancada do PSD, apresentada pelo
deputado municipal Pedro Boiça, a que a bancada socialista
se solidarizou, mostrando que
pelo menos é possível a uni-

dade em matérias fundamentais
da condição humana, teve o
cuidado de referir que “um
regime democrático constrói-se pela Tolerância.… pela
Diversidade.… pela Solidariedade”, e, ainda que “no século
XXI ainda acontece, que uma
manifestação pacífica seja violentamente interrompida, por

um regime que teima em perseguir e violentar quem dele discorda, causando mesmo feridos e mortos, só porque sendo
cidadãos, não aceitam legitimamente a situação em que se
encontram”.
Como Português e Coruchense, fico seriamente preocupado por verificar que o
PCP/CDU é contra estes ideais
e legitima com o seu voto a conduta e actuação que conduz à
perseguição, à tortura e à morte.
Condeno totalmente esta
forma de estar e fazer politica e
penso que todos o devemos fazer! Nenhum sinal pode ser dúbio, muito menos claro, que
incite à violência e à restrição
dos direitos humanos, como o
fez a CDU (PCP) ao votar contra esta moção, que tão somente defende a pessoa humana e o
respeito por todos.
Como tal, pode-se concluir
que os Comunistas de Coruche
não defendem a Democracia,
a Liberdade e os Direitos
Humanos.
____
Abel Matos Santos
Fundador do Jornal de Coruche

AM acusa Executivo de não cumprir a Lei
– Ao não respeitar o estatuto da oposição
O Partido Social Democrata propôs uma
moção, que foi aprovada com os votos
favoráveis da pela CDU e do PSD e os votos
contra do PS, onde a exige “o cumprimento
das Leis” no Concelho de Coruche, afirmando que “não iremos tolerar que autarcas do
nosso Concelho se julguem acima da Lei, e
não se sintam obrigados a respeitar os Princípios Fundamentais da Democracia, consagrados na Constituição e nas Leis da República Portuguesa”.

Referindo-se directamente ao Executivo
Municipal do Partido Socialista, que não apresentou o “Relatório de Avaliação do Grau de
Observância do respeito pelos Direitos e Garantias constantes da Lei” relativo ao ano
anterior, não podendo a oposição analisá-lo,
O PSD afirmou ainda que “não contará o
Senhor Presidente da Câmara e o Partido
Socialista, com a cumplicidade dos eleitos do
PSD, nesta Assembleia, e muito menos que
abdiquemos dos nossos princípios orienta-

dores, de defesa intransigente da Lei, pelo
que, continuaremos a criticar a postura de
estilo: quero, posso e mando, que praticam e
de que tanto se orgulham”.
A moção aprovada defende “a aplicação
da Lei e da Constituição no Concelho de Coruche”, tendo sido aprovado o envio “às autoridades de fiscalização do cumprimento das
Leis e do funcionamento das Autarquias”,
refere a moção.
____
AMS
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POLÍTICA

O Poder da Inércia
Hélio Bernardo Lopes *

A saga da corrupção, em
termos já hoje pouco questionados, vem-se mostrando
como algo omnipresente na
nossa sociedade. Mais geralmente, o fenómeno expande-se
nos nossos dias de um modo
fortemente incontrolável por
todos os lugares do Mundo.
__
O modo como se tem respondido a este fenómeno varia,
claro está, com a organização
de cada Estado, fruto de tradições diferentes no âmbito da
vida em sociedade. Tradições
que podem, em certos casos,
limitar a tendência para um
crescimento mais acentuado
deste tipo de criminalidade que
é de sempre.
Razões já muito clarificadas,
através de sucessivos estudos
históricos, mais profundos e
mais abrangentes, permitem
hoje reconhecer que os problemas da sociedade portuguesa
neste domínio são antigos, atravessando regimes constitucionais e sistemas políticos os
mais diversos. Uma situação
que, de um modo ou de outro, se
materializou sempre no lugar
ocupado pelo País na escala relativa vigente em cada momento.
O momento actual da vida
nacional, tendo embora raízes
muito antigas, de que a localização geográfica periférica é,
porventura, a mais determinante, constitui o resultado do desenvolvimento dos princípios
norteadores da Revolução de 25
de Abril, materializados na Constituição de 1976, bem como a
influência que os acontecimentos internacionais tiveram por
quase toda a parte. Já poucos
põem hoje em causa a extrema
generosidade daquele nosso
acontecimento histórico, que
acabou por se constituir no elemento fundador da nossa actual
III República.
E menos colocarão em causa
o valor e a eficácia da nossa

Constituição de 1976, porque a
mesma sempre permitiu superar as crises que foram surgindo,
nem sequer impedindo as mudanças profundas que se têm
podido observar.
Já sem discussão nos dias
que passam, as críticas à Constituição de 1976 de há muito deixaram de constituir tábua de salvação para quem aí pretendeu,
durante largo tempo, encontrar a
causa dos mil e um problemas
dos dias que têm passado. Essas
causas, como já todos perceberam, são muito antigas e são culturalmente entrópicas. Erro fundamental dos sucessivos políticos, até mesmo das designadas
elites do País, presentes em substruturas diversas da sociedade,
foi sempre o modo pouco autónomo como se definem os objectivos estratégicos do País,
nunca tendo em conta as características culturais do povo que
somos, nem as reais potencialidades do País, nem as determinantes históricas que nos ligam
ao Mundo.
Invariavelmente, os portugueses norteiam-se pelo que
vêem lá por fora. Conduzir o
País a bom porto no seu futuro,
mas de molde a terem-se em
conta as características culturais
dos portugueses, de um modo
muito geral pouco aguerridos
na defesa de certas regras ligadas à ética política, é hoje uma
tarefa essencial dos portugueses.
Nem mesmo o seu interesse
pela democracia e pelos partidos
políticos é assim tão arreigado,
ou a escolha partidária, perante
o razoável descalabro a que se
chegou, de há muito deveria ter
apresentado mudanças, mais
lentas ou mais rápidas. Numa
expressão sintética, o português
não escolhe, está.
De igual modo se obliteraram, nestas décadas de vida
democrática, as reais potencialidades do País, orientando a acção governativa à luz de linhas
estratégicas realmente impos-
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síveis de materializar. No lugar
de construir um país possível e
de se procurar realizar o bem
comum, através de uma política socialmente justa e motivadora, o que se fez foi adoptar
os objectivos estratégicos dos
Estados mais poderosos, mas
que não estão, claro está, ao alcance lusitano.
O resultado está hoje à vista
de todos: a desorientação estratégica dos portugueses é total.
Enfim, esqueceram-se, quase
completamente, as determinantes históricas que nos ligam ao
Mundo.
É verdade que Portugal é
parte da grande Europa, nomeadamente no domínio cultural e
na continuidade física, mas
também o é que foi a incapacidade, ou a impossibilidade, de
singrar no plano do espaço europeu que levou Portugal à Epopeia dos Descobrimentos.
Nenhum político português
pode hoje esquecer esta realidade da História de Portugal,
porque o resultado dos Descobrimentos deixou raízes, saudade e necessidades, por cuja
ausência se tem pago, e por povos diversos, um preço profundo.

Com algum espanto para
muitos, começa agora a fazer
escola, assente na evidência das
coisas omnipresentes, o regresso ao atraso e à guerra nos países que primeiro descolonizaram, oriundos da anglofonia e
da francofonia. Em momento
que parece ter sido de inspiração, houve quem escrevesse que
eles descolonizaram porque quiseram, ao passo que nós descolonizámos porque eles quiseram. Com a admiração forte de
alguns, foi possível assistir a
uma impensada alegria com o
fim do moribundo espaço de
pensamento comunista. Poucos
terão tido em conta o papel de
elemento corretor que tal espaço
e pensamento operavam sobre
os designados países ocidentais.
E não se terá até tido em conta,
mesmo nos dias que correm, o
real significado de celebridades
no domínio do romance. É sempre com admiração que se constata a desatenção perante o que
se passa ao redor de quem hoje
está presente em sociedade.
Permanece, com estranha
omnipresença, aquela constatação de Russell Ackoff, de que
se conhecem as respostas, todas
as respostas, mas que o que se
desconhece são as questões.
A atitude dos portugueses
perante a política e o modo de a
viverem, de parceria com os
condicionamentos internacionais que o fim do espaço comunista veio propiciar, levando a
uma omnipresença do pensamento único de tipo neoliberal,
esvaziando a discussão política,
relativizando a moral e a ética e
reduzindo a esperança do Homem a um futuro meramente
material, para mais assente no
consumo e na riqueza que lhe
subjaz, levou ao completo desinteresse pela coisa pública e
pela necessidade da ética na
política. Houve quem lhe chamasse o Fim da História.
Olhando hoje ao seu redor,
discordando da política que se
pratica e procurando uma alter-

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

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

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570

nativa, os portugueses, em boa
verdade culturalmente limitados, não têm para onde se voltar.
Já nem mesmo para as históricas Forças Armadas, que estiveram mesmo à beira de ver uma
força de ordem pública surgir
como um novo ramo seu parceiro. É nesta ausência de objectivos estratégicos perceptíveis, à
luz de uma vivência democrática tão tolerante quanto desinteressada, que acabou por se ir
construindo um Estado onde,
aos poucos, sucessivas bolsas de
impunidade nasceram, se implantaram e se compatibilizaram.
De um modo quase-reversível, a corrupção foi crescendo
de um modo continuado e autosustentado. A resposta, invariavelmente, é a negação do fenómeno, ou a publicação de legislação errada, disfuncional e sem
nexo.
O fenómeno da corrupção
atingiu, nos dias que passam, o
seu mais perigoso risco para o
funcionamento de uma sociedade que se deseja livre, e que
passa pela publicação de legislação que, de um modo ou de
outro, acabará por condicionar
profundamente a independência
e a autonomia do Sistema de
Justiça e dos seus agentes perante o poder político.
Naturalmente, por quanto se
pôde já perceber, a apatia ao
redor deste mecanismo perigoso
é geral. Tão geral como o foi a
que acompanhou o modo como
terminou a saga terrorista que
varreu a sociedade portuguesa
na década de oitenta do século
passado.
Sem horizontes estratégicos
para os portugueses dos nossos
dias, de parceria com o pensamento único triunfante e com o
modo desinteressado dos portugueses viverem a política, numa
atitude de tolerância que é também de desinteresse, a corrupção terá condições para alastrar.
E se o Sistema de Justiça vier
a ficar tolhido por legislação
com chancela democrática, bom,
a corrupção terá vindo para
ficar. O que tem de ser tem muita força e são os povos que, em
boa verdade, organizam, nos
seus países, as instituições que
os dirigem. O nosso chegou ao
estado que hoje pode vêr-se.
Darão os portugueses a única resposta possível numa democracia formal?
____
* Analista político
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Tozé Martinho
Hoje em dia a televisão faz-nos grande companhia,
e o conceito de telenovelas também mudou.
Actualmente a TVI exibe “A Outra” uma história
da autoria de Tozé Martinho, que também entra na
história num cenário transmontano deslumbrante.

António José Bastos de
Oliveira Martinho, recebeu o
jornal de Coruche e falou acerca
de si e do seu trabalho. Tozé Martinho não deixa de parte a hipótese da próxima história ser
gravada na nossa bonita vila de
Coruche.
Com mais de trinta anos de
carreira o seu lema de vida continua a ser baseado na frase inscrita “Se és homem decidido
precisas de um moinho que
trabalhe com as nuvens sem que
precise de um regato”.
__
Jornal de Coruche (JC):
Quantos anos conta a sua carreira?
Tozé Martinho (TZM) –
Não sei bem, mas mais de trinta
(risos), comecei como actor, e
estreei-me em grande, tive oportunidade de contracenar num
filme com um grande profissional do cinema europeu, recordome chamava-se “Maurice Rounié” e era casado com “Josephine Chaplin” (filha mais nova de
“Charlie Chaplin”) fui escolhido entre mais de trinta actores.
E foi aí que estes grandes
actores me deram força para
continuar com esta vida e disseram-me para me preparar que
não era uma vida simples mas
muito complicada, e falaram-me do que ainda hoje se encontra nesta profissão. Enfim nesta
vida que é a inveja, um sentimento péssimo, muito grave na
nossa sociedade que infelizmente existe cada vez mais.
Nunca mais esqueci esta
conversa palavra a palavra e tem
me servido para enfrentar momentos menos bons da minha
vida.
JC – Sente-se realizado com
a sua carreira?
TZM -Sinto-me muito feliz
com o meu trabalho, mas realizado não posso dizer porque
isso seria adiantar o processo,
porque nós queremos sempre
mais. A vida é um desafio permanente.
JC – Ligado a diversas áreas
profissionais, como Actor, Autor, Escritor, Encenador e Advo-

gado, qual a área em que mais
gosta de trabalhar?
TZM – Isso seria o mesmo
que perguntar a um pai de qual
filho gosta mais.
O meu inicio de carreira foi
como Actor e eu tenho uma
predilecção grande por representar... É um desafio a construção da nossa personagem...o
desempenho; mas seria muito
vago dizer que não gosto tanto
das outras áreas.
Mas ser actor foi um trabalho que fui aprofundando e melhorando, e cada vez mais.
JC – Como Escritor, o que
editou?
TZM – Escrevi dois contos
e um romance. “Coisas do
Dinheiro” e “Dá-me apenas um
beijo”, no último onde conto a
história do meu avô que casa
com oitenta anos com uma senhora com perto de setenta, e é
ele que conta estas histórias
todas e quando é o casamento
eles dão a mão e a senhora dizlhe “dá-me a penas um beijo”.
JC – E a televisão tem sido
também a sua vida?
TZM – Sim bastante, já
perdi a conta dos trabalhos que
fiz em televisão mas posso dizer
que foram bastantes, e tudo
aquilo que tenho feito é com
grande dedicação, pois eu sou
uma pessoa que quando vejo
que não consigo dar o meu melhor prefiro deixar o trabalho a
outro colega, o que acontece
com mais frequência em trabalhos na área de direito.
JC – Considera-se perfeccionista?
TZM – Sim muito, a diferença entre as pessoas é essa. Eu
sou uma pessoa que faço muitos
erros muitos disparates, mas na
minha vida profissional gosto
de me aperfeiçoar.
Encontro dificuldades no trabalho como autor, pois as produtoras hoje em dia precisam de
trabalhos com grande rapidez, e
a rapidez é inimiga da perfeição.
E para mim às vezes é difícil
não me poder entregar a um trabalho. Mas enfim, é mesmo assim. Como encenador sou também muito exigente, mas posso

me orgulhar, pois o que tenho
feito tem corrido bem.
Quando estou a escrever idealizo sempre um actor para representar determinado papel...
quando não encontro nenhum
actor que se enquadre, escrevo
por exemplo para a “Julie Roberts” (risos) depois como ela
não pode, o papel é atribuído a
outra actriz que tenha o mérito
para tal.
JC – O que acha da qualidade da ficção nacional?
TZM – Acho que tem melhorado bastante, sobretudo a
parte técnica, o material é mais
perfeito, a construção do cenário também melhorou., a decoração, tudo isto tem influência.
Relativamente aos actores,
há uma situação que eu não concordo, que é aquela em que passam projectos para apurar actores, e muitos ficam perdidos.
JC – E o profissionalismo
dos actores tem melhorado?
TZM – Sim existem pessoas
de grande talento e tal como
dizia Shakespeare: “Ser ou não
Ser, eis a questão”, e aqui é a
mesma coisa ou se é bom ou
não.
JC – É certo falar-se em
actores descartáveis?
TZM – Infelizmente sim, há
muitos actores hoje que partici-

pam num projecto e não se
impõem, e sucede que são descartáveis. Esta área é muito competitiva, e “quem não pisa bem
o acelerador fica pelo caminho...” – risos
JC – Qual a sua opinião
acerca dos actores mais jovens?
TZM – O profissionalismo
já não é o mesmo de antigamente, e o processo é diferente.
As pessoas agora começam a
trabalhar, até noutras áreas e
depois descobrem o gosto pela
representação. Antigamente as
pessoas adquiriam conhecimentos e depois o que contava mais
era o talento... os que tinham
seguiam, os que não tinham ficavam pelo caminho... agora é
diferente...penso que as pessoas
são usadas.
JC – Qual os momentos da
sua carreira que costuma recordar?
TZM – Quando estreei a
novela que está a ser exibida “A
Outra”, deram-me os parabéns e
disseram-me que era a melhor
das novelas dos últimos tempos... mas eu costumo dizer que
não devemos bandeirar em arco,
é claro que fiquei muito satisfeito, mas não devemos deixar
que as pessoas nos achem de
vaidosos. Acho que devemos
manter sobretudo a humildade.

A satisfação por um trabalho
bem conseguido deve ser um
sentimento íntimo.
JC – Na novela “A Outra”,
Tozé Martinho faz o papel de
Vasco, mais uma personagem
idealizada por si, como é escrever o seu próprio papel?
TZM – Às vezes estou a
representar e nem parece que fui
eu que escrevi aquilo, mas eu
acho que têm de ser coisas distintas
JC – Acha que o sucesso das
telenovelas também se deve aos
cenários transmitidos, “A Outra”
tem imagens de Trás-os-Montes, acha importante a divulgação do nosso país e do que
tem de melhor?
TZM – Sim, acho que os
cenários são a inspiração da
história da própria novela, eu
tenho raízes ligadas a Trás-osMontes e achei que era o local
ideal para esta. Depois as pessoas são duma hospitalidade
fantástica, impressionante! Pensei numa novela gravada no
Ribatejo e posso dizer que estou
até inclinado a isso...mas é
diferente, as coisas aqui passam
se de forma mais difícil. Talvez
no Ribatejo já se tenha perdido
mais o tradicionalismo e o bairrismo.
> continua na página seguinte
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JC – E a banda sonora também tem influência na escolha?
TZM – Não, em certos casos chego a sugerir esta ou
aquela música, mas não sou o
responsável pela escolha.
JC -A música portuguesa
também fica a ganhar com a
divulgação?
TZM – Acho fundamental,
acho que é mais um dos aspectos importantes da novela.
JC – Como decorre o processo desde o escrever da história até á exibição, funciona em
ciclo?
TZM – Estamos a escrever
os episódios cento e dez ou onze, a gravar na casa dos trinta e
na montagem na casa dos vinte
e tal. Esta será uma novela com
mais de duzentos episódios.
JC – E “A Outra” podemos
dizer quem é?
TZM – (risos), pois as opiniões são as mais diversas há
quem ache que a outra pode ser
a amante do “Rafael”, a “Catarina”, mas eu entendo que a outra
é a mesma, ou seja, é a “Teresa”
ou a “Beatriz”.
JC – Qual o melhor momento ou fonte de inspiração para
escrever?
TZM – É de madrugada,
fico num sono muito leve e as
ideias vão surgindo, chego a
levantar-me da cama às quatro
ou cinco da manhã e a rabiscar
frases, que depois podem ser o
inicio de uma grande história.
Temos também saber descobrir
as fórmulas da nossa criatividade.
JC – Qual a novela que lhe
deu mais prazer escrever?
TZM – Foi sem duvida nen-

Tozé Martinho
huma “Todo o tempo do Mundo”, para mim foi a melhor novela de todos os tempos. Escrevi-a quase sozinho, começou
com poucos episódios e depois
prolongou-se.
JC – É bom recordar?
TZM – Sim é muito bom,
não me esqueço nunca dos
momentos em que vivi “em
poesia” (termo muito intimo
que me recorda o meu filho com
alguns dias e uma poesia que lhe
dediquei).
JC – Como autor, é crítico?
Tem por hábito assistir aos
episódios?
TZM – Sou crítico, tento ver
como estão a correr as coisas
mas não assisto exaustivamente... também não consigo, normalmente estou a escrever na
hora que é exibida.
JC – Em tempos as novelas
antes de serem começadas a
gravar já estavam todas escritas,
hoje o final poderá sempre ser
alterado até bem perto dos últimos episódios?
TZM – Sim, as coisas mudaram bastante, quando gravámos a novela “palavras cruzadas”, estava toda escrita. Hoje
já não é assim...existem certos
papéis que se forem valorizados
pelo próprio actor, poderão ter
uma prestação mais prolongada,
também já tem acontecido o
oposto.
JC – Quem decide o final?
TZM – É muito engraçado,
uma história que me aconteceu
quando estava a gravar a novela
“Olhos de Água”, eu fui a uma
superfície comercial e as pessoas reconheceram-me e encheram me de perguntas e a opina-

rem acerca do futuro
de algumas personagens. Naquele momento lembrei-me que
podia ser uma boa
ideia, pois ali estava a
manifestação
da
opinião
pública.
Disse-lhes que o final
poderia ser escolhido
por eles próprios, que
anotassem as diversas opiniões
e que daí a alguns minutos me
entregassem por escrito, foi o
que aconteceu.
Assim surgiu uma inovação
para as novelas, e na “A Outra”
não vai ser diferente.
JC – É uma história de encontro ao quotidiano?
TZM – Sim, são ali abordados temas da vida moderna,
sobre os filhos, sobre os problemas dos casais, as drogas, o
desemprego...enfim são casos
em que as pessoas se identificam com elas próprias.
JC – E a próxima novela já
está no papel?
TZM – Já está um pouco
rabiscada... porque ás vezes estou a escrever uma novela e
surge uma ideia que não se encaixa na história... pois vão
sobrando sempre ideias... Estou
apensar agora numa coisa um
pouco diferente, com um pouco
de comédia... não na escrita mas
na interpretação. E se possível
em terras ribatejanas!
JC – Acha que vai contribuir
para o desenvolvimento desta
zona?
TZM – Sim, mas esta zona
já está um pouco como o dormitório de Lisboa, num instante se
faz este trajecto. Eu por exem-

Mensagens de felicitação pelos prémios SHIP
Parabéns Abel, pelo prémio atribuído ao JC e que é um excelente incentivo para prosseguir o caminho. Incentivo para o futuro mas também, evidentemente, reconhecimento pelo trabalho produzido.
O JC tem ajudado a colocar Coruche no mapa e, a prazo, é um farol de esperança.
Recebe um fraterno abraço do
Mário Justino Silva
Caro Dr.
Parabéns pelo prémio atribuído. Que seja um estímulo para o jornal continuar, são os meus votos.
Um abraço para si.
Cor. Manuel Bernardo
Caro Amigo e Ilustre Fundador do JC,
Como leitor e assinante do JC, fiquei naturalmente regozijado com a distinção atribuída.
Saúdo todos os colaboradores, em especial os que contribuíram para este tão significativo Prémio.
Cumprimentos e um abraço
Joaquim Tapada
Olá Abel
Muitos parabéns pelo prémio e pelas 4 menções honrosas. Fiquei muito contente pois estas conquistas reflectem o bom trabalho que estão a fazer no jornal.
Realmente o jornal tem artigos muito bons e sempre se vai instruindo os leitores mais distraídos
para os sensibilizar em relação à nossa história, temas actuais, artigos científicos, etc..
Continuem com o bom trabalho.
Maria Patrício

plo escolho este local como se
fosse um refúgio. Os transportes
e os acessos evoluíram, mas
com tudo isso esta zona perdeu
características muito próprias,
penso que Coruche apesar de
tudo ainda mantém um pouco.
JC – A próxima telenovela
de Tó Zé Martinho será gravada
em Coruche?
TZM – Não sei...é um possibilidade, talvez sim (risos)
JC – Considera-se regionalista?
TZM – Sim, antes não pensava assim mas ultimamente
acho que coisas muito fantásticas se têm perdido, no que
respeita a usos e costumes.
Acho que as zonas deviam ser
mais resguardadas e que devia
existir TV regional, divulgar a
gastronomia de cada zona...
JC – O que costuma fazer
nos seus tempos livres?
TZM – No verão aproveito
para andar de barco a motor.
Não sou pessoa de viajar muito
sem ser em trabalho. Faço colecções um pouco estranhas...de
repente decidi coleccionar latas
de chá. E tenho mais de trezentas, e dá-me imenso prazer.
Numa altura da minha vida pintei a óleo. Divirto-me com pequenas coisas.

JC – Gosta da abordagem na
rua?
TZM – Sim, sinto-me muito
bem é o reconhecimento do meu
trabalho. Frequento locais públicos normalmente e gosto que
falem comigo. As pessoas por
vezes também fazem um pouco
de confusão entre a ficção e a
vida real. Aconteceu uma história engraçada no Douro com o
actor Joaquim Horta, pois o
papel dele era completamente
reprovado pela sociedade, e as
pessoas na rua por pouco que
não deram uma “tareia” ao actor.
JC – O que ainda lhe falta
fazer?
TZM – Falta-me tudo, a vida sabe-me sempre a pouco,
desde os tempos de tropa que
sou um lutador e acho que ainda
não vivi nada.
Dou grande importância a
certos valores como a amizade,
o companheirismo, a sinceridade...
JC – Qual o seu pior defeito?
TZM – Sou muito desarrumado de ideias um pouco aventureiro demais
JC – E a maior qualidade?
TZM – É o humor, acho que
um homem sem humor é um
homem desarmado.
JC – Qual o seu prato favorito?
TZM – É perdiz e vinho tinto.
JC – Qual o seu estilo preferido?
TZM – Desportivo, calças
de ganga, t-shirt e sapatos confortáveis.
____
Entrevista de
Mafalda Fonseca

PARABÉNS!
SÓ OS GRANDES, VENCEM.
A Bem da Nação,
João Gomes
Muitos parabéns, Dr. Abel, e muitos parabéns igualmente à sua equipa!!!!
É merecido!!!!
Um abraço
Paulo Pereira – SRUCP
Caro Dr. Abel Matos Santos,
Parabéns por mais um prémio.
Um abraço,
Mário Gonçalves
Muitos parabéns pelo prémio alcançado pelo jornal de Coruche.
Sabe bem quando se vê coroado o esforço de uma equipa, sobretudo num momento em que no
nosso país se costuma valorizar a mediocridade.
Peço que também transmita as felicitações ao autor do artigo.
Até sempre
M. Cristina G. Ferreira
Boa Tarde,
Está de parabéns o Jornal e os seus colaboradores e muito em particular o seu mui jovem director e
o fundador.
Parabéns!
Fátima Bento
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SHIP ENTREGA PRÉMIOS

O Jornal de Coruche vence
Prémio SHIP Imprensa Regional 2008
– com primeiro prémio e 4 menções honrosas
Foi entregue no passado dia 26 de
Maio, no Palácio da Independência, em
Lisboa os Prémios SHIP Imprensa
Regional 2008, em cerimónia onde também se comemoraram os 147 anos da
SHIP – Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

O “O Jornal de Coruche” foi o grande
vencedor da edição deste ano, conquistando o primeiro prémio com o trabalho
“O Mar e Portugal” do Dr. Miguel Mattos
Chaves, depois de ter também vencido o
primeiro prémio do ano passado.
A afirmação do Jornal de Coruche no
panorama nacional, reflectiu-se também
na conquista de quatro (4) menções honrosas, em seis, atribuídas a:
Vitório do Rosário Cardoso, pelos
seus artigos sobre o Oriente Português;
Prof. Carlos Consiglieri, pelos seus
dois artigos sobre Olivença;
Dr. Vasco Mantas, pelo seu artigo
“Portugal Atlântico”;
General Rodolfo Begonha, pelo seu
artigo “As Forças Armadas”, todos publicados no Jornal de Coruche, e, a José
Franco, pelo seu artigo “O mito da Europa em Portugal” publicado n’ A Folha
dos Valentes e a Joaquim Coutinho, pelo
trabalho “A Génese do Parlamentarismo”
publicado n’A Voz de Paço de Arcos.
O Jornal de Coruche foi fundado há
dois anos por Abel Matos Santos, com o
intuito de se criar uma alternativa independente, contra corrente, fora do politicamente correcto, para defender os valores pátrios e a verdade histórica, sendo
hoje uma referência no jornalismo de
qualidade a nível regional e nacional,
com uma circulação efectiva de cinco
mil exemplares/mês, sendo também uma
referência ao nível da tauromaquia nacional, em suplemento coordenado por
Domingos da Costa Xavier.

A cerimónia, que contou com altas
individualidades da vida civil e militar,
contou com a presença de centenas de
pessoas que encheram o Salão Nobre
para a atribuição dos prémios, tendo a
presença dos premiados, do fundador e
proprietário do Jornal de Coruche, Dr.
Abel Matos Santos e do seu actual
Director, Sr. José António Martins, tendo
o Sr. Presidente da Câmara de Coruche,
Dr. Dionísio Mendes, tido a amabilidade
de também estar presente num momento
de grande dignidade que coloca Coruche
e os seus filhos como referências no panorama nacional, difundindo o nome da
capital do Sorraia, num acto que deve
orgulhar todos os coruchenses.
A SHIP inaugurou ainda a sala dos
conjurados, devidamente recuperada e
restaurada com o
apoio do mecenas
Millenium BCP, local onde se preparou
a Restauração da Independência de Portugal em 1640, num
bonito jardim com a
única porção de muralha fernandina intacta com a respectiva escada de acesso
à sala onde D. Antão
Vaz de Almada e os

seus conjurados se reuniam.
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CIÊNCIAS DA VIDA

Gripe das Aves: ponto de situação
Dr. Vasco Manuel Mantas *

Desde 2003, ano em que
ocorreram as primeiras mortes
resultantes do vírus H5N1, comummente apelidado de “Gripe
das Aves”, que a comunidade
internacional se tem preparado
para a possibilidade de uma
pandemia que afecte a população humana à escala global.
As pandemias consistem na
rápida propagação de uma doença para a qual a população não
possui frequentemente imunidade (a capacidade do organismo se defender de agentes causadores de doença) ou pelo menos uma imunidade elevada permitindo este facto que a doença
se espalhe por vezes a nível
global por contacto entre indivíduos, manifestando-se por períodos variáveis que podem chegar
às várias semanas ou meses.
Historicamente ocorreram já
diversos casos de pandemias, de
importância variada e com níveis de mortalidade também
diferentes. As pandemias de
influenza, ou gripe, são recorrentes, tendo ocorrido por três
vezes apenas no século XX. A
primeira em 1918, a da “gripe
espanhola”, vitimou cerca de 50
milhões de pessoas a nível
mundial, incluindo em Portugal.
Mais tarde também em 1957 e
1968 se deram pandemias que,
no conjunto, provocaram a morte
a perto de 2 milhões de pessoas.
Até recentemente o vírus
H5N1 (um dos tipos causadores
de gripe aviária, e o que neste
momento causa maior preocu-

pação) propagava-se apenas entre aves ou através de contacto
directo entre aves e humanos.
A propagação da doença
entre humanos estava barrada.
Porém, o H5N1, tal como outras

movimentos migratórios das
aves que facilmente poderão
transportar o vírus ao longo de
milhares de quilómetros ao longo das suas rotas. O território
português é não só um país de

Em caso de pandemia, como em 1918, os serviços de saúde são levados ao limite da sua capacidade de resposta.
Na imagem: Office of the Public Health Historian (E.U.A.)

estirpes (ou tipos) de vírus da
gripe, é altamente susceptível a
modificações que o levam a
adaptar-se e frequentemente a
tornar-se mais eficiente no contágio. Talvez por essa razão, o
H5N1 foi já identificado a propagar-se entre humanos, ainda
que apenas entre membros de
uma única família, tornando-se
mais difícil a identificação exac-

Algures numa rotunda num concelho perto
de si... o mais comum dos condutores repara...
“Hum... afinal não são só os fingidos, os palhaços
também são cultura”. O que seria da corte sem o
bobo a fazer de corte e o que seria do bobo sem
uma corte a quem envergonhar? “Sim é a festa dos
loucos”, diz o burgo em uníssono. “Ah taditos”, diz
o povo.
Na tribo dos Kissi na Guiné, quando morre alguém, um parente por afinidade da família do
morto vem parodiá-lo antes que seja enterrado. No
Madagáscar os amigos do defunto devem-se reunir
e zombar do cadáver.
Em Coruche, perante a inépcia e a rotina vaidosa de uma população e da sua corte ocupa-se
uma rotunda com garrafões de tinto, sardinhas por
assar e uma vontade de rir sem barreiras, acessível
a quem se lhes quiser juntar. Uns dizem que é uma
sátira ao facto da rotunda parecer o pinhal de Leiria
em miniatura, mas não é, pois se lá metem uma
estátua onde se celebra no ano que vem? Outros
dizem que é só para dar nas vistas. Óbvio, caso con-
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ta da forma de contágio e se este
resultou do contacto directo entre pessoas ou por outra forma,
sendo difícil o trabalho epidemiológico necessário para identificar a fonte da doença.

A propagação entre humanos, através de contactos esporádicos, mesmo que breves, é a
barreira, aparentemente ainda
não transposta pelo vírus e que
tem limitado a sua capacidade
de causar vítimas humanas em
grande escala. Uma vez ultrapassada essa barreira é espectável uma rápida propagação do
vírus, auxiliada também pelos

trário almoçávamos cada um na sua casa. Outros,
ainda menos elucidados sobre o que é remar contra
maré da ordem instituída, lá dizem que “é malta
que não tem dinheiro ou classe para ir ao festival
do Toiro Bravo e então fundaram o seu próprio festival”. Têm razão. Pois está claro.
“Poderíamos concluir que a paixão do riso é
um repentino movimento de vaidade produzido
pela súbita percepção de alguma vantagem pessoal
comparada com uma fraqueza que notamos actualmente nos outros ou que anteriormente tínhamos”
lá disse o senhor Thomas Hobbes.
Mais palavras para quê? Não tem sapato de
vela? Gosta pouco de gostar muito de coisas que
afinal até nem gosta tanto? Gosta de sardinhas a atirar pró cru? Tá teso que nem um carapau mas
aguenta-se com meia dúzia de sardinhas, uma fatia
de pão e dois litros de vinho mau? Tem bicicleta?
Se preenche todos estes requisitos junte-se a nós no
III Festival da Sardinha Brava do ano que vem,
porque o II foi no mês passado e provavelmente
perdeu-o.
Luís António Martins
Fotos: Pedro Boiça

destino de aves migradoras provenientes de diferentes localizações, como é também um ponto
de passagem (embora não tão
significativo como outros) das
rotas entre o Norte da Europa e
o continente africano.
Um facto relevante para a
propagação do H5N1 reside no
limitado impacto que este vírus
tem sobre algumas aves selva-

gens que, apesar de serem portadoras não revelam os sintomas
característicos sendo no entanto,
e por outro lado, as aves domésticas fortemente afectadas pelo ele.
A vigilância, que tem sido
redobrada a nível mundial, faz-se também em Portugal, tendo
sido já sequestradas várias explorações agrícolas e abatidas milhares de aves de forma a evitar
a propagação de tipos de gripe
das aves (que não o H5N1) que
apesar de inofensivos para o homem podem causar prejuízos
significativos à indústria de produção de aves. Apesar do grande mediatismo até agora dado à
gripe aviária, normalmente associada a um elevado grau de
especulação como tem sido frequente em diversos alertas sanitários e alimentares recentes, a
doença, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, vitimou a nível
mundial cerca de 241 pessoas,
de 382 que contraíram a doença.
O Sudeste Asiático é a região mais fortemente afectada
por este vírus tendo sido associado este facto às frequentemente limitadas exigências de
controlo e segurança na produção e manuseamento de aves,
bem como a criação de aves
domésticas (essencialmente patos) a céu aberto, nos campos de
arroz abundantes na região, isto
de acordo com uma agência das
Nações Unidas.
> continua na página 16

2.º Festival da

13

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 26 • Junho de 2008

PENSAMENTOS

Do topo do fundo do mundo
Luis António Martins *

Os chineses não discutem,
obedecem. Os alemães não riem,
comentam. Os bálticos observam sorrindo. Os do leste vão
soltando as amarras históricas
dos seus pecados invisíveis. Os
italianos lá vão de braço dado
com a depressão sem lhe ligarem nenhuma. Os ingleses argumentam. Os africanos, sem relógio de pulso, vão aparecendo.
Os nórdicos lá andam programados para programar. Os portugueses riem-se perante a sua
própria inépcia e a dos outros.
Estas e outras generalidades
concluo-as diariamente nesta
aldeia global em que vivo
actualmente.
É certo que os livros contam
maravilhas e relatam verdades,
e embora o mesmo não se possa
dizer dos jornais e da generalidade dos médios, também estes
poisam na descrição constante.
Os analistas lá contam uma
peripécia ou outra, os poetas só
cantam, mas não contam. Os
papagapolíticos entretêm-nos e
falam de sistemas. Os padres
mentem. Contudo, a experiência
será sempre a melhor máquina
de realidades terrenas. Tomar o
pequeno-almoço com africanos
e chineses, discutir actualidade,
cultura e religião com checos,
húngaros, polacos, romenos e
outros herdeiros do trauma-comuna, planificar projectos de
trabalho com nórdicos e alemães,
rir com italianos, e no fim disto
tudo jantar com bálticos é não
só um livro, como um curso de

Os padres mentem.
Contudo,
a experiência
será sempre
a melhor máquina
de realidades
terrenas.
sistemas políticos, uma lição
constante de história e todo um
mar aberto para navegações
literárias e seus consequentes
naufrágios filosóficos.
É da sabedoria do povo e,
agora mais que nunca, que a
única raça existente é a raça humana. Para bem das comadres
fascistas e dos compadres trapezistas da ideologia dogmática,
convencionou-se que somos a
raça humana e, por conseguinte,
é-nos comum a natureza humana. Esquecemo-nos porém – e
ainda bem que nos esquecemos
pois é isto que dá vida à diversidade – que a cada povo a sua
história e esta história é nada
mais nada menos que a história
das mentalidades.
Quando um checo me fecha
a porta na cara, um romeno
comenta comigo a vida alheia,
um nórdico me aconselha calma
e um alemão me relembra responsabilidades não estão a ser
somente “seres humanos” mas
seres humanos do seu próprio
país de origem.
Quando tenho um encontro
com um africano, sei de ante-
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mão o inútil que é esperar que
ele venha a horas, mas se o alemão estiver há espera que eu
venha a horas no encontro que
marquei com ele, é escusado
pois ele estará lá meia hora
antes do estipulado e eu não.
“O português quebra sempre
o gelo” – dizem repetidamente –
ao que eu penso para comigo
que não só o quebra mas, de
quando em vez, lhe dá origem
ou não fosse o fado a nossa quota internacional e o sarcasmo tão
nacional virtude. Um polaco
não percebe uma piada, ou por
outra, percebe mas não consegue rir. Porquê?
Razões várias, e uma delas,
garanto-vos, foi o facto dos seus
pais e avós terem andando a toque de pão e batata durante dezenas de anos. Eles e os vizinhos deles. Claro, estou a generalizar. Eu e todos. Generalizar é
outra das características que nos
é comum a todos enquanto espécie. Um homem é cornudo,
logo as mulheres são todas
umas putas, é mais ou menos
este o estratagema diário que

nos assola a marmita, seja na
mais longínqua das aldeias ou
na mais promíscua das cidades.
Podia continuar nesta toada,
regredindo até aos momentoschave em que a humanidade ela
mesma se formou, mas perdido
entre deuses e religiões, selecções naturais ou átomos, bigbangs ou acasos físico-químicos, a coisa, certamente, não ia
melhorar.

...
a única
raça existente
éa
raça humana.
A cultura cruzada é difícil
mas enriquecedora, a língua é
barreira mas não é solidão, se o
chinês só obedece dir-lhe-ei o
que é a democracia, esperando
que à minha falta de respeito
involuntária ele me corrija sem
me alterar. O checo fecha a
porta na cara e não pede licença,
não importa, “esperai por ele ou

saltai pela janela” reza a alquimia da boa vontade. Que não se
tomem tais medidas como soluções, mas visto que perdemos a
pureza com que o berço nos presenteou enquanto bons selvagens que fomos (diria o senhor
Rousseou) resta--nos cooperar
em nome do equilíbrio dos
pares e da omnipresente comunidade. Na verdade toda esta
tropa-fandanga irrita-me constantemente no plano singelo do
civil-andante, e eu irrito-os a
eles, mas que raio, comemos
sempre às mesmas horas...
Nascemos, crescemos, reproduzimo-nos e morremos são
estas as premissas do ser vivo. A
isto, os Xânticos (tribo anciã)
respondem que assim sendo o
fogo também é ser. E que seja.
O branco, o preto, o amarelo, o
vermelho e o preto, o branco, o
amarelo e o vermelho, apareceram em continentes diversos.
Entretanto, como a mais bela
das sopas, misturaram-se.
Como? Sei lá...
____
* Lic. em Filosofia

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

pequeno arbusto
Quem se lembra das obras iniciais desta rotunda, certamente se recorda do aparecimento deste
“magnífico” arbusto neste mesmo local? Será que não levou adubo ou é mesmo assim?
Como diria um amigo meu, “Todos crescem menos eu….”.
Aplica-se perfeitamente em relação ao caso deste arbusto, que supostamente deveria
embelezar a rotunda. "Penso eu de que…."
TF

Sardinha Brava
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Comemorações de Abril
em Coruche
34 Anos depois da Revolução dos Cravos, também em Coruche
se comemorou o Dia da Liberdade

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

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Trendy 1.4 5p
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Peugeot 407 SW Griff 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p (Diesel)
Skoda Fabia 1.2 12v C/AC
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v 5p Modelo Novo

Tudo começou na noite de
24, no pátio do museu municipal, onde Rao Kyao e a sua flauta, soltaram notas de nostalgia
ao tocar alguns temas de Zeca
Afonso, quem lá esteve não saiu
indiferente ao concerto deste
consagrado músico nacional.
À meia-noite soaram os
morteiros. Para festejar a liberdade acenderam-se os fogareiros e,
à boa maneira portuguesa, assaram-se febras e entremeadas, regadas pelo tinto da nossa região.
No dia 25 pela manhã, em
frente ao edifício dos Passos de

Retomas

Opel Astra Carav. Cosmo 1.4 16v 5p
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.7 CDTi 5p (Diesel)
Citroen C-5 Brk Exclusive 2.0 HDI 5p (Diesel)
Citroen C-3 1.1 SX Pack 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Volkswagen Polo 1.2 12v C/AC 5p
Seat Ibiza 1.2 12v C/AC 5p
Audi A-3 1.9 TDI 3p (Diesel)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 5p (Diesel)

Comerciais

Fiat Grande Punto 1.3 M-jet Van
Opel Corsa Sport Van 1.3 CDTI
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van
Seat Ibiza 1.4 TDI Van C/AC
Citroen C-3 1.4 HDI Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4x4
Toyota Corolla 1.9 D Van C/AC

Concelho, ao som do Hino Nacional tocado pela banda da SIC,
procedeu-se à cerimónia oficial
do içar da bandeira, não sem an-

tes o Presidente da Câmara, Dr.
Dionísio Mendes, passar revista
aos bombeiros municipais. No
discurso de Abril, o progresso e
desenvolvimento de Coruche
foram palavras de ordem.
Pelo meio-dia a inauguração
oficial do Ringue Polidesportivo
da Fajarda. Já a meio da tarde,
nas Fazendas das Figueiras,
Branca a cerimónia pública de
inauguração do Relvado Sintético do Campo de Jogos Manuel
de Sousa Frigideira. Aqui foi também homenageado o coruchense
Prof. Luís Dias (treinador do Sporting Clube de Portugal – Juvenis).
Ainda houve tempo para
actuação da Banda da Sociedade de Instrução Coruchense, a
descida de alguns pára-quedistas, o jogo de futebol entre o Juventude União Figueirense e o
Sporting Clube de Portugal, folclore e um lanche convívio.
____
José António Martins

2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2005
2004
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
lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Créditos
de 24 a 84 Meses

Assine o Jornal de Coruche
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OLIVENÇA

No próximo Dia 10 de Junho
207 Anos de Ocupação Encontro Nacional de Combatentes
Em 20 de Maio de 1801 Olivença foi tomada pelo exército
espanhol. Desde então, a “NOBRE, LEAL E NOTÁVEL
VILA DE OLIVENÇA” – divisa que lhe foi atribuída em
reconhecimento do seu papel na
História de Portugal – encontrase sob domínio do país vizinho,
em flagrante violação do Direito
Internacional e como exuberante manifestação das suas intenções hegemónicas.
Acompanhando a posição
político-diplomática e o direito
constitucional do Estado português, que não reconhece legitimidade na ocupação de Olivença, esta Associação vem sustentando, há largas dezenas de anos,
a portugalidade de Olivença e,
consequentemente, que seja resolvido o litígio que opõe os dois
Estados peninsulares. Conhecendo a delicadeza que a “Ques-

tão de Olivença” sempre apresentou no relacionamento peninsular, o Grupo dos Amigos
de Olivença entende que a assunção frontal, pública e desinibida do diferendo, colocandoo na agenda diplomática lusoespanhola, constituirá um factor
que muito poderá contribuir
para aprofundar as relações de
boa vizinhança e amizade entre
Portugal e Espanha.
Pedindo às Autoridades Nacionais que tomem as medidas
apropriadas para a defesa da
Cultura Portuguesa em Olivença, o Grupo dos Amigos de Olivença exorta os portugueses,
detentores da Soberania Nacional, a lembrarem a portugalidade de Olivença, repudiando dois
séculos de alheamento e dando
satisfação à História, à Cultura,
ao Direito e à Moral.
____
Grupo dos Amigos de Olivença (GAO)

Lançamento da Campanha

“POUPANÇA DA
ENERGIA ELÉCTRICA”
Em Maio a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa
do Consumidor, em parceria
com a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos (ERSE),
deu inicio à campanha informativa designada por “Poupança
da Energia Eléctrica”.
O lançamento teve lugar no
Museu da Electricidade, pelas
10 horas. Nesta sessão o Professor Viriato Soromenho Marques
proferiu uma alocução sobre a
importância do uso racional e
eficiente da energia eléctrica.
Estiveram em exposição os
materiais que vão ser utilizados
durante a campanha, que são
eles, os kits para as empresas,
material pedagógico e didácticos
para as escolas do 1.º, 2.º e 3.º
ciclo e ainda os folhetos informativos que vão ser distribuídos pela comunidade. Foi possível a exploração destes materiais pelos participantes e alunos
de escolas presentes no local.
Desde Maio e até final de
Novembro, sete equipas de jovens licenciados, denominadas “Brigadas Carbono”, vão
percorrer o País e informar

sobre a melhor forma de poupar Energia Eléctrica.
Cada equipa vai visitar escolas, empresas e promover encontros de rua e sessões de esclarecimento com os consumidores,
fornecendo os materiais adequados para cada tipo de acção.
O objectivo é motivar os
consumidores a utilizar a electricidade de forma racional e
inteligente, bem como a diminuir os consumos para bem
do ambiente, uma vez que
assim é possível reduzir os gases
de efeito de estufa, com especial
destaque para o dióxido de carbono e ainda reduzir a factura
energética. As mudanças a adoptar têm um custo zero e são de
fácil execução.
A Brigada Carbono da Delegação DECO Santarém vai estar
a informar os consumidores por
todo o distrito de Santarém e a
sul do distrito de Leiria, portanto, esteja atento.
Mudar é fácil, não custa nada
e o Ambiente Agradece!
____
Brigada Carbono
DECO Santarém

Selecção Nacional de Râguebi e Dany Silva
cantam o hino nacional
A Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2008, dando continuidade
ao espírito que nos anos anteriores presidiu a
esta homenagem, promove, no próximo dia 10
de Junho, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa, o seu 15.º
Encontro Nacional.
__
As cerimónias que ali terão lugar têm por
objectivos comemorar o Dia de Portugal e prestar
homenagem e não deixar esquecer aqueles que
tombaram em defesa dos valores e da perenidade
da Nação Portuguesa. Por esta razão é importante
reunir o maior número de Portugueses, não só os
que foram combatentes no ex-Ultramar e os que
mais recentemente serviram em missão de paz no
estrangeiro, mas também todos aqueles que, amantes da nossa História e envolvidos na construção
de um futuro mais próspero para a sociedade portuguesa, queiram participar nesta cerimónias.
Este ano, pela primeira vez, a Comissão levará
também a efeito, em conjunto com a Revista Militar e a Associação dos Auditores dos Cursos de
Defesa Nacional, uma Conferência subordinada
ao tema “Os valores da Nação e o papel das
Forças Armadas nas sociedades desenvolvidas”, a qual terá lugar na véspera, dia 9 de Junho,
na Fundação Gulbenkian em Lisboa.

Serão conferencistas os Professores Doutores
Adriano Moreira, Ferreira do Amaral, Joaquim
Aguiar, Nogueira Pinto e Carlos Gaspar, o General Espírito Santo, o Embaixador Leonardo
Matias e o Doutor Vítor Bento.

O programa é o seguinte:
DIA 09
09h30 – Sessão de Abertura da Conferência

DIA 10
10h30 – Missa no Mosteiro dos Jerónimos; terno de clarins e coral
11h30 – Concentração junto ao Monumento
12h00 – Cerimónia inter-religiosa (católica e muçulmana)
12h10 – Discurso alusivo pelo Prof. Dr. João Luís César das Neves
12h20 – Homenagem aos mortos e deposição de flores
12h45 – Hino Nacional tocado pela Banda do Exército e cantado por Dany Silva
(acompanhado pela Selecção Nacional de Râguebi e todos os presentes)
12h50 – Passagem de meios aéreos da FAP
13h00 – Salto de Pára-quedistas
13h15 – Almoço-convívio (pode ser adquirido no local)

Pu

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

b.

PARA
PUBLICIDADE

contacte
Tlm: 91 300 86 58
geral@ojornaldecoruche.com
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CIÊNCIAS DA VIDA
> continuação da página 12

“Mais Saúde” na Escola
EB 2, 3 Dr. Armando Lizardo

Os números de vítimas frequentemente avançados, como
estimativas para cenários de
uma pandemia global, são difíceis de avaliar e frequentemente
contraditórios. No entanto são
garantidas grandes dificuldades
na gestão da crise mesmo que a
doença não cause um elevado
número de fatalidades. A insegurança que poderá causar e
receio por parte da população
levou já à preparação de planos
de contingência e mesmo de
formação e apoio às empresas
para que, em caso de pandemia,
se garanta o normal funcionamento das instituições e continuidade de operação por parte
das entidades públicas e privadas. De acordo com um alto responsável do Banco Mundial,
citado pela revista Forbes, o
custo de uma pandemia global
de gripe aviária poderia chegar
aos 3 triliões de dólares, o que
em conjunto com a já precária
situação económica mundial
poderia criar as condições para
uma recessão grave, gerando ou
amplificando uma crise social
comparável à própria crise
eventualmente criada pela pandemia.
Em Portugal, as autoridades
sanitárias, o Ministério da Agricultura e entidades ambientais
têm vindo a implementar planos
de vigilância que asseguram
uma monitorização regular das
aves potencialmente portadoras
de gripe aviária tanto no ambiente como em explorações agrícolas. Torna-se fundamental
garantir que as populações dispõem de informação adequada
de forma, não a temerem a gripe
aviária mas a conhecerem-na e
reconhecerem-na nas suas aves,
de forma a tomarem as necessárias precauções para limitar o
risco de contágio ou propagação

do vírus ou mais tarde lidar com
uma eventual pandemia. Todos
os que lidam com aves, seja em
explorações agrícolas ou em
outras situações, devem procurar junto das autoridades competentes informação adequada
sobre os perigos e procedimentos a adoptar. É importante ainda que sejam comunicadas às
autoridades situações potencialmente anómalas, nomeadamente a existência de aves doentes
ou mortas. É ainda importante
evitar recolher aves doentes ou
de proveniência desconhecida,
sendo preferível a comunicação
a entidades que possam lidar de
forma adequada, e segura, com
a situação.
A Gripe Aviária, de acordo
com a Agência Europeia de
Segurança Alimentar, não é
contraída, pelo menos de acordo com os dados disponíveis,
através de alimentos cozinhados já que as elevadas temperaturas eliminam o vírus responsável pela doença.
Pela primeira vez na história
a ciência e tecnologia disponíveis permitem o acompanhamento e previsão de uma pandemia (ainda que incerta) mesmo antes de ela suceder. Isso
tem contribuído para um avanço
significativo nos recursos disponíveis (vacinas por exemplo)
para lutar contra a possível pandemia caso esta se verifique,
incluindo através de programas
de vacinação (preventiva ou
criando reservas estratégicas) e
de uma resposta rápida à crise
fruto de um conhecimento adequado da ameaça. Importa sublinhar que é desejável evitar o
pânico e estimular atitudes responsáveis e informadas por parte da população.
____
* Biólogo

Dando continuidade às prioridades e práticas dos anos lectivos
anteriores, a Educação para a Saúde continua a ser
um dos principais projectos na Escola EB 2, 3
Dr. Armando Lizardo.
No presente ano lectivo, este
projecto “Mais Saúde” continua a desenvolver competências
promotoras da Saúde, indo assim ao encontro das prioridades
expressas no Projecto Educativo
do Agrupamento EDUCOR e
cumprindo as orientações do
Ministério de Educação “(…)

educar para a saúde consiste
em dotar as crianças e os jovens
de conhecimentos, atitudes e
valores que os ajudem a fazer
opções e a tomar as decisões
adequadas à sua saúde e ao tal
bem-estar físico, social e mental”.

Estiveram presentes, como
oradores, O Dr. Abel Matos
Santos, a Dra. Catarina Pedro e
as enfermeiras Cristina Gomes e

No ano lectivo 2007/2008
foram trabalhadas três áreas prioritárias: alimentação saudável
e actividade física; sexualidade
e doenças sexualmente transmissíveis e, consumo de substâncias
psicoactivas. O trabalho desenvolvido envolveu os Departa-

Ana Paula Vicente, em representação do Centro de Saúde, a

Catarina Santos, a Ana Gomes,
o João Carvalho, o Diogo Marques e a Filipa Neves em representação dos alunos da escola e
os professores Luís Dias e Susana Garcia, coordenadores do
projecto na escola.

Neste colóquio, a que assistiram um grupo de encarregados
de educação, debateram-se questões relacionadas com os níveis
de obesidade que se verificam
nos nossos jovens, assim como
a falta de hábitos de actividade
física.
O Dr. Abel Matos Santos fez
uma apresentação relacionada
com “Transtornos sexuais no
Homem e na Mulher” e a discussão/participação dos encarregados de educação foi activa,
nomeadamente em relação às
questões da sexualidade.
Ficou registado o compromisso de continuar a haver uma
estreita colaboração da Associação de Pais e do Centro de Saúde com a escola para trabalhar
todas estas questões, assim como a disponibilidade do Dr.
Abel Matos Santos para colaborar na definição de estratégias
orientadoras das abordagens à
temática da sexualidade.

OURIVESARIA E RELOJOARIA

A Tasca

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

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

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

Computadores

Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche

(frente ao centro de saúde)

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

mentos de Educação Física e
Desporto Escolar e de Ciências
Físico Naturais, assim como as
áreas curriculares não disciplinares de Formação Cívica e Área
de Projecto e, teve, à semelhança
dos anos anteriores, a activa colaboração do Centro de Saúde.
Entre os dias 1 e 4 de Abril
decorreu a Semana da Saúde
com exposições dos trabalhos
que os alunos desenvolveram
ao longo do ano, com jogos
inter-turmas, com um concurso
“Saber/Fazer Saúde” para alunos
do 5.º ano e com um Colóquio
de Encerramento que decorreu
no Auditório José Labaredas, às
21 horas do dia 4.

•
Software

Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa
Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt
Apartado 78
2104-909 Coruche

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

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

17

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 26 • Junho de 2008

OPINIÃO

Futebóis
O futebol representa na nossa sociedade bem mais do que a sua real importância,
um desporto, um grande desporto, um negócio, um grande negócio,
mas não podemos viver cerceados dos seus enlaces e desenlaces.
Nem é preciso estar muito
atento, porque o futebol invadenos a cada instante, nos jornais à
segunda-feira, a primeira página
é dos resultados desportivos, o
colega de trabalho chateia-nos
porque o nosso clube perdeu, a
televisão abre os noticiários
com a lesão de um qualquer
ponta-de-lança, ou então a multa de trânsito de um dirigente
desportivo. Mas então e o País?
Mas então e o Mundo?
Como o que nos vão dando é
futebol, o nosso País, o nosso
Mundo, torna-se nele próprio,
no futebol. A não ser que, como
agora, as nossas circunstâncias
quotidianas, a nossa “vidinha”,
corra o risco de deixar de ser
calma e tranquila como tão bem
tínhamos programado. Aí e só
nessa altura, relegamos o futebol para aquilo que merece. Um
desporto, um negócio, ponto
final.
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JUNHO 2008

Q

1 8 15 22
A D C B
2 9 16 23
B A D C
3 10 17 24
C B A D
4 11 18 25
D C B A
5 12 19 26
A D C B

S

6 13 20 27
B A D C

S

7 14 21 28
C B A D

D
S
T
Q

1

29
A
30
B

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Sei que parece heresia, quando emocionalmente me devia
preparar para a epopeia Nacional que se avizinha, quando fulgurantemente me devia preparar
para as vitórias da Selecção, eis
que a racionalidade, essa por vezes imbecil razão, me impede.
Estou preocupado com o que o
futuro nos prepara, porque não
estamos preparados para ele.
Podíamos ter olhado os sinais, o
endividamento familiar, as dificuldades das empresas, a conjuntura internacional. Podíamos
não estar em melhores condições, mas estaríamos seguramente menos surpreendidos.
Preferimos ir indo, entretidos
com o futebol
Junho de 2008. Europeu. Futebol. Cristiano Ronaldo. Europeu. Futebol. Cristiano Ronaldo.
Europeu. Futebol. Cristiano Ronaldo. Estivéssemos nós no costumeiro ram-ram deste cantinho

A

ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

B

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

à beira-mar plantado e Junho
seria assim. Um rico descanso
para Sócrates e restantes camaradas socialistas. Mas teve azar,
o homem das Beiras. Não é, que
em vez das fintas e namoradas
do Cristiano Ronaldo, e dos golos falhados pelo Nuno Gomes,
o povo, teima em falar de coisinhas de pouca importância.
O aumento do preço dos
combustíveis e dos bens alimentares, o aumento das taxas de juro. Pode ser que me engane mas
este vai ser um Europeu diferente.
Apesar de toda a comunicação social continuar, inevitavelmente, a insistir em encharcar
os portugueses com o desporto
rei, porque também é o que nós
enquanto povo queremos, desta
vez a situação anímica é bastante mais complicada. Somos
um povo de euforia e depressão.
O futebol começa já dia sete, e

ainda não fomos invadidos por
bandeiras chinesas por todos os
cantos, com as cores de Portugal, mas chinesas.
Não consigo vislumbrar a euforia habitual. Estamos deprimidos. Falamos das greves dos pescadores, do colapso nos transportes, da crise.
Há um anúncio de televisão
em que uma enorme multidão,
obviamente simbolizando o entusiasmo de todo um povo, se
vai acotovelando, se vai empurrando, para ter a glória maior de
levar o autocarro da selecção até
ao campeonato. Terão ficado
sem combustível? Pudera, com
estes preços! Quem anuncia?
Uma gigante empresa petrolífera. Curioso, não?
Para compor o ramalhete,
desta vez, para se ser um verdadeiro adepto da selecção nacional, supostamente de todos
os Portugueses, deve-se ser “só-

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

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431

– OLIVEIRA
Rua do Comércio, 72
2100-330 Couço
Tel. 243 650 297
– S. JOSÉ
Rua Júlio Dinis, Nº 3 - B
2100-405 Lamarosa
Tel. 243 724 062

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

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

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

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

cio”. Os “sócios” são adeptos
mais completos?
Futebol é emoção, a Selecção é encarnar um “uno” colectivo, é cantar o hino a plenos
pulmões até a garganta saber a
sangue.
Sou adepto, gosto de futebol
e sofro pela selecção, não preciso de um cartão para isso. A
Selecção não pode ser um clube.
Porque clube é só para uns, quer
se pertença por vontade, quer
por obrigação. Selecção Nacional por definição é de todos.
Espero o campeonato nos
corra bem, mas não podemos,
nem devemos esquecer o ponto
em que nos encontramos. Espero que a Selecção nos carregue até ser-mos campeões europeus, os maiores da Europa!
Assim vamos nós, de depressão em depressão, até à euforia
final.

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

LOCAL

CORUCHE apoia candidaturas locais ao MODCOM
É até 18 Julho que as micro e pequenas empresas do concelho de
Coruche podem apresentar candidaturas ao MODCOM – Sistemas de
Incentivos a Projectos de Modernização do Comércio.
Modernizar e revitalizar o comércio
local e de proximidade em zonas urbanas ou rurais, bem como a promoção
de acções dirigidas ao comércio, são os
principais objectivos do MODCOM. O
programa tem uma dotação orçamental

que ascende a 20 milhões de euros, a
nível nacional, com incentivos não reembolsáveis correspondentes a 35%
das despesas elegíveis.
A Câmara Municipal de Coruche
presta apoio no esclarecimento de dúvidas aos interessados na apresentação
de candidaturas. Através do Gabinete
de Planeamento e Desenvolvimento
Económico (camara.gpde@cm-coruche.pt).
O presidente Câmara Municipal
espera que esta oportunidade seja agar-

rada pelos comerciantes, Dionísio Mendes lembra a crise generalizada no comércio local “este tipo de comércio está em dificuldades, não é só em Coruche, é em todo o país, por isso este programa do MODCOM deve ser bem
aproveitado pelos lojistas, cabe-lhes a
eles reagir e tentarem ser mais competitivos”.
A autarquia de Coruche tem promovido na época do Natal a campanha
“No Natal, comércio tradicional… fa-

ça compras perto de casa e ganhe prémios”, uma iniciativa que se tem revelado um sucesso.
No entanto, “são precisos outros argumentos no dia-a-dia, a concorrência
é feroz, o comércio local tem que se
modernizar e potenciar as vantagens
que tem sobre os centros comerciais,
sendo que também a Câmara Municipal está disponível para ajudar neste
processo de dinamização”, concluí
Dionísio Mendes.
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PORTUGAL E A HISTÓRIA

Sou Português e envergonho-m
me do que se passou
depois do 25 de Abril de 1974 em Angola
O MPLA já NÃO TINHA NINGUÉM EM ARMAS, no terreno. A situação do MPLA no 25 de Abril
era a de movimento político pois já não tinha guerrilheiros armados e organizados. Estava reduzido
a quadros políticos, a maior parte dos quais fora de Angola, rodeados de mordomias e benesses.
Sou Português e envergonho-me do que se passou depois do 25 de Abril de 1974 em Angola.
Até hoje mantive o silêncio
sobre o que se passou em Angola, onde prestei Serviço Militar no período de 1973 a 1975.
Mas hoje... após ver as entrevistas... não posso mais ficar calado. Seria uma Traição à memória de centenas de milhares
de civis e militares, negros e
brancos, que morreram no período pós-25 de Abril de 1974,
em Angola. Traição, tanto maior
quanto o branqueamento que os
entrevistados pretenderam fazer
sobre o que aconteceu e o branqueamento perante a real situação no terreno da ex-Província
de Angola.
Vamos a factos:
1 – Desde 1968 que não havia confrontos, dignos desse
nome, na província entre as tropas portuguesas e os movimentos terroristas, depois ditos de
libertação;
2 – O MPLA já NÃO
TINHA NINGUÉM EM ARMAS, no terreno. A situação do
MPLA no 25 de Abril era a de
movimento político pois já não
tinha guerrilheiros armados e
organizados. Estava reduzido a
quadros políticos, a maior parte
dos quais fora de Angola, rodeados de mordomias e benesses.
3 – Este movimento reorganizou-se por força das sucessivas traições cometidas após o 25
de Abril, patrocinadas por Oficiais Militares Portugueses do
Quartel-general que lhes forneceram equipamento e armamento e instrução. A sua base de
recrutamento foi a população
jovem dos Musseques de Luanda, principalmente.
4 – O oficial que mais responsabilidades teve no processo
foi o Almirante Rosa Coutinho,
pois foi na sua época que o
MPLA conseguiu o apoio e a
logística suficientes, para que
conseguisse por volta de Julho/
Agosto de 1975, “correr de
Luanda” com os outros movimentos (FNLA e UNITA). O
“Almirante Vermelho”, mais o
Pezarat Correia e outros que tais
do QG, que deviam ter sido julgados pelo crime de Alta Traição à Pátria, foram quem patrocinou tudo aquilo que tive de
aturar e tentar minorar, juntamente com os meus homens, na

cidade de Luanda. Houve noites
que tivemos de “acartar” civis
mortos dos Musseques para
cima das Berliets. Tivemos que
defender casas particulares, de
escoltar civis até ao aeroporto...
etc...etc...
5 – Andei em patrulhamentos com os 3 Movimentos, falei
com os seus soldados e oficiais,
e sei do que falo!
6 – Dos 3 movimentos:
O MPLA – era constituído
por soldados e oficiais recrutados à pressa nos Musseques e
armados pelos ditos Oficiais do
QG (dito português); Mal sabiam pegar nas armas e disciplina... nem sabiam o que era;
O FNLA – era constituído
por soldados Catangueses, que
falavam correctamente o Francês. Alguns... digo bem, alguns,
dos oficiais sabiam falar português;
A UNITA – era constituída
por soldados e oficiais disciplinados e com uma hierarquia
copiada das nossas forças armadas.
7 – Repito, andei com os
TRÊS Movimentos nas viaturas
que eu comandava, em acções
de patrulhamento em Luanda.
8 – O Dr. Jonas Savimbi
tinha sido convidado, em 1973,
para Governador da Província
de Sá da Bandeira pelo Governo
chefiado pelo Prof. Doutor Marcello Caetano. Não aceitou, pois
preferia ser Secretário Provincial numa de duas pastas: Justiça ou Educação. A UNITA
fazia de tampão e colaborava
com as forças armadas portuguesas, face a tentativas de infiltração da FNLA, sobretudo no
Leste.
9 – O FNLA tinha DOIS BIGRUPOS, no território. A base
do Canacassala, ao pé de Nambuangongo, estava de há muito
abandonada e desactivada (desde 1970, segundo informações
dos homens da JAEA e de outros homens no terreno (não
identifico pois não confio nos
entrevistados, e não sei se estes
estão ainda vivos);
10 – ESTATÍSTICAS da Região Militar de Angola: 80%
dos mortos entre 1961 e 1975
foram desastres de viação; apenas 20% foram mortos em com-

bate. Sucede que só tinham direito a pensão de sobrevivência as
famílias dos militares mortos
em combate. Logo para não
prejudicar as famílias eram os
relatórios fechados com a aposição de morto em combate. No
meu próprio Batalhão tivemos 8
mortos. TODOS em desastres
de viação. No relatório: mortos
em combate...
A GUERRA em ANGOLA
TINHA ACABADO.
11 – Vamos agora ao MOVIMENTO dos CAPITÃES de
que V.Exªs deviam TER VERGONHA de ter pertencido: 3
reinvindicações dão origem ao
Movimento dos pretensos “libertadores”:
(A) Melhores salários a
pagar a quem estivesse em Z.O.
a 100% (Zona Operacional mais
perigosa)
(B) Reequipamento em material de guerra e viaturas, das
tropas em missão de soberania
(citei)
(C) Que os Oficiais do Quadro de Complemento (MILICIANOS como eu) não tivessem acesso à carreira de Oficial
do Quadro Permanente.
E foram estes os “NOBRES”
motivos do Movimento dos que
deram cabo de Portugal, de Angola, de Moçambique da Guiné,
etc.... e que são os responsáveis
por milhares de mortes nas exprovíncias ultramarinas.
São os responsáveis por milhares de famílias que ficaram
sem os seus haveres;
São os responsáveis por
800.000 portugueses, negros e
brancos, terem de fugir das suas
casas e se virem espoliados dos
seus bens;
São os responsáveis por milhares de soldados negros, que
serviram sob a sua bandeira: a
Portuguesa, terem sido fuzilados após a independência desses
territórios, após a fuga dos
“Libertadores”;
São os responsáveis pelo
abandono de Timor e pelo genocídio que em seguida se deu
no território, etc... etc...
Por muito menos teriam sido
(por exemplo nos EUA), julgados e condenados à morte, por
conivência em Genocídios ou
pelo crime de Alta Traição.

Se queriam instalar a Democracia, eu também, deviam ter
pensado melhor no como fazer.
Assim foram completa e tragicamente responsáveis objectivos pelos milhares de mortos
do período entre o 25 de Abril e
o 11 de Novembro e pelos dos
anos seguintes.
É que o 25 de Abril só foi
dos Cravos aqui no Portugal europeu... E foram estes irresponsáveis, em Junho de 1972, para
o Terreiro do Paço em manifestação fardada, aproveitando as
fraquezas e hesitações do Prof
Marcelo Caetano; ... Fraca figura! Fracos dirigentes... fazem
fraca ... a forte gente.
E, mais uma vez na nossa
história, assim foi!
12 – Como essas reinvidicações não podiam ser todas satisfeitas de repente, e como
NÃO LHES FOI DADA ATENÇÃO face ao IMPEDIR os OFICIAIS MILICIANOS de acederem ao Quadro Permanente, começaram a conspirar e desabaram no 25 de Abril.
REINVINDICAÇÃO Mais
CORPORATIVA que ESTA
NÂO CONHEÇO.
13 – A partir de 1973 são
manipulados (esses “inteligentes” capitães e seus superiores
aliados) pelo PCP. Depois foi o
que se viu.... Pensavam que
sabiam... os coitados...
14 – O Episódio da Vila
Alice!
SENHORES NÂO DIGAM
ASNEIRAS!
Aliás todos os vossos depoimentos são vergonhosos, bem
dignos dos “inteligentes do 25
de Abril”.
O Alferes da Polícia Militar,
O Furriel da Polícia Militar e os
dois soldados da viatura, foram
aprisionados pelos esbirros do
MPLA, só possível pela conivência da desordem reinante em
Luanda e pela cumplicidade
activa dos Oficiais do Quartel
General.
De imediato o Batalhão de
Comandos (estacionado no Grafanil) teve conhecimento, e dois
outros batalhões de infantaria,
entre os quais o meu, se mobilizaram por ordem dos seus
comandantes, que... NÃO alinhavam com os MFosos (os do

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

MFA). De imediato se montou
uma operação coordenada de
cerco à Vila Alice (SEM O
CONHECIMENTO DO Q.G.) (Está tudo documentado pela
TVE, pois os documentos portugueses já devem ter desaparecido) e o Oficial, o Furriel e os
Soldados foram resgatados (o
Alferes com ferimentos numa
perna e num braço foi levado
para o HMP de Luanda, onde
foi tratado).
15 – Foram mortos 27 homens do MPLA. O resto foi preso
“à chapada”. Foram desarmados
e aprisionados pelas forças portuguesas no terreno (das quais
eu, COM MUITA HONRA, fazia parte ... PERCEBERAM?).
16 – Comentário do Jornalista da TVE: ...Como é que os
Oficiais Portugueses dizem que
perderam a Guerra em Angola,
depois do que aconteceu hoje?
Sem comentários...
17 – Os Comandantes e restantes Militares do MPLA foram soltos por pressões dos Altos Comandos do Q.G. Senão...
teria acabado ali o MPLA. PERCEBERAM?
Peço desculpa do tom agressivo com que escrevi estas linhas. Mas estou farto de mentiras acerca de coisas e factos em
que participei activamente.
Estou FARTO DE PESSOAS QUE TRAÍRAM A FARDA
DAS FORÇAS ARMADAS e
A BANDEIRA de PORTUGAL.
Não revelo Nomes de pessoas, pois não sei se ainda estão
vivas.
E com gente desta, MENTIROSA, VINGATIVA, nunca se
sabe. Por mim não tenho medo.
O meu nome é Miguel Mattos
Chaves, sou Português e envergonho-me do que se passou
depois do 25 de Abril de 1974
em Angola.
Por isso tenho estado calado.
Mas se calhar está na hora de
falar mais e denunciar os Traidores, Cobardes e Mentirosos.
Se calhar está na hora de
divulgar os nomes dos traidores....
Bem hajam por acolherem
este meu desabafo. ESTOU a
ficar FARTO de ESTAR CALADO.
____
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A caminho de mais uma vergonha
político-militar

João José Brandão Ferreira *

São conhecidas as sequelas que as rupturas sociais e políticas acarretam e deixam por anos a fio,
na memória, na carne e no espírito dos povos e dos países que as sofrem.
É conhecido ainda – pois isso
tem a ver com a natureza humana –, os oportunismos e contorcionismos de carácter que têm
lugar numa maioria muito significativa de cidadãos, que a toda
a pressa se tentam adaptar e
“sobreviver” no novo “status
quo” criado, cujos responsáveis,
a primeira coisa que fazem é
tentar legitimar-se.
Entre nós, a sabedoria popular crismou há muito, estes pecos de carácter como os “adesivos”. É por tudo isto (e não só)
que a História passa a ser escrita ou reescrita, pelos vencedores, e se torna quase impossível passar a olhar para a realidade dos factos com equilíbrio e
verdade.
É o caso de Portugal, mais
de uma trintena de anos, após o
processo alquimista que fez
nascer cravos em canos de espingardas.
Ultimamente apareceu mais
um caso patético de um pobre
de espírito mais do que de corpo, ex oficial do quadro permanente, que agora quer ser reintegrado na Força Aérea.
A comunicação social dá
cobertura a estes casos que nos
deviam envergonhar a todos. O
último foi o Correio da Manhã

na sua edição de 21 de Abril de
2008. Este filho de uma Pátria
que já por várias vezes perdeu o
Norte, cursou a Academia Militar e era capitão piloto aviador,
quando decidiu desertar, em
1972, fugindo para a Venezuela.
Depois de uma vida desgraçada entre drogas e chagas sociais várias, regressa a Portugal e
requer a reintegração na FA, alegando ser opositor ao regime
deposto e por “não querer recrutar mais pessoas para a ditadura”. Alega ainda ter labutado
numa organização obscura, o
MDLPC, de que ninguém ouviu
falar, sita na longínqua terra de
Simão Bolívar, e que patrioticamente se dedicava a combater a
odiosa cáfila de fascistas que
espezinhava os portugueses.
Mais prosaicamente as coisas passaram-se assim: o dito
cujo, terminado o tirocínio na
Base Aérea n.º 1, em Sintra, em
1966, foi escolhido para ficar na
esquadra 102, como instrutor de
voo em T-37, situação de privilégio, dado excluir uma mobilização nos próximos anos, para
uma frente de combate africana.
O nosso homem era o que se
toma por “bon vivant”, deslocando-se num MG – coisa rara
na altura –, e frequentador con-

hecido de discotecas e lugares
de diversão nocturna entre Lisboa e Cascais. Existem fortes
suspeitas de ser já consumidor
de estupefacientes e não poucas
vezes teve que ser resguardado
para não ser castigado por não
se encontrar em condições físicas para executar as suas exigentes funções.
Aproximando-se a data previsível para ir finalmente frequentar um curso operacional
que o habilitasse a cumprir uma
comissão de serviço em teatro
de guerra, obrigação que ele
voluntariamente tomara quando
se alistou e jurara cumprir, tremeu de coragem e abalou que se
fazia tarde. Não é de excluir
também, que problemas com as
más companhias de que se
rodeou, tivessem influenciado a
sua decisão. Mas talvez ele as
possa elucidar melhor.
E ei-lo de volta qual Fénix
renascida, sendo também de
estranhar a data tardia em que o
fez, dado que as suas supostas
convicções revolucionárias e
oposicionistas o deviam ter impulsionado a regressar à sua terra logo após a data “libertadora”. Os órgãos do Estado têm,
até à data, resistido a cometerem
mais uma indignidade, mas não

estamos seguros que o não façam.
Recentemente – vá-se lá
saber porquê – o sr. Cor. Vasco
Lourenço, presidente aparentemente vitalício da Associação
25 de Abril, convenceu o actual
Chefe de Estado Maior da FA, a
permitir a este indivíduo, que
deveria ter sido preso e julgado
em Tribunal Militar, mal pôs o
pé no país, a ser observado no
Hospital da FA, dado o seu
debilitado estado de saúde. E
não querem saber que foi mesmo?! (dia 29/4). Então os militares actuais – com os seus
deveres e direitos em dia, note-se –, estão meses à espera de
uma consulta e vêm o sistema
de saúde à família militar a ser
destruído, estando até um coronel na reforma a ser objecto de
um processo disciplinar por, justamente, ter escrito um artigo a
denunciar a vergonha existente,
e agora vem um figurão destes,
pela mão de outro, que supostamente representa uma Associação que fez uma “revolução”
para devolver a liberdade, a
justiça e todas essas coisas bonitas que enchem o ouvido a
quem ainda tem paciência para
isso, e entra directamente para
exames médicos, sem ir para a

bicha e marcar consulta? Será
isto um corolário da Democracia que o Sr. Cor Vasco Lourenço se gaba de ter ajudado a implantar?
Vamos, por absurdo, admitir
que as alegações que o meu ex-camarada de armas, que por
pudor, omito o nome, era de
facto um opositor ao regime de
Salazar e que “não queria” sic
“recrutar jovens para a ditadura”, como alega na tal entrevista, e por esse facto “alguém” o
incorpora novamente na FA.
Fica desde já assumido, que
requererei ser julgado e demitido de militar do quadro permanente. É que as duas situações
não são passíveis de conviverem.
Permito-me um conselho:
não apareça mais na fotografia
mostrando insígnias militares
que o senhor não soube honrar.
Deixe-se de greves de fome e vá
trabalhar.
E se já não tiver forças para
isso (pelos vistos nunca teve
muita), não aborreça mais a FA
e vá bater à porta da Santa Casa
da Misericórdia. Já chega de
bandalheira!
____
* TCor Pilav (Ref)
(e com vergonha na cara)

1.º Encontro Lancia HF Integral em Coruche
Promovido pelo Clube Lancia HF Integral, realizou-se em Coruche, no passado dia 10 de Maio
o primeiro encontro de automóveis desta marca e modelo.
Em frente à Praça de Touros, estiveram
em exposição as vinte e sete viaturas que participaram neste evento. Vindos de vários pontos do país e após um pequeno briefing, os
convivas deslocaram-se à adega típica da
Quinta Grande para uma prova de vinhos,
seguido de um almoço oferecido pela Câmara
Municipal de Coruche nas instalações do
Rossio.
Pela tarde, após um passeio pela vila,
deslocaram-se à Ermida do Castelo, para contemplarem a maravilhosa paisagem coruchense que aquele local proporciona. Antes
do jantar nas tasquinhas dos “Sabores do
Toiro Bravo”, houve ainda tempo para uma
brincadeira taurina na Praça de Toiros.
Segundo António Dias, o único coruchense membro do Clube Lancia HF Integral, “foi
um dia muito bem passado, o pessoal gostou
bastante e contam voltar no próximo ano”.

O “Clube Lancia HF Integral”, foi criado
em 2004 e conta já com perto de 100 elementos, de vários pontos do país.
José António Martins
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Exposição de Paulo Fatela
no espaço da Foto Cine
Artesanato nos
“Sabores do Toiro
Bravo”
Paulo Fatela – Fotos: CMC

Fotos: Carlos Silva - Foto Cine

Conforme
publicitado na edição anterior aconteceu no
espaço da Foto Cine uma exposição de artesanato denominada “Sabores do Toiro Bravo”.
Salientamos a disponibilidade do proprietário da Foto Cine, Sr. Carlos Silva, em receber
esta iniciativa, é um bom exemplo de colabo-

ração na divulgação do artesanato, que é uma
manifestação de expressão popular que define
a autenticidade de uma região e que convém
preservar.

Um agradecimento especial
à Fanfarra dos Bombeiros
Municipais de Coruche
Por ocasião da realização do Festival Internacional de Folclore que decorreu no concelho de Almeirim entre os dias 24 e 27 de
Abril, o Secretariado que coordenou toda a
orgânica e logística do evento convidou a
Fanfarra dos Bombeiros Municipais de Coruche para participar nos desfiles.
Quer no dia 25 de Abri à noitel, em Benfica do Ribatejo quer na solarenga tarde de
domingo dia 27 em Almeirim, a Fanfarra
dos Bombeiros de Coruche esteve exemplar
com a sua participação desinteressada e totalmente graciosa, contribuindo para o engrandecimento dos desfiles que preencheram
e decoraram o Festival Internacional.
Em nome do Secretariado agradecemos
reconhecidamente a sua participação e animação, certos de que depois deste evento,
uma relação de amizade terá nascido para o
futuro.
Desejando-lhes muitas exibições e sucessos, estamos totalmente disponíveis para
colaborar com a Fanfarra dos Bombeiros
Municipais de Coruche, sempre que esta o
entender.
A Coordenadora do Festival
Susana Costa

O Artesanato esteve mais uma vez presente no evento
“Sabores do Toiro Bravo”, a Câmara Municipal organizou
uma mostra, com a participação de artesãos associados da
Corart – Associação de Artesanato de Coruche e artesãos
(individuais) do concelho de Coruche. A mostra localizou-se
em dois espaços, um no interior da praça de toiros e outro
junto da entrada principal.
Podemos verificar peças diversificadas de maior ou menor qualidade, e outras evitavelmente de má qualidade. Um
dia, um amigo referiu-me que não basta fazer, a “alma” tem
que lá estar, concordo em absoluto, o conceito de artesão é o
domínio de saberes e técnicas, ao qual está intrinsecamente
ligado um apurado sentido estético e perícia manual, por isso,
entende-se promover e divulgar qualidade.
Certo é, que foram muitos os visitantes que elogiaram o
exposto e por outro lado, registaram, que somos uma terra
com “SABERES, CORES e SABORES”.
É de louvar a iniciativa da Câmara Municipal, sendo ainda
de referir que esta é uma das formas de estímulo para os artesãos coruchenses.
Mostra de Artesanato nos “Sabores do Toiro Bravo”

Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE
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Sabores do Toiro
Bravo investem na
certificação
O evento gastronómico que tem a carne de toiro bravo como
ingrediente principal terminou com um desejo e uma certeza. Que
a carne de rês brava seja definitivamente certificada e que o público aprecia bastante o produto.
As tasquinhas instaladas na Praça de Toiros de Coruche receberam perto de 50 mil visitantes, este ano com mais um restaurante
aderente e mais três dias de portas abertas.
No último dia do certame a Confraria Gastronómica do Toiro
Bravo realizou um colóquio-debate, no auditório municipal de Coruche.
Carne de Toiro Bravo certificada é a próxima meta a atingir
e a principal conclusão retirada
dos trabalhos, onde participaram:
antropólogos, veterinários, criadores, gastrónomos, confrades, autarcas e chefes de cozinha. A Confraria garante “o produto é bom, o público
gosta… cabe agora aos criadores aproveitarem este enlace”.
O presidente da Câmara Municipal de
Coruche é desde a primeira hora um entusiasta desta carne, sendo ele o responsável pela
realização das tasquinhas do toiro bravo e um
dos fundadores da Confraria. “A dimensão
que os Sabores do Toiro Bravo alcançaram são o reflexo das qualidades
únicas do produto e quão o público
está disponível para consumir esta
carne”.
Dionísio Mendes diz ainda que “acredito
que estamos ainda no começo de algo que
poderá ter uma dimensão ibérica, temos a
vantagem de nos termos antecipado aos
espanhóis, sabendo que do outro lado da
fronteira estão milhões de apreciadores por
explorar”.

Afinal a Carne Brava
divulga-se, comercializa-se
e confecciona-se em Coruche
Numa tentativa de fazer com
que a divulgação da carne de
toiro bravo não fique limitada ao
certame “Os Sabores do Toiro
Bravo”.
O Jornal de Coruche, juntamente com o Talho do Manel e
alguns restaurantes aderentes a
esta iniciativa, irão divulgar, comercializar e confeccionar aquela que segundo o grande escriba
taurino e gastrónomo Dr. Domingos da Costa Xavier “a mais
bem acabada e ecológica das
carnes”, a Carne Brava.
Assim sendo, numa primeira
fase de querer implantar um novo hábito gastronómico não só
nos coruchenses mas em todos
os que apreciem o magnífico paladar desta carne, o Talho do
Manel irá comercializar a Carne
Brava no primeiro fim-de-semana de cada mês.
Também no primeiro fim-de-semana de cada mês, poderá
encontrar em alguns restaurantes
do concelho de Coruche excelentes pratos de Carne Brava:

CAFÉ RESTAURANTE
GIRASSOL
Biscaínho
• Toiro Bravo com Amêijoas
• Bandarilhas no Carvão

RESTAURANTE OS MAIAS
Couço
• Mão de Vaca Brava com grão
(sexta-feira e sábado ao almoço)

• Rabo e Chambão de Novilha
Brava estufado

RESTAURANTE O CHOUPO

(sexta-feira e sábado ao almoço)

Montinhos dos Pegos
• Miminhos de Toiro
• Capote de Toiro

RESTAURANTE O CAMPINO

RESTAURANTE
PONTE DA COROA
Coruche
• Chã de fora de Novilha Brava
estufada no tacho

Coruche
• Bife à Corugália de Novilha
Brava

CAFÉ RESTAURANTE
O CANTINHO
• Massada de vaca brava
(sexta-feira ao almoço)

CAFÉ RESTAURANTE

AMORIM

RESTAURANTE SAL E BRASAS

Salgueirinha
• Cozido de Carnes Bravas,
sexta-feira

Coruche e Lisboa
• Todos os dias do mês o prato
que é apresentado na rubricado
JC “Receitas de Carne Brava”.
Este mês de Junho Rabo de
Toiro com Ameixas secas.

(Sábado e Domingo por encomenda)

RESTAURANTE O ROSSIO
Coruche
• Costeletas e espetadas de
Novilha Brava no carvão
• Lagarto Bravo com
cogumelos e pimentos

RESTAURANTE A TASCA

RESTAURANTE O FARNEL

Coruche
• Aba de hortelã com repolho
• Bifinhos Bravos com
cogumelos
• Bifinhos Bravos de Cebolada
• Grelhados Bravos

Coruche
• Rolinhos Bravos com
rosmaninho
• Bife à Victor Mendes
• Bravo e Mar
• Grelhada Mista Brava na telha

Uma sugestão:
Se vai à Mealhada comer leitão, se vai a Almeirim comer sopa da pedra, se vai à beira-mar
comer peixe grelhado, porque
não vir a Coruche no primeiro
fim-de-semana de cada mês comer maravilhosos pratos de Carne Brava?
____

José António Martins

A organização dos Sabores do Toiro Bravo garante que em 2009 a aposta será na
promoção do evento em Espanha.

€
VALpEra d1e 15 €

VENHA PARTICIPAR
EM MAIS UM EVENTO
CULTURAL EM CORUCHE

na com e Brava
de Carn

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

Não pode ser vendido separadamente.
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AA Noite
Noite
do Manuel Lupi
Diziam os velhíssimos aficionados (e partidários…) daquele tempo, tempo de “Lagartijo” e “Frascuelo”, que se sentiam ressarcidos do custo do bilhete só por os ver fazer o “Passeillo”.
Nem tanto, nem tão pouco,
mas é facto que ver na arena Capitalina José Lupi, Angel e Rafael Peralta e Alvarito Domecq,
nos fez regressar aos tempos em
que tal quarteto acabou em
definitivo com os “número do
cavalito”, e fez incluir nas feiras
a corrida de rojões. Tal facto torna-os credores da festa e sobretudo de seus pares, que jamais
teriam a dignidade actual não
fora o seu profícuo trabalho passado em prós da arte equestre.
Em verdade a noite de 8 de
Maio de 2008, tornou-se história pelo supra referido, e porque
no Campo Pequeno José Samuel Lupi conferiu a alternativa
a seu filho Manuel com os testemunhos de luxo dos Peralta e de
João Moura e Rui Fernandes
que também lidaram a corrida.
Os toiros eram da casa e
“Esmolo” se chamava o do neófito, feito à medida para o triunfo, o que o jovem soube devidamente aproveitar; praticou um
entusiástico toureio frontal que
arrebatou, estando muito bem.
A fechar praça também se hou-

Jose Lupi dando a alternativa a seu filho Manuel Lupi

Os 4 cavaleiros da apoteose

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Fotos: Joaquim Mesquita

ve com outro exemplar de qualidade e mostrou que o sucesso
anterior não fora obra do acaso.
Noite de Glória, esta sua noite
Lisboeta.
Menos sorte com os toiros
tiveram os alternantes, e, por
isso que saliente o bem que esteve o Maestro Moura, colossal
até no seu segundo mostrando à
evidência porque há trinta anos
se mantém no topo. Tudo o que
fez exibiu senhorio, até o brinde
aos “Cavaleiros da Apoteose”,
que resolveu e bem executar
apeado.
Rui Fernandes, teve que enfrentar o pior lote, o que se lhe
não permitiu triunfos redondos,
o não impediu de se creditar
com dois ferros curtos que foram os mais emotivos da noite,
cravados em quiebros de arrepiar no centro da arena.
Bem estiveram também os
forcados de Montemor, com João
Caldeira, Pedro Freixo e João
Cabral como solistas e os do
Aposento da Moita, com José
Pedro Pires da Costa, Tiago Ribeiro e Netinu Wen pegando de
caras. Noite bonita, que o Manuel jamais esquecerá, pelo bem
que esteve e por ter sido o Senhor seu Pai o Padrinho da Cerimónia.
* Médico veterinário
e escriba taurino

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

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

E
s p ec i a l i da d e C a r n e n a B rrasa
asa
Es

A mão amiga do Prof. António Eloy ofereceu-me um portal adquirido no Museu de Belas Artes de Bilba
mesmo, aquele em que se expõe a arte séria e não o modernaço que pouco mais é que em si mesmo uma
arte, se assim o quisermos considerar…) que reproduz um primoroso quadro de Martin de Vos, que tem por te
Rapto da Europa”, tema múltiplas vezes glosado e outro sem número pintado, pelo mais importante da intel
dade Europeia.
Sendo certo que o artista plástico por definição, busca a beleza, é por demais lógico que Vos teve por m
que a seu tempo se considerava uma bela mulher, com parideiras ancas e generosos peitos, capazes de dar de
a filhos próprios e não raro aos alheios.
Já Rubens, requintado autor de seu tempo reproduziu em suas telas corpinhos rechonchudos com muita c
que agarrar, e estamos em crer que o fez obedecendo ao gosto dominante, que não porque lhe faltassem m
mos corpos esqueléticos para modelo, que a época em que viveu era de fome.
É claro que trazemos o tema à despesa da conversa pelo seu taurinismo intrínseco, e não pela rotundidade
magreza dos modelos; no entanto porque o motivo é eterno e como já vos disse mil vezes reproduzido por un
outros, não deixa de ser matéria de reflexão para as anorécticas convictas de que só a magreza é formosura
não é, mas ainda bem que tal pensam, que ao que julgo de gordas gordas gostam mesmo é às gentes do dese
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Lisboa, 15 de Maio
Fotos: Joaquim Mesquita

Uma mista no Campo Pequeno, em que se apresentava
a Ganadaria de Falé Filipe,
com os Salgueiros a cavalo, o
Grupo de Lisboa e dois matadores de toiros que andam nas
Feiras Taurinas de Espanha –
António Ferrera e Eduardo
Gallo, bem que podia ter esgotado a lotação da praça, e, tal
não aconteceu, o que é grave
sobretudo se atentarmos na
belíssima promoção que o Correio da Manhã lhe dispensou.
As lides a cavalo de João
Salgueiro e de João Salgueiro da
Costa, sem que se possam considerar triunfos, foram muito asseadas, sendo que se destaque a
do filho, tão só cavaleiro praticante, mas que soube dar volta a
um morlaco que se atravessava
barbaridades; a duo, apesar de
inovações entre dentes prometidas, o sucesso surgiu quando
muito bem se entenderam aproveitando os ressaltos, o que chegou ao público e os levou ao
justo triunfo, profundamente
ovacionado.
O grupo de Forcados Amadores de Lisboa honrou as jaquetas que enverga, e destaque
merecem Gonçalo Gomes pelo
bem que esteve e João Lucas
pela suprema eficiência, que é
bom que se diga que os toiros
lidados a cavalo tinham os cinco
anos cumpridos. As lides a pé,
também não entram para a
história, pese o pequeno triunfo
de Gallo e o exercício de vontade de Ferrera.
O Extremenho esteve bem
com o capote e pôs dois pares de
bandarilhas no seu primeiro (e
mais não pôs por ordem do
Director de corrida Nuno Nery...)
e já esteva toureando de muleta
quando incompreensivelmente
lhe devolveram o toiro a currais,
o que eu pessoalmente tenho fa-
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El Gallo

ce ao regulamento em vigor
muita dificuldade em entender,
e com toda a certeza o matador
muito mais. Assim não! Que
todo o nosso tecido social se
aproxima do que se diz das repúblicas das bananas já eu sabia, o que não sabia é que também já se estendia aos toiros.
Face ao ocorrido, António
Ferrera moralizado com uma
orelha cortada em Madrid na
véspera, não mais passou cartão
a ninguém e legislou para si
mesmo, em faena em que tentou
tirar água de um poço seco,
dado que o pupilo de Falé Filipe
ainda era mais coirão que o seu
primeiro; injustamente deram-lhe música, que ele mandou
calar e bugiou-se nos avisos da
direcção, acabando a faena (ou
o seu esboço…) quando quis,
permitindo-se até por gestos
dizer para o palco que tivessem
calma. O público, generoso,
ovacionou o seu labor.
Eduardo Gallo, muito abaixo
da bitola do que já fez em Lis-

boa, deixou Constância de que
muito evoluiu, sobretudo porque exibiu que tem na cabeça
uma outra (e boa…) noção do
temple; correu bem a mão em
naturais extensos, receitou derechazos mandões e voltou é
claro a deixar bom ambiente,
que culpa nenhuma teve que os
toiros pouco servissem.
De facto a corrida enviada
por Falé Filipe esteve muito longe de servir, conquanto se tivesse deixado andar, o que é pouco.
Melhores toiros correrá o ganadero, que ao que me dizem não
lhe falta afición, e, ao que consta tem triunfado em outras praças.
A noite teve coisas muito
boas, que se dissipam no muito
mau que também aconteceu, e é
pena que para esse muito mau
tenha contribuído a direcção da
corrida, a lembrar aqueles jogos
de bola medíocres em que no
fim os treinadores culpam os
árbitros. Foi pena…
DCX

Salgueiros, pai e filho

III

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 26 • Junho de 2008

suplemento

Tauromaquia

Que Mansada…!
A 17 de Abril o Campo Pequeno abriu a temporada, e, quão gostaria aqui de vos dizer
que saí da praça satisfeito; assim não foi!
Não me canso de vos dizer
que o que me apaixona é a
festa de toiros, e jamais poderá haver festa se na arena não
virmos toiros, o seu elemento
primordial.
Em seis exemplares bovinos
que desfilaram pela arena da
justamente designada primeira
praça do país, somente um tinha
algo que ver com um toiro bravo, e, contudo não mais conseguiu exibir que “braveza” (como dizia o saudoso Manuel Conde), que bravura jamais a exibiu.
Custa-me afirmar o que afirmo, dado o respeito que tenho
pelo senhor Romão Tenório,
que evidencia ser sério, razão
que mais me penaliza ao dizer
que por muito menos ganaderos
houve que mandaram efectivos
completos para o talho. O que se

passou em Lisboa é mau demais
para ser verdade. Já em 1949
Sanz Egaña havia postulado que
os genes da bravura e da mansidão são parelhos; passados
cinquenta e oito anos parece que
há quem o não acredite, o que é
pena, dado que era bom que
pelo menos acreditassem na
fragilidade de tal fronteira. Por
de mais evidente é que o “fabricante” produz o que lhe solicita
o mercado. Quiçá por assim ser
a mais (uma das mais…)
famosa caricatura taurina evidencia as famosas “Peritas en
Dulce”, que o toureio Belmontino exigia. Mais não digo,
que me julguem como quiserem
(que a comparação até é por demais honrosa…).
Ora, como ninguém faz
morcelas sem sangue, o que é

que vos hei-de dizer da corrida do passado dia 17 de Abril
em Lisboa?
Que chovia torrencialmente
na cidade, e que com a cobertura a arena estava seca; que Luís
Rouxinol enfrentou (como diria
Rafael “El Gallo…) dois toiros
a contra estilo, e que se ressalve
o enorme mérito de mesmo
assim ter servido aos presentes a
sua ementa completa, com “pavios” e pares incluídos como de
costume, o que temos que convir é importantíssimo perante os
canastrões que enfrentou; Que
Pablo Hermozo de Mendoza
veio cá dizer tão só que afinal as
voltas à arena não fazem parte
dos contratos, consciente de que
o seu estar embora ovacionado
não merecia tanto; que o Mourinha, pôs face ao único semi-po-

tável o que o animal não tinha, e
que embora sempre circulando
pelo piton de fora, conseguiu
colocar-se em plano de agrado,
porque felizmente para ele (e
muitos outros…) os muitos presentes na praça não exibem B. I.
outro galo cantaria. Triunfou…!
Emoção mesmo, sentiu-se na
praça com a actuação dos grupos de forcados. E, mesmo assim
há que verberar pela negativa o
estar de de Bernardo Patinhas.
Já aqui vos disse que o considero um dos melhores forcados do momento (aliás premiado nessa noite por prestação anterior na mesma praça…) e por
isso parece-me de todo imperdoável, que sabendo-se lesionado, tenha insistido em pendurarse ingloriamente na cara do
toiro, em fracassadas tentativas

de impossível sucesso. Uma
coisa é o seu inquestionável
valor (com tantas provas dadas)
e outra é a inteligência que se
pede a um futuro cabo do grupo
de honra. Desculpa-me Bernardo, teu sincero amigo que sou,
mas o que se passou em Lisboa,
tem que ser devidamente reflectido. Vale! Falta que vos refira
os outros solistas da gente de
ramagens; Diogo Sepulveda e
João Castela e Paulo Conceição
por Vila Franca de Xira estiveram muito bem e, Gonçalo Pires
por Évora esteve excepcional,
na mais bela e conseguida pega
da noite.
Ainda bem que os forcados
seguem mantendo potencial
de salvar as más corridas.
____
Domingos da Costa Xavier

Importantes Triunfos na VII Novilhada
da Tertúlia Tauromáquica Sobralense
Marcelo Mendes e João Augusto Moura foram nomeados
triunfadores absolutos da VII
Novilhada da Tertúlia Tauromáquica Sobralense, também
ela de parabéns pela excelente
organização da novilhada.
Apostar na juventude, o futuro da festa e numa ganadaria
com garantia de êxito para que o
resultado artístico fosse o melhor possível, de tal forma que o
publico no final ficou à volta da
praça a falar do enorme êxito
que constituiu mais uma novilhada da Tertúlia, a VII.
O curro de novilhos de Falé
Filipe saiu a proporcionar êxito
grande aos toureiros, os lidados
em terceiro e sexto foram de nota alta, codiciosos, a humilhar,
permitiram toureio de fino quilate, justificando a merecida
volta para ganadeiro e maioral
no final da novilhada.
Francisco Palha abriu praça
com sortes à tira executadas
com rigor, nos curtos alternou
altos e baixos, falhou dois ferros
emendados com raça e decisão e
outros tantos de boa nota, num
toureio frontal e sério, Francisco
Palha deixou bom ambiente no
Sobral.
Marcelo Mendes, um toureiro mais comunicativo, andou
correcto nos compridos para nos
curtos se recriar na brega e la-

deio, com um vasto reportório,
desde ferros a quarteio, violino
em terrenos difíceis, palmos e
par de bandarilhas, resultando
melhor à segunda, mas sempre
conectado com o publico. Nuno
Inácio á primeira e Francisco
Baltazar à segunda concretizaram as duas pegas pelos Amadores do Aposento da Moita.
Manuel Dias Gomes está um
toureiro cada vez mais forjado,
quer de capote onde se mostrou
com dotes especiais toda a tarde
lanceando por vários quites e
remates artísticos. Com a flanela realizou uma primeira faena extraordinária, com quietude
e mando, iniciada com um passe
cambiado arrimadissimo, bai-

xou a mão e por derechazos ou
naturais encantou com a sua

planta toureira, muletazos profundos com ligação e bem rematados. Já com o seu segundo
de inferior qualidade não lhe
permitindo igual trasteio, andou
com dignidade, entregue mas
sem alcançar igual brilho.
João Augusto Moura foi o
inverso, menos potável o seu
primeiro, levou-o a meia altura
e quando lhe baixava a mão
obrigando-o a humilhar não
conseguia interligar os muletazos sacando um ou outro de expressão. A encerrar a novilhada
tocou-lhe um novilho-toiro com
algum trapio, voluntarioso mas
nobre de investida.
João Augusto está um toureiro muito placeado a campo e

isso deu-lhe traquejo para se
perfilar com o oponente e o triunfo. Tandas vistosas, com
impacto, muleta a roçar a arena
levando o novilho em largos e
relaxados muletazos rematando
com passes de peito de forte
transmissão, o publico sentiu a
entrega e garra do toureiro premiando com fortes ovações.
Poderá ter nascido no sobral
uma nova parelha quer a agitar o
meio taurino, assim os empresários o entendam, Manuel Dias
Gomes e João Augusto Moura
deixaram excelente ambiente,
foram passeados em ombros no
final em conjunto com Marcelo
Mendes. Triunfo grande no
Sobral no dia 25 de Abril, principalmente do toureio a pé,
nasceu uma nova dupla para
agitar o meio e quiçá fazer renascer uma competição que de
tempos a tempos arrebata aficionados ás praças!
O jovem João Bretes prestou
provas para bandarilheiro praticante. Dirigiu António Barrocal
com assessoria do Dr. Salter Cid
com casa quase cheia numa
tarde para recordar! A anteceder
a novilhada houve uma exibição
de volteio artístico pela brasileira Natália Cerqueira, campeã
da modalidade.
____
Joaquim Mesquita
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S OBRE T OIR OS

António R. Telles Triunfou em Salvaterra
Joaquim Mesquita

crítico taurino

António Ribeiro Telles foi o
triunfador da IV corrida do Melão realizada em Salvaterra de
Magos no domingo 11 de Maio.
Lidou-se um curro de toiros da
Soc. Ag. de Rio Frio, bem apresentado, com peso e trapio, desigual de comportamento, levou
alguma emoção á arena ribatejana.
António R. Telles andou em
plano superior na primeira lide
cravando os compridos á tira e
os curtos de frente ou a quarteio,
recriando-se na sua forma profissional e de diálogo constante
bregando com classe cativando
a assistência. Perante o quarto, o
maestro da Torrinha voltou a
impor o seu toureio. Um toiro

Fotos: Joaquim Mesquita

Antonio R. Telles á porta gaiola

que viria a menos ao qual
António teve solução
com “Paquirri” deixou
ferros de valor e um palmo em terrenos apertados. Uma lide homogénea cujo conjunto viria a
arrebatar o troféu em disputa sem margens para
dúvidas.
Rui Salvador sofreu
uma aparatosa colhida
felizmente sem consequências. Rui andou regular na lide inicial primando pelas entradas
frontais, faltando raça ao
toiro para dar maior brilho á lide. No quinto abriu
com tiras poderosas.
Após a colhida, Rui
encastou-se e cravou dois
curtos imponentes, reunindo cingido e a cravar
de alto a baixo bastante
ovacionado.
Ana Batista não foi
profeta na sua terra, a
contas com o pior lote e
um dia menos bom da sua
quadra, Ana impôs o seu
valor e atitude levando
por diante duas lides distintas com esforço e empenho. Os oponentes não
lhe facilitaram a vida, tardos de investida ou de
arrancadas de manso para
colher. A primeira lide foi
regular, deixando-se ver
nos cites e partindo recta,
pecando pelo mais um
que não adiantou nada ao
seu trabalho.
O último, o mais complicado do curro, Ana esteve muito profissional
cumprindo com a ferragem da ordem ultrapassando as dificuldades sur-

Rui Salvador

Ana Batista

Amorim R. Lopes na pega da tarde (injustiçado)

Alberto Simoes

gidas. Os três grupos de Forcados em praça disputaram o troféu para a melhor pega.
Por Coruche Alberto Simões
á segunda e o cabo, Amorim R.

Lopes à primeira, na pega mais
vistosa da tarde. Pelos amadores
de Alcochete, ambas as pegas à
primeira, João Pedro Sousa e Ruben Duarte. Pelos Amadores de
Salvaterra, Manuel Oliveira à terceira e Pedro Viegas à primeira.
O troféu foi atribuído a
Ruben Duarte de Alcochete,
com forte divisão, não tendo
sido uma pega bem ajudada mas
sim a de maior mérito para o
forcado da cara. Com meia entrada dirigiu sem problemas
Pedro Reinhart assessorado pelo
Dr. João Maria Nobre.

V
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Vítor Ribeiro, Pedro Santos e os “Teixeiras”
aqueceram a tarde em Montemor
Fotos: Joaquim Mesquita

O curro de Hrds. de António José V. Teixeira estava
exímio de apresentação, cumpriu no geral com destaque
para o segundo e quarto, menos bom o terceiro.
Pedro Santos dos Amadores
de Montemor foi protagonista
do momento de maior emoção
na castiça praça montemorense
na tarde de sábado 3 de Maio.
Pedro concretizou à primeira
uma grande pega suportando
sozinho, vários e fortes derrotes.
Suportou fortes derrotes, passou
pelos ajudas que não conseguiram parar o ímpeto atacante do
“Burraco”, lutando para se manter na cara do toiro até o grupo
conseguir ajudar. Foi premiado
com duas voltas á arena aplaudido de pé.
Actuaram os cavaleiros
Joaquim Bastinhas, Vítor Ribeiro e Manuel R. T. Bastos.
Vítor Ribeiro foi também
ele, um triunfador pela lide ao
segundo da ordem. Um toiro
que foi crescendo ao castigo,
andou algo desligado nos compridos vindo a mais nos curtos
correspondendo aos cites de
praça a praça com Vítor Ribeiro
a aguentar dando toda a vantagem ao oponente para cravar
já com o publico em alvoroço,
dois ferros monumentais que
deram uma nova alma à corrida.
Perante o quinto, Ribeiro andou
novamente em plano de êxito
bregou com classe e cravou a
quarteio rematando as sortes.

Manuel R Telles Bastos, ao estribo com classe

Joaquim Bastinhas a abrir
praça limitou-se a cumprir com
a ferragem da ordem resolvendo
com facilidade diante do mansote que lhe tocou. Perante o
quarto andou mais a gosto, mais
comunicativo entusiasmando o
publico com a sua alegria contagiante e as sortes que tanto o
caracteriza, o palmo e o tradicional par de bandarilhas.
Manuel R. T. Bastos teve de
se haver com o menos colaborador superando as dificuldades
com a classe que o caracteriza.
A encerrar a corrida andou em
plano de êxito cravando ao estribo, bregando com domínio e
preparando bem os terrenos para a sorte luzindo-se nos ferros
finais. Encerrou com um palmito muito ovacionado. Pelos Forcados de Montemor abriu pra-

Vitor Ribeiro lidou o toiro mais bravo da corrida, o segundo da ordem

Campinos da casa Veiga Teixeira
trajaram de colete e barreto preto
em sinal de luto

Pedro Santos (amadores de Montemor) fez a pega da tarde

ça o cabo, José Maria Cortes à
segunda e encerrou João Mantas
á primeira. Vasco Dotti também

abriu pelo seu grupo, Vila Franca Xira, Márcio Francisco e Ricardo Patusco todos á primeira.

Dirigiu superiormente Nuno Nery
assessorado pelo Dr. José Guerra
em tarde de muito calor e de
grandes emoções em Montemor!
____
Joaquim Mesquita

Chamusca – Corrida da Ascensão sem história
Fotos: Joaquim Mesquita

A quinta feira de Ascensão
é o dia grande da Chamusca,
ao meio dia a tradicional entrada de toiros e á tarde a corrida de toiros, um ano mais
voltou a tradição da corrida
mista de grande expectativa
diga-se em abono da verdade.
A decepção maior foi o curro
de toiros de Stª Maria e S. Marcos que não correspondeu às
expectativas e declinou a tarde
num espectáculo sem história,
alem de não terem força, apenas
se destacaram pela apresentação.
António Ribeiro Telles andou em bom plano deixando os
compridos à tira e os curtos de
frente ou a quarteio esforçando-

Antonio e o sobrinho Manuel nas cortesias

se na brega. Manuel R. Telles
Bastos lidou o maior da tarde,
que deveria ter sido devolvido

aos currais por se notar inferiorizado dos quartos traseiros retirando-lhe mobilidade.

Um derechazo de Antonio João Ferreira

Manuel andou asseado numa
lide cumpridora dentro do seu peculiar estilo solucionando a ses-

go ultrapassando da melhor forma as dificuldades do oponente.
A duo foi a lide mais emotiva da
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O Concurso de Évora
Quase ao modo de declaração de intenções, que vos diga
pela enésima vez, que me é
muito difícil ver atribuir prémios de bravura a toiros que
andam com os cornos por riba
atrás das sedas dos cavalos, e
muito menos prémios de apresentação a toiros que se apresentam em praça embolados, tão
feios que se nem parecem com
os primos, quanto mais com eles
próprios; de há muito que defendo, por questões de mera
honestidade intelectual, que no
caso português, a haver concurso, o que devemos premiar é o
melhor toiro, conceito abrangente e sério, que melhor se
quadra com a nossa triste realidade. Crente de que “água mole
em pedra dura tanto dá até que
fura”, volto a expandir argumentos de sobejo conhecidos,
na convicção de que no que
reporta à “pureza” da festa jamais nos devemos coibir.
A meu favor, verbero até a
atitude de alguns empresários,
que nos seus concursos já adoptaram a fórmula que preconizo,
o que, logicamente me apraz.
Que vos diga contudo, que sem
abdicar um grama do que penso,
este ano o concurso de Ganadaria de Évora, corrida instituída e tradicional, que a afición
respeita, dado o comportamento
dos exemplares em praça, possibilitou que se atribuíssem prémios com justiça, que aliás ninguém na praça contestou.
E, antes de tudo, que aqui
louve Carlos Pegado, que soube
dar uma sapatada no marasmo
instituído, e revitalizou o que toda a gente já considerava “um
mero acordo de cavalheiros”.
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Primeiro, ao substituir o sistema
de votações, depois ao introduzir ganadarias pouco habituais,
e finalmente concedendo iberismo à corrida; está de parabéns!
Este ano, no passado dia 17
de Maio, anunciavam-se toiros
de Victorino Martin, Miura,
Palha, Passanha, Grave e Partido de Resina, convenhamos que
uma panóplia ganadera de todo
o interesse, sobretudo porque
para lhe dar lide, também a empresa cuidou de contratar António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Vítor Ribeiro, o que com
agrado se registou. António,
abriu praça enfrentando o “Vitorino” e esteve bem, sendo que
frente ao “Passanha” de escassa
qualidade, mais não fez que
cumprir a ferragem, o que já não
é pouco.
Rouxinol enfrentou o “Miura”, uma carpa com seiscentos e
setenta quilos, que não intimidou o das Faias, e receitou-lhe o
seu menu completo, deixando
provado que tenha pela frente o
que tiver, não resvala um milímetro tal o bom momento que
faz muito tempo atravessa. Face
ao “Grave”, que não era aliás
possuidor de comportamento
que se cheirasse, voltou a estar
digno. Vítor Ribeiro houve-se
com o “Palha”, que malgrado
um esboço tonto de saltar as
tábuas, foi muito justamente
premiado com o mais bravo da
corrida, e superou-se, dado que,
como um dia afirmou o Senhor
João Núncio (citando Belmonte…), desgraçado o toureiro a
quem toca lidar um toiro bravo.
Quiçá por tudo isto, merece que
lhe consideremos o plano de triunfo, vistas as coisas a frio, mas

na praça, face a investidas tão
francas do pupilo de Folque
ficamos um pouco com a sensação de que o cavaleiro tinha
matéria para mais. Tocou-lhe
também o “Pablo Romero”,
aliás Partido de Resina, sem
dúvida o coirão da tarde, e só
lhe coube exibir valor a rodos,
que o morlaco não se prestava a
mais. Para além do triunfo absoluto de Rouxinol, temos também aqui que louvar os forcados
de Montemor e de Évora, pelo
bem que estiveram e pela forma
como se superaram. Contra o
que é para aí agora voz corrente,
os forcados não toureiam, e,
portanto, não enganam, enfrentam, não sendo psicologicamente fácil que enfrentem a carga mítica de “Miuras”, “Vitorinos” ou “Pablo Romeros”, não
minimizando sequer “Palhas”,
“Passanhas” ou “Grave”. Assim
sendo foram heróis e que aqui se
louvem José Maria Cortes, João
Mantas, Pedro Santos (com um
pegão) por Montemor e António
Alfacinha (que passa a averbar
um “Miura” à primeira), Francisco Garcia e António Moura
Dias (um exemplo de decisão
face ao de Partido de Resina)
por Évora, que tendo sido solista, não desmerecem. Todo o valor dos seus grupos, exemplos
de querer e pundonor.
Ganhamos os troféus, com
justiça, Palha pela bravura e
Grave pela apresentação, e, numa corrida que soube ser diferente é bom que vos diga que à
saída nos foi dado ver todo um
aficionado público (o terceiro
protagonista da festa…) deveras
bem disposto. Assim seja!
DCX

Tertúlia

“A Evolução do
Toureio” na TTM
– pelo Coronel José Henriques

O Sr. Joaquim Tapada, à esquerda, acompanhado pelo Sr. Coronel
José Henriques

Realizou-se no passado dia 28 de Maio, na conhecida
pastelaria lisboeta “A Mexicana”, mais um jantar da reputada
Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana”, organizada pelo distinto Sr. Joaquim Tapada e que teve como conferencista o
prestigiado historiador, analista e cronista tauromáquico Sr.
Coronel José Henriques, exímio comunicador e conhecedor
do mundo taurino.
Depois do agradável jantar, as largas dezenas de convivas
que enchiam a sala, puderam ouvir a história da evolução do
toureio, pelo conferencista, que captou de forma intensa a
atenção de todos, tendo explicado como o toureio apeado
surgiu e se foi modificando até aos dias de hoje, em conjunto
com os seus principais protagonistas.
Um soberba lição de história taurina que todos devem
conhecer.
AMS

Rebolera pinturera de Nuno Casquinha

tarde diante do toiro com melhores condições de lide, permitiu luzimento a António e Manuel, especialmente na ferragem
curta com pleno entendimento
dos ginetes da Torrinha recriando-se em diversas sortes empol-

gando o publico. O Grupo de
Forcados Amadores do Aposento da Chamusca pode-se
considerar o triunfador da corrida com as três pegas ao primeiro
intento. A pé, tarde escassa para
os jovens António João Fer-

reira e Nuno Casquinha. Luziram-se ambos de capote quer
no seu toiro ou em quites no do
alternante, as “verónicas” de
ambos, as “chicuelinas” de Casquinha e as “Tafalleras” de Tojó.
Excepcionais em bandarilhas, tanto nos dois primeiros,
alternando ambos como na segunda parte cada um a bandarilhar o seu oponente, com poder,
atacando ou mesmo de dentro
para fora. Com a muleta o labor
foi escasso, muletazos isolados,
muita entrega, arrancando por
vezes passes onde já quase não
existiam.
Dirigiu António dos Santos
assessorado pelo Dr. Luís Alves, perante uma entrada de público a registar meia casa forte,
em quinta-feira de Ascensão
chamusquense.
____
Joaquim Mesquita

Diogo Santos
Contra a apatia do toureio
a pé nacional, o jovem setubalense Diogo Santos, resolveu
exercer o seu direito à indignação e emigrou.
É bem verdade que António
José Martins, para além de lhe
ensinar tudo o que sabia, também lhe inculcou na alma toureria que baste, para que persiga o
cumprir do sonho, quando o
acarinhou na incipiente escola
de toureio de Palmela, mas é
facto que por cá são poucas as
oportunidades.
Diogo, por assim ser, demandou a Escola de Badajoz que o
matador Luís Reina administra,

e, passo a passo tem dado boa
conta de si. As últimas noticias
são gratificantes, triunfou em
Medina de Rio Seco (Valadolid)
e segundo o exigente critério de
Amadeu dos Anjos, que viu a
sua prestação numa televisão
autonómica espanhola, parecia
um matador.
Com o rigor sintético de tal
elogio, só nos resta esperar que
as portas se lhe abram e que triunfante, se faça matador. A
Festa de Portugal precisa dele,
e, de todos os outros que malgrado o nosso panorama insistem. Que Deus reparta a sorte.
____
DCX
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

Governo Civil assinala
início da Fase Bravo
O Governo Civil assinalou, no passado dia 15 de Maio, o início da
Fase Bravo do sistema de combate aos incêndios florestais com a
apresentação pública do Sistema de Informação de Gestão de
Emergências de Santarém (SIGES). Com a presença do Secretário
de Estado da Protecção Civil, foi assinado um protocolo com a
Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém (FBDS).

A convite do eurodeputado Vasco Graça Moura, o Clube da
Europa da Escola Profissional do Vale do Tejo (Santarém)
visitou o Parlamento Europeu, em Bruxelas,
no passado dia 6 de Maio.
A comitiva, constituída por
alunos e professores, teve contacto com a instituição europeia
numa visita na manhã do dia 6,
através de uma introdução de
carácter geral sobre o papel e o
funcionamento do Parlamento
Europeu de Bruxelas.
De seguida, realizou-se um
debate com o eurodeputado Graça Moura, durante o qual os alunos colocaram questões relativas ao funcionamento do referido Parlamento e do Tratado de
Lisboa.

“Temos bons bombeiros,
temos bons meios, mas, no segundo em que é necessário
tomar decisões muito difíceis,
precisamos de estar munidos
dos meios suficientes para nos
ajudar a tomar essas mesmas
decisões”.
O Governador Civil de Santarém considera que, actualmente,
o conhecimento e a experiência
dos agentes que intervêm em
situações de emergência, apoiados em informação em formato
papel, são a principal base para
a aplicação de medidas.
Ocorrências como incêndios, cheias e acidentes rodoviários são acontecimentos que
exigem decisões num curto
espaço de tempo e, por isso, os
responsáveis operacionais devem ter à sua disposição “uma
ferramenta capaz de responder
com eficácia e ajudar a tomar
as melhores decisões”, afirmou
Paulo Fonseca. Este é o principal objectivo do SIGES, um sistema informático que reúne um
conjunto vasto de dados, como
por exemplo, vento, declive do
terreno, temperatura, e que permitirá conhecer a evolução do
problema e uma maior preparação prévia. Podendo ser utiliza-

Clube da Europa da
EPVT visitou
Parlamento Europeu
de Bruxelas

da em diversas áreas, este é, no
entanto, um mecanismo que
estará apenas disponível aos
responsáveis pelas entidades
que desempenham funções de
comando operacional.
O Secretário de Estado da
Protecção Civil felicitou o Governador Civil pelo projecto,
considerando-o como um “produto à altura dos tempos em que
vivemos” e seria “quase criminoso” não aproveitar os seus
atributos. Por isso mesmo, irá ser
feito um levantamento a nível
nacional de iniciativas semelhantes que possam estar a ser
desenvolvidas, anunciou José
Miguel Medeiros, para que o
país tenha “uma base razoavel-

mente comum”.
Um outro momento para
assinalar o início da nova época
dos incêndios florestais foi o da
assinatura de um protocolo entre o Governo Civil e a FBDS. A
cooperação prevê a cedência de
oito computadores para qualificação de bombeiros no âmbito
do Programa Novas Oportunidades e a realização de acções
de formação sobre o SIGES.
Tanto Paulo Fonseca, como
Manuel António, presidente da
Federação, destacaram a boa relação entre as duas instituições e
a importância da formação. “É a
adaptação aos tempos modernos”, referiu o Governador Civil.

Grande RETAIL PARK
inaugurado em Santarém
O Santarém Retail Park, novo empreendimento situado junto ao CNEMA, foi inaugurado no passado dia 29
de Maio.
Promovido pelo grupo RPP – Retail
Parks de Portugal, o Santarém Retail
Park representa um investimento de 40
milhões de euros, abrange uma área de
30 mil m2 e criou 1.000 postos de trabalho directos e 500 indirectos.

Estão presentes no Santarém Retail
Park marcas como Jumbo, Aki, Moviflor, Rádio Popular, DeBorla, Seaside,
Feuvert, AutoOcasião e People´s
Phone.
Uma gasolineira explorada pelo Jumbo fornecerá combustíveis a preços altamente competitivos e o Restaurante do
Park servirá refeições de qualidade a
preços acessíveis.

Por fim, o grupo fez também
uma visita ao Hemiciclo do Parlamento. Esta iniciativa incluiu
ainda a visita ao centro histórico
de Bruxelas e a Bruges, chamada a “Veneza do Norte”, um dos
principais destinos turísticos da
Bélgica. A participação nesta
iniciativa revelou-se muito positiva e enriquecedora para os alunos que integram o Clube da
Europa da Escola Profissional
do Vale do Tejo, pois valorizou
o seu papel junto da comunidade educativa.

Formação de
Formadores

Novas Acções
em Junho
No próximo mês de Junho vão ser realizadas várias
acções do curso Formação Pedagógica Inicial de Formadores, nos vários núcleos da Nersant. Em Santarém e no
Cartaxo estão previstas acções a iniciar dia 05 de Junho
e m Torres Novas e Benavente, estão previstas iniciar dia
12 de Junho, todas em horário pós-laboral.
Este curso é destinado a licenciados ou bacharéis,
bem como a técnicos qualificados, que desejem adquirir
competências pedagógicas para poderem ministrar
acções de formação profissional, as acções terão a
duração de 110 horas.
Para obter mais informações sobre os conteúdos programáticos, datas e horários destas acções, deverá contactar o Núcleo Nersant da área de residência ou ainda
consultar a página da Associação, www.nersant.pt
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ETNOGRAFIA

Conversas para
uma Cultura da Tradição
Lino Mendes *

Esta palavra FOLCLORE,
que conceito?
Uma aventura no mundo dos sabores
com temperos fortes do espaço, do som,
do olfacto, da novidade, da emoção...

III Capítulo da Confraria
14 de Junho de 2008

PROGRAMA
10.00h Concentração, no miradouro da Ermida de Nossa
Senhora do Castelo, em Coruche, onde será servido
“Abafado de Honra”
11.00h Desfile das Confrarias, até ao Parque Sorraia
11.30h Cerimónia / Parque Sorraia
• Boas Vindas – Câmara Municipal de Coruche
Confraria Gastronómica do Toiro Bravo
• Oração da Sapiência – “Uma vida com o Toiro
Bravo”, pelo Confrade Joaquim Ramos (actual
Presidente da Câmara Municipal da Azambuja)
• Ladainha do Cajado – Símbolo da Entronização
• Entronização do 1.º Confrade Honorário,
Mestre David Ribeiro Teles
• Entronização de Novos Confrades Efectivos
• Entrega de lembranças às Confrarias presentes
13.30h Almoço / Praça de Toiros de Coruche
• Mexidos de “Toiro Bravo”
• Espetadinhas mistas de “Toiro” e frutas
• Creme de favas com “Pescoço de Toiro”
• Novilha Brava estufada, com arroz de pinhão
• Sericaia com ameixas
• Arroz doce
• Mesa de frutas
• Vinho Regional Ribatejano – Quinta da Gouxaria,
Alpiarça
16.30h Treino de forcados / Praça de Toiros de Coruche
(acesso livre aos convivas do III Capítulo)
18.30h Lanche – Jantar / Praça de Toiros de Coruche
(Vitela Brava, assada no espeto)
• Encerramento
_____________
Mais se informa que o preço de participação no Capítulo
completo é de 40 €.
Muito gratos pela atenção.
Ficamos desde já, na expectativa de uma confirmação positiva até dia 6 de Junho, para:
Gonçalo Potier Dias – 917614453
potierdias@mail.telepac.pt
Manuel Couceiro – 919313790
mcoucy@arquetipo.com.pt

Muitos são os que vêem com
surpresa e desencanto, que altas
figuras do país, não raras vezes
usam o termo folclore, como
sinónimo de coisa de somenos.
“Não te preocupes, que isso
não passa de folclore”.
E a mim, ainda mais do que
o facto em si me preocupa a razão do mesmo. Porquê? Como
se chegou a este estado de coisas? O que levou a que alguém
seguido por muitos alguéns
começasse a alterar o sentido da
palavra? É que estas transformações levam décadas, e só a
figuras de prestígio escutamos
tal conceito.
Algum investigador nos poderá dar a resposta?
O professor Ranita Nazaré,
que há alguns anos veio a Montargil realizar uma brilhante
palestra sobre “aculturação”,
tema que escolhera para o seu
doutoramento, ainda há dias me
confirmava que um dos exemplos mais flagrante deste fenómeno é o da palavra traficante
que no século XIX tinha um significado bem diferente do que
tem hoje. Então e ao que julgamos significaria “comerciante”
e hoje estará mais ligado ao
“comércio de droga”
Mas a verdade é que hoje em
dia não há, que saibamos, um
único dicionário que dê ao termo folclore um significado negativo. Por exemplo. O PORTO
EDITORA 2006 refere que
FOLCLORE (sm) “é o conjunto
de tradições populares nas suas
variadas manifestações (música,
dança, canções, provérbios, anexins, lendas), sendo que ETNOGRAFIA nos aparece aqui inserida como “estudo dessas tradições populares”; mas como
sinónimo de FOLCLORE aparece ainda “conjunto de canções
e danças populares relativas a
certa época ou região”. Entretanto, ETNOGRAFIA aparecenos mais atrás, na sua “entrada”
certa, como “estudo descritivo
das instituições e dos factos da
civilização dos diversos povos e
etnias”.
Mas atenção que o termo
FOLCLÓRICO que aparecia
como “respeitante ao folclore” e
“próprio do folclore” tem agora

mais dois significados: (pej)
colorido, berrante, que em minha opinião são adjectivos que
se aceitam e, (coloq) “sem grande significado” que considero
um absurdo.
Muitas palavras, diz-nos Sofia Pereira da Silva, da referida
Editora, possuem sentidos originais que derivam noutros, os
quais nem sempre são noções
positivas. Tais sentidos pejorativos não estão errados e devem
ser registados nos dicionários.
Pela nossa parte não fazemos,
naturalmente, nenhum tipo de
censura, nem aplicamos critérios subjectivos no tratamento
das entradas. Procuramos, pelo
contrário, descrever a língua
com rigor, registando os usos
que os falantes fazem da língua
e assinalando os sentidos coloquiais, depreciativos e outros
(figurado, poético, etc.), em
casos como o que refere.
Sofia Pereira da Silva dizme também que “como compreenderá (compreenderei) não
são os lexicógrafos (nem os
Dicionários) os responsáveis
pela atribuição de um sentido
negativo ou coloquial a uma
dada palavra mas todos nós, os
falantes, na medida em que constantemente alteramos sentidos,
assimilamos expressões estrangeiras, transferimos termos de
uma área do saber para outra, e
assim asseguramos a vitalidade
dos idiomas.”
Entretanto, neste contacto
que fizemos com a PORTO
EDITORA ficámos também a
saber que as palavras folclore e
etnografia se encontram registadas no seu 1.º Dicionário de
Língua Portuguesa, Edição
(1952) respectivamente com as
definições “conjunto de tradições e crenças expressas em
provérbios, contos ou canções;
colectânea das canções populares relativas a certa época ou
região” e “ciência que descreve
os povos quanto à raça, língua,
religião e costumes”.
Continuamos entretanto com
a dúvida, com a confusão, de
quando (?) chegada a altura de
novas “entradas”, em especial
de novos significados. Para a
Porto Editora, cada dicionário
obedece a um determinado conjunto de critérios que presidem à

sua elaboração, e que se prendem com o próprio tipo de
dicionário o número de entradas
que regista, o público a que se
destina pelo que a inclusão de
novas palavras ou de novos sentidos depende, em cada caso, do
projecto em questão.
Entretanto, encerramos este
desabafo com o testemunho
incontornável da SOCIEDADE
DE LÍNGUA PORTUGUESA
que nos diz:
“É evidente que não está
correcto entender-se o vocábulo
FOLCLORE “como sinónimo
de coisa de somenos de coisa
sem importância”.Só os analfabetos ou os de pouca cultura é
que podem fazer tal afirmação.
Basta sabermos que o folclore é
o estudo das tradições populares indispensável para estudarmos e conhecermos o valor
do povo a que pertencemos.
O estudo do folclore começou na Alemanha em 1812 com
trabalhos de muito valor. E,
como sabemos, não só a Alemanha se preocupou com tal estudo, mas outros países, como por
exemplo a Itália, a Espanha os
Países Baixos, etc.
O estudo do folclore estendeu-se depois a Portugal e a outros países. Entre nós, Almeida
Garrett que iniciou tal estudo
pela investigação dos contos,
dos adágios, dos provérbios e
mais ainda como por exemplo
das adivinhações, dos jogos, dos
cancioneiros.
Quem afirma que folclore “é
coisa de somenos, sem importância não repara no valor desse
estudo para melhor conhecermos o valor do povo a que pertencemos.” (José Neves Henriques) Que mais dizer?
____
* Agente Cultural

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE
•

pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58
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ECONOMIA

O Relatório de Gestão
do Município de Coruche

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

“…pelo que é demonstrado no Relatório de Gestão, o Município de Coruche possui uma das situações
económico-financeiras mais confortáveis no conjunto dos municípios portugueses.”.
A missão ou os objectivos
das Autarquias Locais passa por
conseguir o que habitualmente
denominamos de bem comum.
Contudo, nem todos se revêem
no mesmo bem comum e as
Autarquias não podem fragmentar finalidades divergentes. Desta forma, elas procuram o bemestar do conjunto de munícipes
e stakeholders que servem.
É esse conjunto de munícipes e stakeholders que exige
cada vez mais da administração
local obrigando os autarcas a ter
em conta indicadores que lhes
permitam aferir os níveis de
desempenho da sua organização
e satisfação da comunidade de
uma forma geral.
O desempenho global de uma
instituição pública é o produto
da interacção dos factores de
eficiência, eficácia, qualidade e
economia. A medição desse
desempenho global requer o
desenvolvimento de um conjunto harmonioso, sistemático e relevante de indicadores, com o
adequado conhecimento das suas
possíveis interdependências.
O Relatório de Gestão é, de
acordo com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, um
documento de prestação de contas que, à semelhança das demonstrações financeiras, tem
por objectivo disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social sobre a
entidade a que respeita a um
conjunto alargado de destinatários e utilizadores dessa informação.
O Relatório de Gestão do
Município de Coruche referente
ao exercício económico de
2007, foi submetido à apreciação da Assembleia Municipal de
Coruche na sua sessão de 28 de
Abril. A Assembleia Municipal
de Coruche aprovou o documento que denota rigor e planeamento na gestão dos dinheiros públicos e na forma como
esses recursos são transferidos
para a comunidade pelo executivo.
O documento que pode ser
consultado no site da Autarquia
Coruchense em www.cm-coruche.pt
é estruturado em oito secções.
Das quais saliento a análise da
execução orçamental; análise da
situação económica e financeira; a evolução das dívidas de

curto, médio e longo prazo e,
actividades desenvolvidas.
Na análise que foi possível
efectuar ao documento, há dois
aspectos que me parecem essenciais enfatizar. Por um lado, é
notória a percepção do executivo municipal que, para além do
investimento em betão, a afectação dos recursos económicos
e financeiros a outras actividades imateriais, como a educação, o apoio social, a cultura,
entre outras, são condições sine
qua non para um desenvolvimento sustentável e harmonioso, incrementando a qualidade
de vida dos munícipes Coruchenses. Por outro lado, é evidente o esforço na contenção da
despesa corrente e a estratégia
preconizada para um eficiente
aproveitamento do Quadro de
Referência Estratégico Nacional
(QREN 2007-2013). Instrumento financeiro de grande importância para o financiamento de
obras que fazem parte do plano
plurianual de investimentos do
Município de Coruche e que, tal
como acontece na generalidade
dos municípios portugueses,
está a condicionar o avanço dos
projectos por falta da disponibilização das verbas comunitárias
que variam entre os 60% e os
80% do valor dos mesmos.
Aparte destas considerações
é justo considerar, pelo que é
demonstrado no Relatório de
Gestão, que o Município de Coruche possui uma das situações
económicas e financeiras mais
confortáveis no conjunto dos
municípios portugueses.
No exercício económico em
análise (2007) o Município de
Coruche conseguiu uma taxa de
realização orçamental na ordem
dos 80% a que corresponde uma
despesa realizada de 17,2 milhões de euros. A taxa de execução das Grandes Opções do
Plano (GOP) foi superior a
66%, correspondendo a uma
despesa na ordem dos 7,6 milhões de euros. A taxa de execução das Grandes Opções do
Plano (GOP) que englobam as
obras previstas em Plano Plurianual de Investimentos foi satisfatória, mas são também notórias as limitações que o executivo municipal teve que enfrentar,
designadamente, por via do
atraso verificado na definição

dos eixos, medidas e acções do
novo quadro comunitário de
apoio que deveria disponibilizar
verbas desde 1 de Janeiro de
2007 e até ao momento ainda
não o fez. Nesse sentido, muitas
das obras realizadas foram custeadas na totalidade pelos fundos próprios do município.
As Grandes Opções do Plano (GOP) são constituídas por
dois documentos previsionais,
sendo um o Plano Plurianual de

Esta empreitada merece especial destaque por duas razões.
Pelo montante envolvido, mais
de dez milhões de euros. E
porque, uma parte substancial
desta empreitada não é visível
por se encontrar no subsolo.
Muitas vezes temos tendência a
avaliar aquilo que apenas é visível, mas nem sempre esse
exercício é assertivo para uma
avaliação correcta do desempenho do que se pretende avaliar.

Principais Componentes do Investimento Realizadas em 2007

Em relação às Actividades Mais Relevantes (AMR) a sua execução foi bastante elevada, na ordem dos 87%. Entre as rúbricas que mais contribuíram
para este nível de execução encontram-se as transferências para as Juntas de
Freguesia (16%); o ensino (24%); os subsídios a colectividades (17%) e a
cultura (11%).

Investimentos (PPI) que respeita ao investimento em equipamentos e infra-estruturas (estradas, arruamentos, escolas, saneamento, abastecimento de água,
etc) e o outro, as Actividades
Mais Relevantes (AMR) que
contemplam as actividades mais
representativas da actividade
municipal (transportes escolares, serviços auxiliares de ensino, acção social, cultura, desporto, etc.)
O Plano Plurianual de Investimentos registou uma execução
global superior a 58% da dotação definida correspondendo a
investimentos em equipamentos
e infra-estruturas colectivas.
Entre as várias acções desenvolvidas que compõem o PPI
destacam-se, pelos montantes
envolvidos, a conclusão do estádio municipal de Coruche; a
construção de centrais elevatórias de água em Santo Antonino, Santana do Mato e Frazão; a empreitada de execução e
ampliação do dique de protecção contra cheias, o emissário e
interceptor de cintura e o sistema elevatório e ETAR da Vila
de Coruche.

pio apenas precisa suportar
entre 20% a 40% do custo sendo
o restante montante suportado
pelos fundos comunitários.
Com esta situação financeira, logo que haja uma definição
precisa do referido Quadro Comunitário (QREN), o Município
de Coruche não terá restrições
financeiras que o impeçam de
executar obra.
Da análise efectuada ao Balanço e a outros indicadores do
relatório de gestão destaca-se o
seguinte: o Imobilizado líquido
é aproximadamente 52,6 milhões de euros, registando um
aumento de 3% face a 2006; o
endividamento é relativamente
reduzido representando apenas
16% do activo; na estrutura de
endividamento (curto/médio prazo) verifica-se um baixo peso da
dívida de curto prazo que ronda
os 5% do activo; a liquidez geral
é de 80% e a autonomia financeira, que é representada pelo
rácio Fundos Próprios/Activo
Total, é de 58%.
Em conclusão, tendo em
conta os resultados apresentados pelo relatório de gestão do

Principais Componentes das Actividades Mais Relevantes
em 2007

Relativamente à execução
orçamental, importa destacar o
que a receita arrecadada superou
a despesa paga em cerca de 130
mil euros. O que, a juntar aos
1,2 milhões de euros que transitaram da gerência do exercício
económico de 2006, o executivo
liderado por Dionísio Mendes
(PS) ficou com um saldo para a
gerência de 2008 na ordem de
1,4 milhões de euros. É notória
a estratégia definida no sentido
de direccionar parte deste valor
para a comparticipação nacional
das obras a financiar pelo quadro comunitário em vigor. Note-se que nesta situação o municí-

Município de Coruche constatase que o Município possui uma
inegável robustez financeira. As
linhas estratégicas seguidas pelo
executivo coadjuvadas por um
bom controlo e gestão do planeamento financeiro permitem
um equilíbrio das contas do
Município, tanto na perspectiva
de curto-prazo como na perspectiva de médio e longo prazo.
Daqui sobressai que as questões
de ordem económica e financeira não comprometem a actividade futura. Actividade esta que
se deseja, no mínimo, tão eficiente e eficaz como até aqui.
___

31

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 26 • Junho de 2008

ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela

Fotos: Maria José Pires

Freguesia da Branca

Artesã: Maria José Pires
Pintura de Azulejo
Maria José Pires, fala de si.
Em 1999 tornou-se amiga de uma senhora alemã, residente em Carapuções, a
qual a motivou e ensinou a pintar azulejo.
Apesar de no início não estar muito
receptiva para arte de pintar azulejo, veio

Maria José Pires, afirma que pretende continuar na actividade porque existe
procura nesta área.

mais tarde a tornar-se uma paixão, sendo
que passou a ser a sua actividade profissional.
Trabalha num atelier, situado em Fazendas das Figueiras – EN 251 – Freguesia da Branca e tem normalmente
peças expostas no espaço da Associação
de Artesanato de Coruche – CORART,
Largo João Felício – Coruche.
Maria José Pires, refere que lhe dá
muito prazer poder criar a peça indo ao
encontro do pretendido pelo cliente.
Participou em diversas Exposições e
Feiras, quer de âmbito local quer nacional, onde destaca a Feira Internacional do
Artesanato.

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

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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Agência Funerária Jacinto, Lda.
Funerais, Trasladações e Cremações
para todo o País e Estrangeiro.
•
Trata de Toda a Documentação
•
Artigos Religiosos

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

Residência

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

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

PARTICIPAÇÃO DE MISSA

Pai Nosso

Avé Maria

JERÓNIMO FILIPE GOMES
FALECEU A 18 DE MAIO DE 2008
Seus Pais e Irmã vêm participar e agradecer
a todos os que compareceram no funeral
e na Missa do 7.º dia

JOSÉ MAIA
1999 – 2008
NOVE ANOS DE ETERNA SAUDADE
A família participa que será celebrada uma missa, por sua intenção,
no próximo dia 14 de Junho, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa,
pelas 19 horas.
Para todos que assistirem o nosso muito obrigado.

Informações da Paróquia de Coruche

Maio de 2008
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
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

• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 17 - António De Almeida Martins Varela
IGREJA MATRIZ
Dia 22 - Dinis José Mateus Galvão
Maria Madalena Rodrigues
Guilherme
IGREJA DA ERRA
Dia 3 - Francisco João Capela
IGREJA DO ZEBRINHO
Dia 17 - João Vítor de Oliveira Lúcio

Dia 19- Maria Emilia Brás - 89 anos
Irene Maria Rodrigues - 95 anos
Dia 20 - António Mendes Barroca - 84 anos
Augusta Maria Nunes - 81 anos
Antónia Henriqueta de Oliveira - 88
Dia 21- Manuel António Bento - 66 anos
Dia 23- Ricarda Ferreira - 79 anos
Dia 25- Rui Manuel Batista da Palma Carlos - 60
Dia 26- Zulmira Maria Pereira Maia - 69 anos
Dia 27- Deolinda da Cunha Caldeira - 85 anos
Dia 29- Manuel Nunes Romão Chocalheiro - 64
• CASAMENTOS •

• FALECIMENTOS •
Dia 1- Maria Silvéria - 85 anos
Dia 3- Antónia Joaquina - 86 anos
Maria Aurora- 83 anos
Dia 5- Ana Germana- 95 anos
Maria de Lurdes Lopes- 77 anos
Dia 6- João Pires Rodrigues- 63 anos
Dia 7- Francisco António Aires Bacalhau- 86
Dia 8- Maria Emília- 96 anos
Dia 9- António Joaquim - 87 anos
Arminda Prates Nicolau Mateus - 83
Dia 13- Augusto Dos Santos Pereira - 59 anos
Dia 15- João Pinto - 90 anos
Dia 18- António Bartolomeu Pereira - 66 anos

IGREJA DO CASTELO
Dia 10 - Adérito Lopes e Susete Patricio
Dia 31- Nuno Feijoca e Susana Lopes
IGREJA MATRIZ
Dia 3 - Carlos Lourenço e Helena Margarida
José João Ramos e Sandra Gaudêncio
IGREJA DE S. JOSÉ DA LAMAROSA
Dia 3 - Eduardo Carreira e Carla Emidio
IGREJA DA FAJARDA
Dia 31 - Fernando Godinho e Sabrina Pavia
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CRÓNICA PORTUGUESA
(parte I)

Do Medo da Morte à Bravura em Combate

Mário Justino Silva

Aspectos da presença dos Portugueses no Oriente no século XVI
Depois de desbravado o
caminho marítimo para a Índia,
ficou aberta uma nova via que
passou a ligar o Ocidente ao
Oriente. A viagem de Vasco da
Gama foi em si mesma um fim
e um princípio. Ela pôs fim a
alguns mitos e medos antigos
que povoavam o oceano: “Quem
quere passar além do Bojador/
Tem que passar além da dor”.
Mas a viagem foi também o
princípio de uma nova era, marcada pelo encontro do Ocidente,
através do Índico, com o mundo
asiático, unindo três continentes: Europa, África e Ásia.
Visto pelos europeus como
terra da promissão, o Oriente
atraiu muitos portugueses que
se fizeram ao mar, movidos
pelas mais diversas razões.
Porém, a viagem era perigosa. O risco era grande, como
aliás Camões testemunhou: “No
mar tanta tormenta e tanto dano/ tantas vezes a morte apercebida”.
Mas, ainda assim, muitos
aventuravam “suas fazendas às
tormentas do mar e à cobiça dos
corsários”. Do conjunto de homens que integraram a armada
capitaneada por Vasco da Gama,
por exemplo, ao chegar à barra
do Tejo apenas regressaram um
terço dos que partiram na armada. Um velho provérbio lembrava, a este respeito, que “À Índia,
mais vão do que tornam”. Vencer o medo da viagem era, portanto, para muitos, o primeiro
grande obstáculo a superar:
“Quem embarca com o diabo/
Tem de navegar com ele”.
O cronista Diogo do Couto
lembra que, nos primeiros tempos, os fidalgos das grandes famílias não arriscavam a enviar
os seus filhos para a Índia, argumentando que a Índia fora descoberta, mas para “comercio e
trato”.

Esta resistência em fazer-se
ao mar e partir para a Índia é de
certo modo confirmada pelo
autor anónimo que escreveu as
Memórias de um Soldado da
Índia, onde se afirma que “nenhum que tenha de comer em
Portugal quer passar à Índia”.
Por conseguinte, o medo da
viagem, pelo menos numa
primeira fase, estava bem presente e, em muitos casos, foi a
pobreza que «obrigou» a vencer
o medo. Por outras palavras, foi
a necessidade que aguçou o
engenho.
Mas mesmo para aqueles
que se queriam aventurar e
ambicionavam ir à Índia tentar a
sua sorte, ganhando honra, fama
e proveito, sempre havia os que,
com prudência, lembravam:
“Na Índia, os mais vivem de esperança e o comum morre sem
paga”. Este dito vem dar razão
àqueles que diziam que “Toda a
Índia ficava estreita para contentar os fidalgos da Índia” que
pediam “coisas tamanhas” como pagamento pelos “assinalados serviços” que haviam prestado.
Conta-se, numa velha anedota compilada nos Ditos Portugueses Dignos de Memória
(século XVI), que um dia o rei
terá oferecido a um seu criado,
que muito estimava, um ofício
para servir na Índia, para que,
assim, pudesse vir de lá rico.
Curiosamente, o criado terá respondido que não iria à Índia, a
não ser que sua alteza “mandasse ladrilhar o caminho” e
colocasse “vendas de 5 em 5 léguas”. Passado algum tempo, o
mesmo criado, descontente porque em Portugal o seu ofício
não dava grande proveito, e bem
lembrado ainda da generosa
oferta do rei, que ele havia negado, foi ter novamente com o
monarca e pediu-lhe o tal ofício
para ir servir na Índia. O rei, não
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Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escritório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, n.º 9 – 2100-144 CORUCHE

esquecido da resposta anterior,
disse-lhe: “está o reino muito
pobre para tamanha calçada e
tantas estalagens...”.
Com efeito, buscar na Índia
a honra, a glória, a fama e o proveito era, para muitos, particularmente para os de mais modestos recursos, um objectivo de
vida.
A viagem, que durava cerca
de seis meses, era um suplício.
Camões testemunha que eram
“seis meses de má vida por esse
mar” e “onde tudo se perde”: A
nau da carreira da Índia muitas
vezes assemelhava-se a uma
“casa de probación”. Com as
tempestades, a água entrava em
grande quantidade nas embarcações. Os objectos a bordo,
boiando, chocavam uns contra
os outros fazendo um estrondo
que, no dizer de Diogo do Couto, até parecia que “andavam
todos os espíritos damnados”.
Para muitos, tal situação assemelhava-se à “representação
do último Juízo”. O terror a bor-

Pu

do era de tal ordem que, como
testemunha o Padre Gonçalo da
Silveira, aquilo por que passavam os que navegavam para a
Índia “não o pode contar senão
quem o passa, nem o pode entender senão quem o vê”. Quando o
naufrágio estava iminente e o
desastre parecia ser inevitável, a
aflição era tanta que o pânico se
apoderava das pessoas. O padre
Jerónimo Lobo, por sua vez,
conta que ver “as lágrimas,
sospiros, colóquios e couzas que
dizião ao céu” era um espectáculo que “quebrava os corações”.
As lágrimas e o pranto compunham um quadro de aflição e
medo. Com a morte a rondar por
perto, cada um, em desespero de
causa, tentava a salvação da alma, suplicando pelo sacramento
da confissão junto dos religiosos
que iam a bordo. Muitos, vencidos pelo desespero e com medo
de morrerem sem chegar a sua
vez para a confissão, confessavam-se mesmo em voz alta,

Historiador

proclamando, alto e bom som,
as suas culpas e os seus pecados
que queriam ver perdoados antes de morrerem. Conta-se que,
num dos naufrágios, as culpas
de um desses homens desesperados (que gritava em voz alta)
eram tão graves que o religioso
viu-se forçado a tapar com a
mão a boca do suplicante, gritando-lhe que se calasse. O medo da morte levava a situações
de descontrole emocional que
provocava o pânico, pedindo-se
a Deus, através de preces, misericórdia e a absolvição dos pecados, para se alcançar e garantir a
salvação eterna.
Noutros casos, os comportamentos face ao medo tomavam
outras características. Havia
aqueles que, julgando-se irremediavelmente perdidos, e considerando a morte inevitável,
comiam e bebiam sem parar, preferindo morrer naquele estado,
pois consideravam que “assim a
morte lhes seria mais suave”,
temendo sofrer uma morte violenta.
Não nos parece despiciendo
sublinhar o papel que, no meio
de todo aquele dramatismo, alguns religiosos que seguiam a
bordo tiveram. Procuravam conter a aflição descontrolada da
tripulação, exercendo uma certa
pedagogia, ensinando, por exemplo, que se deveria pedir socorro
a Deus, mas apenas mentalmente e sem nunca mostrar temor.
Apesar do velho princípio de
que os homens honrados eram
obrigados a não ter medo da
morte, a verdade é que este receio era uma evidência mais ou
menos generalizada na centúria
de Quinhentos. Porém, os comportamentos face ao medo, dependendo das circunstâncias,
eram diversos, pois nem todos
reagiam da mesma maneira.
(continua no próximo número)
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NESTLÉ WATERS

começa a engarrafar em Coruche
A multinacional Nestlé começa a engarrafar em Coruche a partir de 2009. A primeira pedra será lançada durante o mês de
Junho, isto depois da Câmara Municipal de
Coruche ter já aprovado o licenciamento da
obra.

Presidente nos 200 Anos
da Ordem da Torre e Espada
O Presidente da República presidiu, na Sede
da Liga dos Combatentes, em Lisboa, à Cerimónia
Comemorativa dos 200 Anos da Ordem da Torre
e Espada, tendo proferido uma intervenção.
Na ocasião, o Presidente Cavaco Silva entregou
diplomas de Sócios honorários da Liga dos Combatentes aos onze condecorados com a Ordem da
Torre e Espada.
Depois de ter visitado uma Exposição alusiva à mais alta condecoração militar portuguesa, o Presidente participou na cerimónia do lançamento do Selo comemorativo dos
200 Anos da Ordem da Torre e Espada

A localidade de Ovelhas, na freguesia da Lamarosa, vai acolher esta importante unidade industrial do Grupo, é da fábrica de Coruche que vão sair
os garrafões industriais que abastecerão a Península
Ibérica. O investimento anunciado é superior a 1 milhão de euros, serão criados perto de meia centena de postos trabalho directos e indirectos.
Os responsáveis da Nestlé mostram-se satisfeitos com a quantidade e
qualidade da água ali captada, “optamos por Coruche, depois de termos
efectuados imensas pesquisas em vários pontos do país. Acabámos por
escolher Coruche pela localização privilegiada do concelho, mas acima
de tudo pela qualidade freática do solo… há muita água e de muito boa
qualidade, até o sabor é exactamente o da preferência do mercado ibérico”. Existe ainda a possibilidade de no futuro se engarrafar nesta mesma
unidade, as tradicionais garrafas de 33 centilitros.
O presidente da autarquia
diz-se satisfeito com mais este
Dir. Técnica – Maria Helena A.L. Barata Batista
investimento em Coruche, “é
mais um certificado das potencialidades do concelho, um
grupo internacional como a
Nestlé não investe de qualquer
maneira, e, em qualquer lado”.
Dionísio Mendes acrescenta ainda a importância da
diversificação do investimento no município, “é fantástico
estarmos a conseguir atrair
investidores de diferentes
áreas de negócio, é bom para
a economia local não ficar
Rua Júlio Diniz, n.º 3 B – LAMAROSA
depende apenas de um ou dois
2100-405 Coruche
sectores de actividade”.

Farmácia S. José

Tel. 243 724 062 • Fax: 243 724 297

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

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

N o v o P l a n o d e Po r m e n o r

Mais 60 hectares de Parque Industrial em Coruche
A Câmara Municipal de
Coruche aprovou a elaboração de um Plano de Pormenor
(PP) da Zona Industrial do
Monte da Barca – Norte
(ZIMB).
––
A crescente procura de terrenos no concelho de Coruche
por parte de investidores tem
aumentado significativamente
desde 2003. E a partir do momento que ficou definida a localização do novo Aeroporto Internacional de Lisboa (a 6 quilómetros do Município de Coruche) essa procura tem sido ainda
mais intensa, havendo um claro
deficit de oferta de terrenos a
autarquia quer com a aprovação
do Plano de Pormenor, ter capacidade de resposta aos investidores e garantir desde já a criação de um maior e mais apelativo Parque Industrial e de Negócios.
A área de expansão da ZIMB
vai crescer para norte, em perspectiva está a instalação de novas industrias e empresas. O novo PP vai ainda possibilitar a
resolução de um problema que
se arrasta há décadas, o facto da
indústria “Mundiarroz” (Cigala)
estar instalada em terrenos de

Reserva Agrícola Nacional
(RAN), uma situação caricata
tendo em conta que estamos a
falar da mais antiga unidade industrial de Coruche.
No âmbito deste processo,
foram consultadas diversas entidades, designadamente a comissão da RAN e a CCDR, no âmbito da Reserva Ecológica Nacional (REN).
Todas as entidades foram do

entendimento que é mais razoável a criação de novas áreas
industriais, nas zonas contíguas
à área actual.
O presidente da câmara,
Dionísio Mendes, mostra-se satisfeito com a aprovação deste
novo Plano de Pormenor que
vai disponibilizar mais 50 hectares de parque industrial num
futuro próximo, “é a opção
mais adequada, é nestes terPu
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Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.
Foros do Paúl
2100-039 CORUCHE

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

CONTACTE-NOS

renos que temos de expandir o
nosso lotado parque industrial,
é sem dúvida uma necessidade
imediata e que queremos resolver rapidamente”.
Dionísio Mendes garante
que Coruche vai ter nos próximos anos um dos mais apelativos Parques Industriais da
Península Ibérica e explica porquê, “acima de tudo pela nossa
localização privilegiada, que
ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58

será ainda mais reforçada com
as novas acessibilidades, que
têm forçosamente de avançar… ficamos a 15 minutos do
aeroporto, a 30 minutos do
Porto de Setúbal, a menos de
uma hora de Espanha”.
Para além da excepcional localização, o autarca garante ainda preços competitivos, possibilidade de incentivos fiscais e
infra-estruturas de vanguarda.

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

A Fábula do Lobo e do Cordeiro
Certo dia, junto a um regato,
um lobo matava a sede bebendo
aquela límpida e fresca água
quando, mais abaixo, surgiu um
pequeno cordeiro com a mesma
intenção.
Eis que, o lobo, mostrando
os dentes se dirige ao cordeiro
ameaçadoramente e lhe diz:
– Que fazes? Não vês que
sujas a água que eu estou bebendo?
O pobre cordeiro, cheio de
medo responde:
– Mas senhor, eu estou na
parte debaixo do regato! Como posso sujar a sua água?
Então o lobo, já a salivar,

atira-se ao pequeno cordeiro e
diz:
– Se não foste tu foi o teu
pai e portanto vou comer-te!
Quando somos diariamente
alertados por Associações e Grupos ambientalistas da possível
extinção do Lobo Ibérico, somos confrontados com a proliferação no nosso território com
o constante aumento desses predadores que aos poucos vão
saindo do covil para onde foram
relegados há algumas décadas.
Mudaram de nome, agora a
sua sub espécie designa-se pela
cor da sua pelagem.
Assim, temos hoje os lobos

cor-de-rosa, laranjas, vermelhos, azuis e de cores indefinidas. Se as cores derivam as intenções são as mesmas.
Ora uns ora outros, parecendo até de forma combinada, vão
tomando conta do espaço tornando cada vez mais difícil a
vida dos outros animais que
vivem, ou sobrevivem nas suas
áreas da sua influência.
Dividem entre si os despojos
das suas caçadas e quando necessário não tem qualquer pejo
em se unir, apesar das diferenças de cores, desde que o resultado final seja comum aos seus
interesses.

Trocam frequentemente de
posto na hierarquia do poder,
sendo certo que reservam para
quem sai sempre um lugar de
topo na gestão da selva em que
tornaram a nossa existência.
Ele é o lobo que sendo destronado do seu território BCP é
prendado com um prémio de
dez milhões mais quinhentos e
vinte e cinco mil por ano até à
sua morte.
Eles são os antigos lobos do
poder (Ministros e Secretários
de Estado) que, saídos do buraco dourado onde estiveram são
encaminhados para buracos
(bancos, fundações e outros

quejandos) com maiores quilates que os primeiros. Quando se
discute se as indemnizações a
pagar aos pobres cordeiros desta
selva que vêem a sua subsistência posta em causa por lhe
roubarem o direito a trabalhar é
paga em cêntimos ou em géneros alimentícios do Banco
Alimentar, quando a maioria
dos que vivem do fruto do seu
trabalho já nem isso podem
reclamar, quando aumenta os
pobres a recorrer à caridade dos
outros, que mais se pode dizer.
Se não foste tu foi o teu pai
… por isso vou comer-te.
JL
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Cáritas Paroquial de Coruche

Apoiar
Gabinete de
Aconselhamento
Parental

Não é por acaso que a maioria das pessoas, mesmo sendo
jovens, não são consumidores
de drogas. Porém, existe também um conjunto de pessoas
que, apesar de todos os avisos,
ou até por causa destes, não resistem à tentação de experimentar consumir uma ou outra destas substâncias, iniciando desta
forma um percurso que não se
sabe onde termina.
Contudo, os pais poderão
criar, promover as condições
para que os seus filhos possam
adoptar determinadas atitudes e
comportamentos, uns mais produtivos, criativos e empreendedores que outros. Podendo o seu
filho deste modo, ter na sua mão
a carreira que o mais alicia.
Quais são as condições
necessárias para que o seu
filho siga a “carreira” de
Toxicodependente?
Enquanto pais, é relativamente fácil promover as condições necessárias para que o seu
filho possa enveredar na “carreira profissional” de Toxicodependente. Pode começar logo
desde tenra idade a fazer o seguinte:
• Promova sentimentos de
insegurança, fazendo ver que o
seu filho não pode contar consigo, deixando-o muitas vezes
sozinho e desamparado;
• Quando o seu filho tiver
dúvidas sobre a sua própria capacidade, diga-lhe que ele é um
“burro”, inútil e incapaz de fazer
alguma coisa bem;
• Bata e ponha-o de castigo
sempre que possível, sem razão
aparente e sem justificar ou não
dar importância nenhuma a tudo
o que ele faz, independentemente se faz bem ou mal;
• Não ponha limites nenhuns, ou pelo contrário, ponha
muitos limites ao ponto de ele
não poder respirar sem pedir
licença e seja inflexível;
• Seja sempre contraditório
nas coisas que diz;
• Conquiste o seu filho através de presentes, mas nunca lhe
dê atenção;
• Não dê importância nenhuma às perguntas do seu filho e

Como Criar
um Toxicodependente

critique todas as ideias e opiniões que ele possa ter;
• Culpabilize-o de todos os
seus males, das despesas que
tem com ele, dos empréstimos
ao banco, da prestação do automóvel, etc;
• Desresponsabilize-o ou
desculpabilize todas as atitudes
e comportamentos;
• Se conseguir, esqueça que
ele existe.
Se seguir estas indicações à
risca, estão criadas todas as condições para que o seu filho possa ter sucesso na “carreira” de
Toxicodependente.
Possivelmente, o seu filho
irá estar constantemente na expectativa, ainda que não confessada, de encontrar sempre um
cuidador perto de si que lhe evite a iniciativa de se ocupar do
sofrimento próprio.
Tendo assim, uma extrema
dificuldade de adiar o desejo, de
resistir à frustração, atribuindo
com bastante facilidade aos outros a razão dos seus problemas.
O encontro com a droga está
à partida desculpabilizado e justificado, sendo que a culpa é da
sociedade, é dos amigos, é dos
pais, ... No início do seu percurso, o jovem “Toxicodependente”
é apenas um adolescente que
não se encontra capaz de criar um
lugar para si no mundo adulto.
Outras saídas possíveis...
Existem inúmeras possibilidades alternativas, mais empreendedoras, produtivas e adapta-

das à sociedade. Para tal, não
cumpra as indicações anteriormente referidas e, sobretudo,
transmitir ao seu filho a necessidade de ter objectivos próprios,
mas sem querer impor os seus.
Seja também apoiante, presente
e ajude-o nas suas decisões.
A mania dos Tóxicos?
Drogas há muitas, legais, ilegais, mais ou menos potentes
com efeitos e consequências
diversos. Mas uma coisa têm em
comum, todas poderão suscitar,
se tiverem reunidas as condições e, por falta de algo mais
produtivo, empreendedor e criativo, a mania dos Tóxicos. E
como todas as manias, envolve
sempre uma rotina de paixão, o
desejo e o impulso. Uma relação
apaixonada desestruturante, inicialmente vivida com aspectos
positivos e posteriormente com
aspectos negativos. Qualquer
pessoa que tenha uma personalidade dita “normal” poderá num
dado momento da sua vida
apaixonar-se e tornar-se depen-

dente de um determinado “produto”, desde que a este se ligue.
E tal como qualquer paixão, o
difícil está na separação quer
física, quer psicológica.
Porque é que as pessoas
se drogam?
Se tudo fosse simples, já estava tudo compreendido. Há, porventura, quem já tenha observado
ou “sabiamente” concluído que
as pessoas se drogam porque
têm acesso à droga, têm “fraquezas” humanas, porque têm
problemas, porque querem gozar a vida, “porque sim!”.
É clássico dizer que o fenómeno droga surge no indivíduo
quando a pessoa, em determinado momento da sua vida, toma a
atitude de desejar e decide aceitar consumir uma droga disponível. Esta decisão é prioritariamente individual: ninguém
é obrigado a experimentar, embora a pressão do outro possa ter
uma razoável importância. Neste sentido, o carácter e a forma-

ção da pessoa têm uma importância que não é de desvalorizar.

Biblioteca
Apoiar
O Projecto “Educar para
o Futuro” já tem à sua
disposição alguns livros
sobre as crianças e
o seu desenvolvimento
que pode requisitar.

Visite-nos na
Cáritas Paroquial
de Coruche.

Não se esqueça:
Não existem receitas para evitar que o seu filho
se drogue.
O importante é manter uma boa relação com ele,
que permita a discussão e reflexão conjunta sobre
todos os assuntos que vão surgindo ao longo da vida
dele, entre eles o do consumo de drogas.
É preciso fazer um verdadeiro esforço para conservar abertos os canais de comunicação, pois uma falha
na mesma, tanto se deve à incapacidade de uma pessoa para ouvir, como da outra para falar.
Dê-lhe apoio quando ele precisa, esteja atento aos
seus estudos ou trabalho, aos seus amigos. Em resumo, ajudande-o a crescer, crescendo com ele.
Existem muitos motivos para as pessoas experimentarem drogas. Algumas destas experiências correm mal.
Face a uma situação de consumo, não é uma boa
atitude os pais pensarem que têm toda a culpa e tentarem resolver o problema sozinhos.
O apoio de um profissional especializado pode
ajudá-lo a compreender melhor o seu filho e a encontrar uma abordagem adequada aos problemas.

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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Lançamento do Livro

“25 DE ABRIL DE 1974
A REVOLUÇÃO DA PERFÍDIA”

GENERAL SILVA CARDOSO
O General Silva Cardoso, foi o Alto-comissário de Portugal durante a transição de poder em
Angola, na sequência da assinatura do tratado de Alvor, assinado em Janeiro de 1975.
Lança agora, com prefácio do Prof. Joaquim Verissimo Serrão, e através da Editora Prefácio, o
livro onde conta a verdade que viveu.
O Sr. General desmistifica o que considera “ser a mais insidiosa manipulação da nossa História
entre 1933 e 1975 nomeadamente nas seguintes linhas de força:
– a guerra do Ultramar foi, principalmente, um episódio da guerra entre os EUA e a URSS e não
uma luta de autolibertação e desenvolvimento dos povos;
– a guerra estava a ser ganha militarmente e a batalha do desenvolvimento atingia crescimentos
sociais e económicos muito elevados;
– a subversão na retaguarda e a inoculação do vírus revolucionário nas Forças Armadas foi a
solução que a URSS opôs à nossa vitória militar;
– os autores da traição e do descalabro têm nomes e são os que, conscientemente, fizeram o jogo
da URSS, isto é, o PCP e seus compagnons de route.”

33 anos depois, Silva Cardoso, olha
para trás e desabafa com todas as
letras bem marcadas a negro, para
que ninguém tenha dúvidas sobre
os seus sentimentos e opinião.
É ele que, na foto, está atrás do líder da UNITA, Jonas Savimbi (mais tarde assassinado), e de
Mário Soares, o então ministro dos Negócios Estrangeiros.
Entretanto, decidiu deixar a tarefa ainda antes da entrega dos territórios Angolanos marcada para
11 de Novembro de 1975, de acordo com o que escreve na contra capa deste seu livro, e que abaixo
reproduzimos.

“

“

”

”
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Bélgica prende ex-vvice-ppresidente 13, 14 e 15 de Junho
A FAJARDA convida
da RD Congo (Português para África)
para as suas tradicionais

FESTAS
EM HONRA DE
SANTO ANTÓNIO

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

Parque das Merendas
COMPAREÇA!!!

www.un.org/av/radio/portuguese/partnerships.html

Jean-Pierre Bemba (foto) é acusado de crimes de guerra e contra a Humanidade na República Centro-Africana.
O Tribunal Penal Internacional, com sede na
Holanda, anunciou a detenção este fim de semana
de Jean-Pierre Bemba, antigo vice-presidente da
República Democrática do Congo.
Segundo o tribunal, a prisão foi feita pelas autoridades belgas.

Acusações
O tribunal alega que Bemba, enquanto presidente e comandante-em-chefe do partido Movimento de Libertação do Congo, seria responsável
por quatro acusações de crimes de guerra e duas
de crimes contra a Humanidade.

Segundo as acusações, os delitos teriam sido
cometidos na República Centro-Africana entre
outubro de 2002 e março de 2003 quando as forças
do MLC teriam levado a cabo ataques sistemáticos
contra civis.

Mandado
Bemba ocupou o cargo de vice-presidente da
República Democrática do Congo.
O mandado de captura de Bemba foi emitido
há quatro dias.
Jean-Pierre Bemba é o primeiro detido a enfrentar acusações de crimes de guerra devido a
atrocidades cometidas na República Centro-Africana. As invstigações decorrem desde maio de
2007.

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

• Esta História
Integrado na colecção Ficção Universal da Dom Quixote, "Esta História" de
Alessandro Baricco é uma das interessantes propostas que apresento para este mês.
Agora que decorre a Feira do Livro de Lisboa, nada melhor do que resolver conhecer
a história que este romancista italiano nos conta agora. Depois do grande êxito internacional conseguido através de "Seda", romance que nos lançou para a história de
uma personagem que ganhava a vida a comprar e vender bichos-da-seda, nada melhor que conhecer agora a história de Ultimo Parri, um jovem que envelheceu tentando pôr ordem no mundo mais tecnológico. É um livro de prosa fluente, cheio de
corridas de automóveis, pilotos, velocidades, paixões, sonhos, mas também guerras.

• As Aventuras do Miguel – Histórias para Comer
O autor é o mediático comentador televisivo de política internacional Nuno Rogeiro.
Chama-se "As Aventuras do Miguel - Histórias para Comer". Tal como nos indica o
livro, ele começou por ser um instrumento constituído por diversos contos para levar
os mais pequenos a comerem. São no total 38 histórias que podem ser lidas pelos
pais aos filhos ou até pelos filhos aos pais. O protagonista é sempre o mesmo: um
miúdo chamado Miguel. Esta ficção, a primeira de Nuno Rogeiro, foi publicada pela
Gradiva, e aparece repleta de monstros, fantasmas, duendes, robôs e montanhas
mágicas. De muito fácil leitura e muito bem ilustrado, é um autêntico "manual de
primeiros socorros" para ter em casa. Nunca se sabe quando chega uma nova
emergência!

• Todas se Apaixonam por Mim
José Pinto Carneiro, através da Guerra & Paz, teve a ousadia de escrever uma comédia (quase) romântica intitulada: "Todas Se Apaixonam por Mim". O livro conta-nos
a história de Júlio, o homem lindo, simpático, inteligente e atencioso por quem todas
as mulheres se apaixonam. O truque da conquista parece ser muito simples e com ele
até funciona automaticamente: cria e aproveita as oportunidades. Para corresponder
de igual forma a todas elas, Júlio - que, curiosamente, diz não ser mulherengo - dá o
seu amor de igual forma a este seu mundo infinitamente romântico. O protagonista
apresenta-nos a bela Ana de apenas 28 anos e corpo fresco como a água, mas também a Beatriz, a Cristina, a Dulce… O pior, é que chega uma determinada altura em
que elas querem assentar, e aqui é que tudo se complica. Ao longo da obra, alia-se a
generosidade à coragem, mas também à parvoíce. Recomendo vivamente!

• Marcas e Identidades
"Marcas e Identidades" é o guia da concepção e gestão das marcas comerciais. Este
manual, publicado pela Campo das Letras e da autoria de Teresa Ruão, é um instrumento muito útil para todos aqueles que querem mudar a imagem de um determinado produto ou marca. Aqui, são apresentadas as modernas estratégias de identidade
da marca assentes em princípios de interacção, relação e emoção. Em suma, numa
sociedade cada vez mais competitiva, aprendemos de que forma é que podemos
aproximar as empresas dos seus potenciais clientes. Consegue-se, através de várias
estratégias de marketing desenvolver grandes relações de proximidade entre as
partes ao ponto de até se conseguir criar os tão desejados "clientes vitalícios".

Bar da Junta da Fajarda
não abre as portas
este Verão
O Bar de Verão existente no
parque das Merendas da Freguesia da Fajarda, propriedade
desta Junta de Freguesia, este
ano não irá abrir as suas portas.
Este bar existente na freguesia há cerca de seis anos é concessionado entre os meses de
Junho a Outubro, sendo explorado no primeiro fim-de-semana após a abertura pela Comissão de Festas de Santo António.
Este ano a Junta de Freguesia decidiu alargar o prazo da
concessão e o primeiro edital
para apresentação das propostas
contemplava os meses de Maio

a Outubro, pelo valor de 1000
Euros, após encerramento do
período de recebimento das propostas, e uma vez que não foi
recebida qualquer proposta.
A Junta de Freguesia abriu
novo concurso com o valor de
750 euros pelo mesmo período,
mas mesmo com a redução a
população da Fajarda não se encorajou a arriscar o verão no Bar
da “Melga”.
Este ano só a Comissão de
festas irá usufruir daquele espaço aprazível.
Mafalda Fonseca

Grupo Desportivo
O Coruchense

Nova Direcção
Depois de um período de estudo e reflexão sobre a situação
do Grupo Desportivo “O Coruchense”, quer no âmbito desportivo, quer financeiro, um grupo
de sócios, movidos pelo espírito
de solidariedade para com exdirigentes do Clube, envolvidos
numa gestão que os compromete perante o Fisco, nunca contestado com clareza e fundamentada até à presente data, e
quando, nunca numa perspectiva do clube em termos futuros
mas sim e só no tempo de cada
comissão administrativa sempre
mal fundamentada e penalizadora para o Clube.
Quer esta nova Direcção,
resolver todas situações para
que o Clube volte a ter a dignidade e respeito de outros tempos, como reza a sua história.

Esta direcção define como
pontos principais:
1– Estabelecer com a Autarquia um dialogo para resolução
todas situações pendentes ou
duvidas que eventualmente existam.
2 – Não aceitar a dívida nos
valores estabelecidos pelo Estado no que refere as estabelecidas pelo “Fisco”.
3 – Iniciar a actividade desportiva “Formação e Seniores”
desde que as verbas não sejam
cativas pelo Estado Português
através do Fisco.
Esta nova Direcção salienta
ainda a necessidade de todos os
coruchenses, apoiarem este novo grupo de trabalho, para assim
se conseguir a melhor solução
para todos os envolvidos.
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Juventude União Figueirense

Isabel Chaparro
Lic. Filosofia

– uma história que vale a pena contar…
Foi em 1948 que a Juventude União Figueirense se
constituiu como Associação
Cultural e Desportiva para
servir todos aqueles que fazem do futebol uma paixão e
uma festa ao ritmo dos seus
corações.
__
Corria o ano de 1948 quando, aquela que viria a ser a primeira equipa do Figueirense,
viajou de comboio, de S. Torcato até Lisboa, para jogar naquele que foi o estádio do Lumiar.
Uma noite passada no trilho dos
carris e lá foram, estes frescos
atletas, disputar uma partidinha
à capital.
Um plantel com nomes bem
conhecidos da terra que os viu
jogar, são alguns destes nomes
que hoje se recordam, o João da
Silva Portalegre (fundador da
Associação JUF), o António
Manuel de Sousa, o Fernando, o
Manuel Sebastião, o Silva, o
Cristalino de Sousa Manuel, o
Rato, o Zé Filipe entre todos os
que a memória não esquece.
Este foi o tempo em que se cosiam as bolas, se tomavam uns
banhos no poço do quintal, ali
ao lado paredes meias com o
campo de futebol e se ia de bicicleta jogar a Coruche. “Belos
tempos!”, como alguém me
dizia no princípio deste meu
apontamento.
Hoje, as suas vidas continuam ligadas pelas quatro linhas
do campo de futebol, Manuel de
Sousa Frigideira, a ele se juntam
todos os que levaram o nome
desta Associação para além das
fronteiras de Coruche.
A emblemática fotografia da
primeira equipa do Inatel, formada em 1972, testemunha a
valentia destes jogadores e a seu
amor pelo emblema trazido ao
peito. Ao longo destes 60 anos
a Juventude União Figueirense
apresenta um currículo futebolístico de invejável concorrência, encontram-se, entre troféus
e galhardetes, taças, faixas e camisolas, um infindável rosário

de histórias contado pelas fotografias que emolduram as paredes, daquela que é a sede do
clube. As velhas glórias, alinhadas com as cores do clube, projectam no olhar o tempo das
Vitórias e dos Distritais, com a
certeza de quem não deixa por,
pés alheios, o nome do Concelho que os aplaudiu, seja como
Campeão de série em 93/94,
como Campeão Distrital do Inatel em 97/98, finalista da Taça
do Ribatejo em 2004 ou com o
título de Campeão de Série e
Campeão da II Distrital da
Associação de Futebol de Santarém.

Equipa de 1948

Equipa de 1972

Inauguração do relvado sintético

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

Se os bravos tempos deixam
a saudade para quem os viu,
mais ainda deixam para quem
os viveu nos bancos e nos bastidores do clube. Aos directores
que mais tempo representaram a
Juventude União Figueirense,
nos pódios do futebol distrital e
nacional, aqui se deixa um aceno de agradecimento ao José de
Jesus Joaquim e ao José Augusto Carvalho, mais conhecidos
por Zé Joaquim e Zé Carvalho

que, juntamente com os elementos da sua direcção, brindaram
os sócios e amantes do futebol
com a seu empenho, motivação
e amizade.
Hoje, voltámos a percorrer
os passos dos atletas que treinaram naquele que foi o seu piso
durante seis décadas, onde encontramos um grupo de jovens
da Freguesia da Branca a jogar
futebol sete. No outro lado, ao
fundo do campo, três crianças
brincavam aos remates e às defesas, gritavam golos e festejavam com umas valentes correrias. Estas são gerações diferentes que trocam a bola num relvado acabado de estrear, em tempo
de novas esperanças para a
Juventude União Figueirense.
A inauguração de um relvado sintético no campo da Juventude União Figueirense foi o
pretexto para se realizar uma
festa que envolveu as gentes
desta terra, a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal.
Tudo o que se podia ter feito
foi concretizado, o sonho de
muitos espelhava-se no rosto de
quem ouvia as palavras de homenagem e agradecimento a
quem nunca perdeu uma partida.
Mesmo ultrapassando as rasteiras da vida, o Sr. Cristalino,
abriu a temporada com um pontapé de saída para as equipas, a
Juventude União Figueirense e
os Juvenis do Sporting Clube de
Portugal.
O resultado pouco importa,
permanecerá, isso sim, o verde
que recebeu a bola e que, por
efeitos de um grupo de páraquedistas, desceu envolta na
bandeira do Concelho.
As técnicas e as estratégias
dos treinadores, João “da Branca” e o Professor Luís Dias, foram visíveis nos gestos de
amizade que ambos trocaram, o
mesmo se passou com a equipa
de arbitragem liderada por Joaquim Lamarosa.
As horas foram de comemoração e confraternização à volta
de um projecto que a todos orgulha, pela missão e pelo desafio que coloca às direcções seguintes e aos praticantes do futebol, pela coragem que houve
em apostar na descentralização
dos recursos desportivos, pela
disponibilidade que a população
manifestou na preparação desta
festa e pelos valores que sustentam e dignificam o Desporto na
sua condição ao serviço da
Pessoa.
____
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Actividades de “Os Corujas”

Astrobio – do Universo ao Homem

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao abrigo do artº 21 dos estatutos de “Os Corujas”
Ginásio Clube de Coruche, convoco a Assembleia
Geral Ordinária para reunir no dia 25 de Junho de
2008, pelas 20h30m na sede deste clube, nas traseiras do Pavilhão Municipal em Coruche, com a
seguinte ordem de trabalhos:

As nossas Secções de Patinagem Artística e de
Danças de Salão participaram num evento levado
a cabo pela Escola Secundária com 3.° Ciclo do
Ensino Básico e para o qual o nosso Clube disponibilizou as secções referidas atrás.
Foi organizado, para integrar o evento, um festival de Patinagem Artística que teve como equipas convidadas “Os Tigres de Almeirim”, o S. C.
de Tomar, o C. N. de Torres Novas e “Os Corujas”.
Presenciado por muito público, a actuação dos
atletas envolvidos agradou, tendo-se ouvido muitas aclamações. O mesmo se passou com as Danças de Salão que actuaram na Praça da Água no
dia 10 de Maio.
Paralelamente e no mesmo dia 11 de Maio, a
atleta Ana Coutinho disputou o Campeonato Na-

Escrever Desporto ...

cional Intercalar em Santa Eufémia – Leiria e
entre 37 participantes classificou-se em 18.º lugar,
onde se apuravam 25.
No Torneio das 4 Regiões, que está a ser disputado pela equipa sénior de Hóquei em Patins, os
resultados mais recentes foram:
Corujas – Stella Maris
Corujas – Sporting Clube de Portugal
C.N.Rio Maior – Corujas
Azeitonese – Corujas

1-3
2-2
4-13
5-3

Nos convívios dos Benjamins, os resultados
são os que seguem:
Corujas – Ass. Académica de Coimbra 8-4
Corujas – Sporting Clube de Tomar 11-5
por: Jorge Florindo

Ordem de trabalhos
1 – Apreciação e votação do Relatório e Contas da
Direcção, do parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano transacto, e do Orçamento para o
próximo ano.

No princípio, era a bola.

2 – Informações aos Sócios, se solicitadas.
3 – Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio
2008/2009 – 2009/2010
De acordo com o disposto no artº 24.1 dos Estatutos, se à hora marcada para inicio da Assembleia
não houver quórum, esta reunirá 30 minutos depois,
com qualquer número de presenças.
Coruche, 15 de Maio de 2008-05-12
Manuel Alves dos Santos
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Depois surge o homem para
a tocar. E inventa um jogo. Ao
ponto de hoje, a vida ser um
jogo e todos saberem qual é:
FUTEBOL! Mas depois, ainda
falta entender a bola, ler-lhe os
pensamentos, decifrar-lhe os
segredos. Só quem viveu pelos
seus caminhos mais secretos o
pode explicar.
Esta semana toquei esse céu
do pensamento durante algumas
horas, assim que me apercebi

que a época futebolística tinha
terminado, uma enorme frustração apoderou-se de mim. Foi
quando me lembrei, que o Euro
2008 está mesmo à porta, e toda
aquela melancolia foi-se desvanecendo.
A Selecção de todos nós, vai
começar a abrilhantar os relvados suíços, já a partir do próximo mês de Junho, e quando falo
em abrilhantar, não me refiro à
obrigação de ganhar, mas sim

de podermos ver e sentir, todas
as emoções que a nossa bandeira e o nosso hino nos transmitem
Utilizando uma célebre frase
de Pierre de Coubertin, é importante que não nos esqueçamos
que “O importante não é ganhar, mas sim competir”, e é nos
momentos mais difíceis que se
assumem… Os Verdadeiros Portugueses.
Força Selecção!!!

Classificações de Pesca de Rio

O JORNAL DE CORUCHE APOIA O DESPORTO E A CULTURA
Às associações e clubes de cultura e desporto do concelho de Coruche solicitamos o envio de informação
para publicação nesta página.
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Coruche já tem Academia Desportiva
No passado dia 10 de Abril,
realizou-se no Estádio Municipal de Coruche, o primeiro torneio de futebol de sete, organizado pela Academia Desportiva e Associativa de Coruche
(ADAC) sendo uma instituição
recente no nosso concelho e por
movimentar dezenas de crianças, o Jornal de Coruche foi ao
estádio espreitar este 1.º torneio,
que contou com a participação
de seis equipas, ADAC, Escola
Armando Dr. Armando Lizardo
(equipa esta também com elementos da academia), Sporting
Clube de Portugal (núcleo de
Setúbal), Sport Lisboa e Benfica, Geraldinhos de Évora e
uma equipa vinda de Sintra.
Também os pais das crianças
tiveram uma participação activa
neste torneio, juntaram-se e com
“comidinhas” caseiras, exploraram o bar, revertendo os lucros
para a academia.
A ADAC – Academia Desportiva e Associativa de Coruche, é uma nova Associação criada em Coruche, que
tem como objecto fomentar,
desenvolver e realizar actividades recreativas, culturais e
desportivas. É uma associação sem fins lucrativos.
O Jornal de Coruche entrevistou o professor Luís
Dias, um dos mentores deste
projecto e treinador dos atletas da Academia.
Jornal de Coruche (JC) –
Como surgiu a Academia Desportiva e Associativa de Coruche (ADAC)?
Luís Dias (LD) – A ADAC
surgiu porque os encarregados
de educação dos alunos infantis
e escolas, das equipas de Futebol do Desporto Escolar do Agrupamento Educor, acharam que
só um novo clube tinha condições para negociar e celebrar
protocolos e contratos-programa com outras entidades, para
que se pudesse ter acesso a
apoios financeiros, a que o
Agrupamento, por razões legais,
está impedido de aceder.
JC – Qual o objectivo desta
Academia?
LD – O objectivo da ADAC
é ter a funcionar a partir de Setembro, uma Escola de Futebol,
para crianças dos 5 aos 14 anos.
Essa escola de Futebol irá
funcionar no Estádio Municipal
de Coruche, em dois dias por
semana, em horário pós-lectivo.
JC – Existe algum campeonato específico?
LD – Não. A competição que
vamos oferecer aos alunos da
Academia, são competições não
federadas, e que passam pela rea-

lização e participação em encontros e torneios com escolas de
futebol, clubes etc., nas modalidades de Futebol de 3, Futebol
de 5 e Futebol de 7.
JC – Existem vários escalões?
LD – Neste momento ainda
não há actividade. A partir de
Setembro a Escola de Futebol
vai funcionar com turmas tendo
em conta a idade dos alunos e
também os horários escolares
dos mesmos.
JC – Que apoios têm?
LD – Vamos candidatar-nos
aos apoios ao Associativismo,

Professor
Professor Luis Dias entrega
entrega prémio

Equipes par ticipantes

negociando um contrato-programa com a Câmara Municipal, e
vamos negociar apoios com outras entidades públicas e privadas.
JC – A Academia conta com
o apoio e colaboração dos pais
dos atletas?
LD – Os titulares dos órgãos
sociais já eleitos são todos encarregados de educação de alunos. Todo o trabalho será realizado pelos encarregados de educação.Apenas os técnicos contratados para trabalhar com as
turmas, poderão não ser encarregados de educação de alunos.
JC – Caso um aluno mude
de escola, poderá continuar
como atleta da Academia?
LD – A ADAC é um clube
que não tem a ver com nenhum
estabelecimento de ensino do
concelho, se bem que a activida-

de vem na sequência das actividades da equipa de futebol da
Escola Dr. Armando Lizardo.
No próximo ano lectivo, os
alunos que quiserem integrar as
equipas do Desporto Escolar
poderão fazê-lo naturalmente, e
os alunos que queiram inscrever-se na Academia podem fazê-lo, independentemente do
estabelecimento de ensino que
frequentem.
JC – Qual o modelo de funcionamento da Escola de Futebol da Academia?
LD – As crianças interessadas farão uma inscrição como
sócio-atleta da ADAC, e pagarão uma quota mensal que lhes
dará direito a participar nas sessões de ensino-aprendizagem do
futebol. Todos os técnicos das
turmas terão formação na área
da Educação Física e (ou) Fute-

Bar da ADAC

bol. Para cada turma existirá um
programa a trabalhar ao longo
do ano. Esse programa será elaborado pelo Coordenador Técnico da Escola de Futebol.
Pretendemos, através da prática desportiva, contribuir para a
formação integral das crianças,
trabalhando numa lógica de
formação individual e não numa
lógica de formação de equipas,
o que é muito facilitado pelo

tipo de competições em que iremos participar.
JC – Como se pode ter mais
informação sobre a Academia?
LD – Contactando com os
responsáveis no Estádio Municipal às 2.ª e 5.ª feiras das 17h00
às 18h30, ou consultando o site:
Adc.selfip.net
____
José António Martins
Fotos: Pedro Boiça
António Pereira
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1.º Torneio de Golfe
ENCOSTATAMIM
creditando cada vez
mais na evolução da
ciência de forma a que
toda a doença oncológica venha
a ter cura e, é acreditando que
vale a pena lutar por viver e
viver com dignidade que um pequeno grupo de pessoas, algumas “verdadeiros heróis”, teve a
ousadia de poder transformar-se
num grande grupo de referência
como uma mais valia no Apoio
ao Cidadão portador de Doença
Oncológica e seus familiares
pelo que se tem debatido pela
criação de uma associação em
Coruche a que deram o nome de
“ENCOSTATAMIM”.
Enquanto aguarda pela sua
legalização, o grupo foi desafiado por um amante do golfe, António Germano de Oliveira, coruchense de gema e residente há
vinte quatro anos no Canadá e a
passar férias em Coruche, a
organizar o 1.º Torneio de Golfe
ENCOSTATAMIM que teve lugar em Santo Estêvão, no dia 18
de Maio, com vista à angariação
de fundos.
O torneio decorreu em clima
de franca camaradagem e foi
um sucesso resultando na participação de quarenta e nove jogadores, cinco do sexo feminino,
pelo que a ENCOSTATAMIM
agradece a sua participação assim
como dos patrocínios de CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE,
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CORUCHE,
FIDELIDADE MUNDIAL DE
SEGUROS, SITACO, CABRACEGA, CANTAR DE GALO,
IMPER-REGAS Lda., PASTELARIA A FORJA, TAVARTÊXTEIS,
Lda., CUBATA, SEGUROS COELHO e FERREIRAUTO.
Um Bem-Haja muito especial para Luís Catarino, director
do GreenClub, que desde a primeira hora acarinhou esta nobre
causa pondo à disposição todo
complexo turístico e desportivo
para além do grande entusiasmo
e elegância com que soube receber os participantes no torneio
assim como todos os convidados que nos honraram com a sua
presença. ENCOSTATAMIM
agradece ainda ao golfista José
Pinheiro que teve a gentileza de
oferecer o BarCamp para delícia
dos jogadores e convidados.
Ao José Maria Bento, um
muito obrigada pela oferta de
um quadro a óleo para sortear
durante o almoço e ao Paulo Pinto um outro obrigada pelo logótipo da associação, pelas camisolas e pelos pins.

A

Comércio e Reparação de
Electrodomésticos
José Maria Bento

AR CONDICIONADO
E ASPIRAÇÃO CENTRAL

António Pereira num perfeito swing

Rua da Erra, n.º 5 A • 2100 -139 Coruche

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016
E, por que os últimos são os
primeiros, um destaque muito
especial para o conterrâneo António Oliveira (na foto acima),
Tony para os amigos, um Mundo
cheio de coisas boas e que a energia e a alegria que o caracterizam
floresça e seja semente para um
Mundo Melhor.Obrigada Tony
e até ao 2.° Torneio de Golfe do
ENCOSTATAMIM!

Manuel Alves dos Santos

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes

____

Ana Flausino – ENCOSTATAMIM
Fotos: José António Martins
António Pereira

António Oliveira e Luís Catarino
na entrega
entrega de um trofeu
trofeu

•
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

Membros
Membros da Associação ENCOSTA
ENCOSTATAMIM

Assine o Jornal de Coruche
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DO PRADO

AO

PRATO

O HACCP!

Mónica Tomaz *

* Médica veterinária

É com alguma tristeza que
me apercebo do atropelamento que existe nos dias que correm acerca de temas tão sérios
como a Segurança Alimentar
e o tão famoso HACCP!!

O HACCP (Hazard Analyse
Critical Control Points) não é
mais do que um sistema criado
para produzirmos, armazenarmos e distribuirmos géneros alimentícios seguros, aptos para
consumo. Mas antes de identificarmos Perigos, temos de implementar um bom sistema de
Pré-Requisitos.
As nossas indústrias, os nossos estabelecimentos comerciais
da área alimentar, não funcionam se não definirem planos de
higiene adequados á sua reali-

dade, medidas de controlos de
temperaturas, se não se preocuparem com a erradicação de
pragas, se não monitorizarem os
seus equipamentos… E quando
pensamos nos funcionários!
Essa é talvez a vertente mais
difícil de lidar, a mais inconstante dentro de uma empresa.
Um manipulador de alimentos

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

tem de receber formação para a
tarefa que lhe está incumbida.
Além da Formação ser um requisito legal, ou seja segundo o
Reg.852 é mesmo obrigatório, é
uma mais valia para uma empresa.
Queridos empresários invistam na formação, incentivem, estimulem a aprendiza-

gem pois assim terão funcionários mais competentes!
Já lá vai o tempo em que
qualquer vão de escada servia
para vender comes e bebes. Já lá
vai o tempo em que não havia
câmaras frigoríficas nos talhos,
já pensaram bem nisto?!!
A nossa sociedade está a
evoluir, o nosso consumidor
está cada vez mais exigente. Eu
quero e exijo que lavem as mãos
antes de me fazerem uma sandes, sou eu que a vou comer e
sou eu que estou a pagar! É este
o sentimento que paira, os olhos
são cada vez mais atentos… A
vergonha muitas vezes leva a
mudanças de comportamentos… E acreditem, existem muitos comportamentos para mudar! Sendo assim urge falar de
temas mais simples e básicos

antes de nos embrenharmos
pelo HACCP propriamente dito.
A lista abaixo são todos os Pré-Requisitos com que uma empresa se deve preocupar.
– Higiene Pessoal
– Higiene de Equipamentos,
Instalações e Utensílios
– Manutenção Preventiva de
Equipamentos
– Avaliação de Fornecedores
– Recepção de MatériasPrimas
– Armazenamento em Frio
– Formação
– Controlo de Pragas
– Controlo de Resíduos
– Controlo Analítico
Nos próximos artigos iremos
abordar cada um destes temas
em particular.
Até breve.

Rabo d e T ouro c om
Ameixas S ecas

200 g de ameixas secas sem caroço
1 kg de rabo de touro cortado aos pedaços
1 cebola em que foram espetados 1 folha de louro e 2 cravinhos
Sal e pimenta
Farinha para envolver
1/8 l de azeite
125 g de toucinho entremeado cortado em cubos
2 cebolas picadas

3 dentes de alho picados
2 cenouras cortadas às rodelas
1 raminho de tomilho, 1 raminho de oregãos e 1 pé de salsa
1 pitada de canela
1 pitada de noz moscada moída
¼ l de vinho branco
50 g de pinhões

Preparação
• Demolhe as ameixas em água durante a noite. No dia seguinte, lave o rabo de
touro e coloque-o numa panela com água fria, a cebola e uma colher de chá de
sal. Deixe cozer durante cerca de uma hora, escumando mais do que uma vez.
Depois despeje a água, escorrendo bem. Enxugue os pedaços do rabo de touro,
tempere com sal e pimenta e envolva em farinha. Aqueça o azeite numa panela
de estufar e frite bem a carne. Retire da panela e reserve. Na mesma gordura, frite
o presunto, as cebolas picadas, o alho e as cenouras. Acrescente as ervas aromáticas, a canela e a noz-moscada e regue com o vinho. Deite então água suficiente
para cobrir todos os ingredientes e deixe cozer em lume brando mais de 1 hora.
Pouco antes do final do tempo de cozedura, misture as ameixas e tempere de sal
e pimenta a gosto.

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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