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António Nunes, com artesanato
tradicional, é o artesão em destaque
este mês na rubrica “Artesanato em
Coruche”, por Paulo Fatela.

G R A N D E E N T R E V I STA

Página 35

João Telles Jr., colhido com gravidade na primeira corrida das sanjoaninas nos Açores, no dia 21 de
Junho. Encontra-se bem, mas ainda
em recuperação.
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Grande Entrevista com Gonçalo Ribeiro Telles, o decano da arquitectura paisagis ta confessa o seu amor a Coruche. F ala do Plano Verde de Lisboa, referência para
o País, das polémicas obras em Coruche e do impacto do novo aeroporto.
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Afinal a tradição ainda é
o que era...

TwoBike Team em acção de limpeza na Argolada, jumtamente
com alguns familiares e com a colaboração do Município, da Junta de
Freguesia de Coruche e do ICN.
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Semana da Juventude 2008
Em entrevista, Pedro Orvalho
fála-nos das novidades da SJ
deste ano.

Rock in Rio Lisboa, chegou ao
fim um grande festival. Grandes
nomes, grandes bandas e muito
público de todas as idades. Grande
festa da música. Mais, só em 210.
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EDITORIAL

ela Europa o previsto
realizou-se. A Irlanda
teve a coragem de enterrar o Tratado de Lisboa, conhecido também por “menina dos
olhos” do engenheiro Sócrates.
Com o velório preparado ao
Tratado, no parlamento europeu
os esforços concentram-se na
resolução da crise alimentar que
se vai instalando um pouco por
todo o mundo, como consequência não só das oscilações e
sentença de morte do petróleo
bem como da ascensão dos
chamados “BRIC”, isto é, Brasil, Rússia, Índia e China – nome pomposo dado a países outrora miseráveis pelas históricas
consequências de ditaduras obtusas e sistemas sociais inócuos.
E como pode a ascensão
económica de tais países influenciar o menu europeu? Simples. Já não basta o que havia
para consumir, pelo simples
facto de que há mais gente a
consumir ao mesmo nível, que
nós europeus nos habituámos a

consumir. Acordemos Europa, o
tempo das vacas gordas já foi, e
que não se alterem os nervos
mais frágeis, porque não há
vaca gorda que vá perdendo uns
quilos ao longo da vida. A “erva” é para todas as vacas o que
não significa que seja suficiente
para todas.
Em África, enquanto jovens
democracias florescem, Cabo
Verde, velhas ditaduras ameaçam com guerra e sangue –
Zimbabué. Nos Estados Unidos,
o candidato Obama, ultrapassou
finalmente o seu oponente e sucessor de Bush no partido, prevendo-se a vitória para o primeiro frente a MacCain.
À beira do oceano, ou na fila
da gasolineira, nós lusitanos,
“cá vamos” de novela em novela. Os alemães a roubarem-nos o
sonho europeu de futebol (há
sempre alguém que nos rouba o
sonho). Os camionistas, que
com as suas razões mais ou menos razoáveis, obrigam o ministro José Sócrates a, finalmente,
admitir uma certa fragilidade do
estado.
Mas quinze dias antes da
greve dos camionistas e da derrota da nossa selecção, algo de
estranho, de muito estranho
mesmo, se passou na Direcção
Regional do Norte da ASAE. É
verdade caros leitores, o “Coveiro” de Portugal, um tal de

António Nunes, Director Geral
da ASAE (digo “Coveiro” porque é este senhor que está a
enterrar o país na sepultura que
o senhor Sócrates abriu), uma
semana após a ex-directora Regional do Norte da ASAE ter
criticado algumas inspecções
feitas por esta entidade, foi
substituída no cargo.
Há uns meses atrás, se não
me falha a memória, também
um professor destituído do cargo, por criticar a política de
educação praticada no nosso
país. Agora pergunto eu, afinal
onde é que existe censura? Num
chamado regime de ditadura
antes do 25 de Abril? Ou agora,
num governo que se auto-proclama democrata? Mas que democracia é esta, onde o comum
mortal não pode abrir a boca?
Recentemente num jornal
diário da nossa praça, li que
as prisões vão abrir as portas
ao sexo gay. Primeiro abriram
as portas aos heterossexuais,
agora aos gays? Por amor de
Deus, mas o que é isto? Sejam
os presos, homo ou heterosexuais, têm, é de cumprir a
pena pela qual foram julgados
e condenados. Agora permitir
que tenham visitas íntimas na
cadeia? Qualquer dia as prisões que são sustentadas com
o dinheiro dos nossos impostos viram autênticas casas de
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alterne! Com tanta mordomia, é sinal que o crime realmente compensa!
Cá pelas bandas do Sorraia,
a coisa parece bem melhor
talvez por não termos prisão,
mas parece que vem uma para
Almeirim, estamos tramados!
Também sofremos na pele a paralisação dos camionistas, a correria às bombas de gasolina, foi
tanta que esgotou o combustível, nas prateleiras dos supermercados notou-se a falta dos
produtos frescos.
Em Coruche, também sofremos pela nossa Selecção,
mantivemos acesa a esperança
até ao último minuto. Perdemos,
foi justo (?), é assim o futebol.
Será que um dia também podemos perder a Pátria, a nossa
terra? Vale a pena pensar nisto
e… agir!
No Jornal de Coruche
deste mês, Abel Matos Santos,
entrevista o Arquitecto Ribeiro

Telles, que sublinha que o importante para Coruche era uma
revisão do Plano Director Municipal. Paulo Fatela na sua
rubrica do artesanato, leva-nos
ao Couço para conhecermos o
artesão António Nunes. Pedro
Orvalho, em entrevista levanta
o véu da Semana da Juventude
deste ano.
Participamos nas comemorações do 10 de Junho, passeamos alguns dias pelo Rock in
Rio, acompanhamos a limpeza
da Agolada e fomos júri no “concurso” das fontes na Erra! O
suplemento de tauromaquia, segura o seu “apelido” de “referência nacional”. Enfim, são
estas e muitas mais noticiais que
fazem do Jornal de Coruche, o
seu jornal regional de eleição.
Boa leitura e até para o mês
que vem.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

Carta Aberta
Ao Sr. Ministro da Agricultura
Coruche, 26 de Junho de 2008.
Exmo. Senhor Jaime Silva
O desespero angelical com que insulta os agricultores é sinal de que o vosso barco estar a ir ao fundo.
Não lhe admito que me insulte bem como à minha
filha, pois nunca sequer fizemos set-aside sabendo de
cor o resultado que, infelizmente, se confirmou passados uns anos.
Não sou traidor nem cobarde. O senhor é o responsável pela situação actual do estado da agricultura
portuguesa, pois a sua carreira profissional foi sempre em Bruxelas, é responsável pela miséria das cotas
e subsídios, dos quais sempre fui contra, e por isso
não tem coragem de o dizer.
O que é preciso é que nos paguem os produtos
pelo seu justo valor, sem que haja a actual inflação de
preços desde o produtor ao consumidor final. Como
deve ser do seu conhecimento os meios de produção
(gasóleo colorido, adubos, rações, etc.) em menos de
um ano subiram para o dobro, senão mesmo para o
triplo, enquanto que os nossos produtos, apesar da
excelente qualidade, são pagos como se nos fizessem
um favor. Esquece-se também, que esta é uma actividade ao ar livre, portanto à mercê das condições
meteorológicas, e que se desempenha vinte e quatro
horas por dia e, sete dias por semana. Não se pode
simplesmente fechar a luz e desligar o ar condicionado ao fim do dia e, ir para casa descansar.
Não lhe tomo mais tempo, pois tem de trabalhar
muito e, peço-lhe que nem a brincar me insulte mais
nem à minha filha e a todas as pessoas de bem.
Com os meus melhores cumprimentos,
Alberto Guizado Cunhal Patrício e
Maria do Castelo P. Cunhal Patrício
Herdade da Parreira
2100-501 Fajarda
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G R A N D E E N T R E V I STA

Arq. Ribeiro Telles

Entrevista de Abel Matos Santos
Fotos: Manuel Pinto

Arquitecto Paisagista de formação, uma referência Internacional e Nacional na sua área, é um Defensor da Terra
na verdadeira acepção da palavra, sempre assumindo o seu amor a Coruche.
Considerado um “visionário” por uns e um “sonhador” por outros, o Jornal de Coruche foi ouvi-lo!
Gonçalo Ribeiro Telles,
filho e neto de coruchenses,
nasceu em Lisboa, na Rua das
Pretas 26 – 1.º andar, e logo veio
para Coruche, para o seu avô o
ver, dado que era o primeiro
neto. Recebeu como presente
uma bezerra, e diz com graça “a
minha ligação imediata com
Coruche é a bezerra”.
Fez a sua instrução na escola
pública nacional, liceu e depois
ingressou no Instituto Superior
de Agronomia onde se especializou em arquitectura paisagista.
Monárquico convicto, tem um
importante percurso político no
PPM, na AD e no Partido da
Terra.
__
Jornal de Coruche – Acha
que a bezerra teve importância na sua ligação à terra e ao
campo?
Arq. Ribeiro Telles – Acho
que não! Essas coisas não nascem de repente, são coisas que
se vão sedimentando e construindo, não há uma predisposição
imediata para um destino, o destino constrói-se.
JC – Apaixonou-se pela
arquitectura paisagista?
RT – Como disse as coisas
vão-se criando e sedimentando,
acho que é preciso ter uma noção de serviço e perceber onde
melhor podemos servir a sociedade. Hoje em dia esta noção de
serviço é muito difícil de entender, pois não existem referências e sem referências não
podemos ir para lado nenhum.
JC – É uma referência Internacional da Arquitectura
Paisagista e da defesa dos Espaços Verdes, mas sempre se
assumiu um coruchense de
gema. Como sente a sua terra?
RT – Já escrevi muito sobre
Coruche, inclusive aqui neste
jornal, não muito em número de

páginas mas em relação ao que
escrevi. Sempre senti a vida da
terra e da região com muito interesse e com muito amor.
Só se ama aquilo que se conhece e eu tive interesse em
conhecer o que me rodeava desde muito cedo. Tenho até um
texto engraçado que é a minha
ida para Coruche de comboio
publicada pela CP (reproduzimos em anexo).
JC – Quais as obras que
mais o marcaram?
RT – Isso os outros é que
têm que dizer. Todas me deram
prazer, todas têm as suas complicações, problemas, chatices à
volta de qualquer projecto, uma
obra é sempre uma discussão,
um diálogo aberto. Normalmente tenho sempre obras que não
são individuais, são trabalhos
que envolvem mais pessoas,
uma equipa.
Agora foi o Plano Verde de
Lisboa, onde muitas pessoas

colaboraram comigo e eu apenas fui coordenador, e que é para ser integrado na revisão do
Plano Director Municipal (PDM),
sendo isto uma coisa que me interessa substancialmente, principalmente naquilo que tem de
novidade. No entanto, é um trabalho colectivo feito na Universidade em que eu tive a sorte de
coordenar.
Isto interessa-me muito porque vai direito a um problema
que as pessoas têm dificuldade
em compreender, que é a cidade, a vila, o povoado do futuro e
a relação que tem com o seu
envolvimento.
JC – Acha que isso é um
conceito para políticas para o
País?
RT – Evidentemente, é um
conceito para todo o País. É um
problema muito grande actualmente, hoje já não se fala em
espaços verdes localizados, está
ultrapassado, mas sim na cidade

região. Tivemos no passado a
grande cidade da revolução
industrial com as monstruosidades que se criaram, tivemos
depois as áreas metropolitanas
com os grandes conjuntos urbanos, e, hoje temos a Cidade
Região. É novamente a relação
íntima entre a Cidade e o Campo, pois se for só cidade as pessoas morrem à fome, porque os
alimentos são cada vez mais caros e distantes do consumo que
com o aumento do preço do petróleo torna a vida impossível!
Portanto, o grande problema
actual, e é por isso que o Plano
Verde se fundamenta não só no
recreio mas na protecção ecológica, mas essencialmente na
produção de alimentos para a
própria cidade.
JC – De que modo é que
isso se relaciona com os polémicos planos para a zona ribeirinha de Lisboa?
RT – Hoje o que já foi feito,

com uma grande abertura de
muitas pessoas que até muitas
delas estavam fora do assunto,
foi que se conseguiu aprovar na
Assembleia Municipal o Plano
Verde e a sua integração na revisão do PDM, e, agora há dias
foram aprovadas as medidas
cautelares para que se possa levar avante o problema das estruturas verdes que é da Lei, coisa
que a maior parte dos autarcas
desconhece, que é obrigatório o
município ter uma estrutura
ecológica.
A margem ribeirinha ficou
metida dentro das medidas cautelares e talvez tenha sido isso
que levou o Júdice a demitir-se
de aceitar o cargo.
Com a saída do Júdice, que
era do antigamente e trazia um
modelo incompatível com o
Plano Verde, é a prova de que as
coisas podem mudar.
JC – Há quem diga que é
um sonhador, no entanto as
suas profecias têm-se vindo a
realizar, o que pensa disto?
Qual o caminho que defende?
RT – Começaram por dizer
isso quem estava interessado em
que o caminho fosse outro, aliás
como estão não é, e, muitas vezes nem é por corrupção ou má
gestão mas sim por desconhecimento e ignorância dos problemas do mundo. Há muitas pessoas com responsabilidade que
ainda estão a combater as reservas agrícolas que são parte fundamental do território que é o
suporte da vida humana e isto
tudo ligado ao interesse económico imediato.
JC – É um Homem profundamente activo, e está agora a trabalhar no Plano Verde
de Lisboa…
RT – Não estou agora a trabalhar, eu coordenei o plano,
está aprovado e já tem pernas
para andar sozinho.
JC – Que influência tem
nas propostas de Sá Fernandes em Lisboa e na própria
Câmara?
RT – Essas ideias não são só
minhas, foram de muita gente e
o que acontece e que esta Câmara abriu as portas que estavam fechadas, não sei se por
causa do Sá Fernandes, mas
tinha sido entreaberta pelo João
Soares, mas que se limitou a
pequenas coisas, mas foi fechada com Santana Lopes e Carmona Rodrigues.
> continua na página seguinte
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> continuação da página anterior

GRANDE ENTREVISTA

Do
Rossio
à
Charneca
A VIAGEM de comboio que
melhor retenho na memória e
que mais marcou a minha vida profissional, era a que periodicamente realizava pelo
Natal entre Lisboa e Coruche.
Um menino que brincava na
urbana Avenida da Liberdade e
aprendia a ler e contar numa escola de bairro lisboeta sentia-se
deslumbrado sempre que descobria um mundo totalmente
diferente: o campo e o casarão
que, apesar de situado na vila,
respirava ruralidade, as folhas de milho da lezíria, a perder de vista, e o misterioso montado, por vezes ainda
charneca, onde se sentia, como fantasmas, o caminhar secreto das quadrilhas de malfeitores e os restos humanos deixados pela guerra civil e pela Patuleia. Montado que, na minha meninice, apenas já era só atravessado pelas varas de porcos charnequenhos e pelas vacas bravas cujos bezerros, mais tarde, após ferrados, toureados e amansados, se tornariam em prestáveis trabalhadores com nome próprio e acariciados pelo
abegão.
Atravessava o comboio a então província da Estremadura, lembrança da divisão que separava cristãos de
mouros, que longe de ser uma linha era uma faixa de território onde se aliavam as paisagens colinares, a
norte do Tejo, a lezíria, a borda-de-água, constituída pelo rio e respectivos aluviões, que foram gradualmente
enchendo o afundamento terciário aberto pela força das águas vindas desde a meseta ibérica, alimentadas
pelos vários afluentes, e que há muito já são serenas e tranquilas, mesmo na altura das maiores cheias.
A meio da tarde entrava, com pais, irmão e criada, na fumegante estação do Rossio para iniciar uma
viagem que ia durar entre quatro a cinco horas, com um transbordo demorado na estação do Setil.
A primeira sensação era a da escuridão do túnel e do clarão de luz que nos alegrava na estação de
Campolide. A partir de então, sucediam-se as estações periféricas de Lisboa: Braço de Prata, Cabo Ruivo,
Olivais e Sacavém, onde acabava a cidade.
Nesse trajecto, um casario humilde mas bem proporcionado e localizado alternava com hortas, quintas e
olivais, do lado direito surgia o Tejo, com toda a sua força, grandeza e deslumbramento, ainda, então, as fragatas o percorriam. As margens de grande extensão eram ocupadas por uma agricultura intensiva, hortas
que surgiam entre um desenho de pequenas valas que se continuavam pelas marachas que dividiam as salinas. Era um “mosaico” de território que começava a desaparecer devido aos aterros que iriam permitir a
implantação nesses aluviões de unidades fabris, consequência da industrialização progressiva, iniciada para
os lados de Alcãntara, prolongada para o Barreiro e que, por incúria do planeamento, ia subvertendo a paisagem que atravessamos, destruindo recursos naturais que, mais tarde, serão necessários para o desenvolvimento regional e abastecimento das populações.
A lezíria do Tejo e as suas extensas margens aluvionares planas, ubérrimas e férteis, dominam as vistas,
do lado direito do comboio, até ao Setil, enquanto do lado esquerdo surge um alcantilado de barrocas erosionadas, em grande parte devido à abertura da linha de caminho-de-ferro e da estrada que a acompanha
também desse lado. Ainda hoje o processo erosivo continua a fazer estragos.
Nessa estrada, em Alhandra, recordo-me de ter assistido, do comboio, à corrida desenfreada de um touro
que perseguia pessoas, que iam fugindo para dentro das casas situadas ao longo da estrada. Na estação de
Vila Franca de Xira deslumbravam-me os painéis de azulejos alusivos aos campos do Ribatejo. No Setil,
esperava-nos o comboio para Vendas Novas. Tinha de se fazer um transbordo por vezes moroso, o que dava
tempo para me impressionar com as ravinas que a erosão tinha esculpido.
Era noite quando, depois de o comboio atravessar a Ponte Rainha D. Amélia sobre o Tejo, penetrávamos
na profundeza da charneca e dos montados do Ribatejo. 0 perpassar dos troncos e braços das árvores que
se vislumbrava das janelas do comboio parecia uma dança de noctívagos fantasmas.
0 apitar compassado do comboio marcava a sua marcha, que, por isso, parecia veloz. Para lá daquele
primeiro plano de árvores próximas era o mistério dum espaço sem limite que sempre me impressionou, ao
percorrer os montados de sobro. Só, de quando em quando, surgia a luz de uma casa isolada, único sinal
humano na escuridão.
De repente, abria-se a porta da carruagem, não havia corredor, e por ela entrava o revisor, que picava os
bilhetes e cumprimentava afavelmente os presentes. Passávamos pelos Marinhais e Muge e, já perto de
Coruche, surgia o eucaliptal, fechado e tétrico,da Herdade da Agolada, que ainda mais ocultava a noite.
Finalmente, chegávamos à estação de Coruche, onde nos esperava o tio Chico no velho “Chandler” que
nos levava até casa.
Todas as manhãs ouvia o comboio da manhã atravessar as pontes do Sorraia e apitar vitoriosamente tal
feito, e lá seguia até Vendas Novas. 0 som mais elevado anunciava chuva.
O “pouca-terra, pouca-terra” e o apito estridente já não se ouvem à passagem do comboio nas pontes,
mas nunca mais os esqueci e ainda hoje os oiço na minha memória, marcando compassadamente o passar
do tempo, fazendo reviver saudosas recordações.
In: “GUIA EXPRESSO DAS MAIS BELAS VIAGENS DE COMBOIO”

Arq. Ribeiro Telles
Agora abriram-se outra vez.
JC – Obras recentes como
o Jardim Amália Rodrigues
ou a requalificação dos jardins da Gulbenkian têm a sua
marca…
RT – Sim, mas é um aspecto
pontual, não chegam! Basta ver
as periferias e o problema de
hoje das cidades é a sua relação
com o exterior. Lisboa hoje não
existe como município, assim
como Coruche não existe como
município, mas integrados em
áreas maiores.
Se der uma volta pela periferia de Lisboa vê a tragédia que
é, e que vai chegar até Coruche
se nada for feito, que é a população suburbana que veio para a
cidade atraída pela melhor qualidade de vida e pela maior
esperança de vida, não encontrar isso e criaram-se desequilíbrios.
Hoje, o que fez rebentar sem
obstáculos e criar esta zona das
hortas à volta de Lisboa foi a
pressão da necessidade alimentar e vão-se fazer já 15 hectares
de novas hortas sociais em
Lisboa e manter as que estão.
JC – Há a sensação de que
o País não tem rumo nem
politica, o que acha que nos
pode acontecer? O que devemos fazer?
RT – Agora está tudo a tocar
a rebate! Não sei se já reparou
mas agora todas as grandes
instituições desde a ONU, à EU,
à FAO é de que o grande problema reside nas cidades região.
Isto porque são grandes zonas
para onde as populações se
deslocam à procura de qualquer
coisa que lhes permita viver,
quer sejam emigrantes de fora e
gente de dentro dos países.
Aqui temos já uma grande
Cidade Região em crescimento, que vai desde Setúbal até
Caminha. Portanto é uma
cidade região de alto a baixo,
na vertical, onde se vão acumular 6 ou 7 milhões de pessoas, porque 84% da população mundial vai viver em
cidades regiões.
Se nessas cidades regiões
não houver a possibilidade de
permitir a vida das populações
que para elas se deslocam o
problema é muito sério a nível
local, o mesmo se passa a nível
planetário com as migrações de
África para a Europa, do México para os EUA, dos chineses
para cá. Com tudo isto, hoje não
há que falar em pulmões verdes,
que são da revolução industrial,
hoje temos de falar em estômagos verdes! E isto só se consegue em Portugal, além das hortas que o Plano Verde já comporta, com o desenvolvimento e
a recuperação das Aldeias!

As pessoas não ficaram nas
Aldeias, os que lá estão, estão
velhos e não existe força para
trabalhar na agricultura que tem
de ser recuperada e desenvolvida em Portugal. E esta agricultura dá dinheiro, basta ver que
as populações que têm melhores
condições económicas são as da
zona do Ribatejo e Alentejo, que
vivem nos foros e produzem
muitos dos seus próprios alimentos e ainda vendem alguns
desses produtos.
Há bons exemplos no passado como o colonato de Pegões e
isso é fundamental para recuperar as aldeias. Mas é preciso que
isso seja institucionalizado porque senão acontece que os filhos
dos colonos vendem as terras e
vão-se embora, como aconteceu.
JC – Que politicas para o
futuro?
RT – As políticas de futuro
para o país são apoiar a fixação
de pessoas nas aldeias, evitando
que os descendentes possam
vender as terras e dividi-las.
Aliás como sucede na Inglaterra, onde a terra é da Rainha e
as concessões são por 99 anos,
para aquele fim e não outro, e,
se ao fim desse tempo os descendentes não quiserem a terra
para a continuar naquilo a que
se destina devolvem-na à Coroa.
Foi isto que salvou a Alemanha de um problema idêntico
ao nosso, há uns anos, ao verificarem que não tinham activos
agrícolas, devido ao envelhecimento, para trabalhar a terra e
então arranjaram uma base de
dados de pessoas que queriam ir
para lá fazer os trabalhos agrícolas. Agora o que se está a fazer
cá? Está-se a vender tudo para
Espanha, até os muros de suporte das quintas, as pedras,
tudo. Está-se a destruir tudo, a
deixar o País no osso!
JC – Acha que o nosso
futuro tem de ser olhar novamente a agricultura como
solução alimentar e de organização e estruturação do território?
Com toda a certeza! Agora
mas que agricultura!? Não é
essa que se tem vindo a fazer,
não podem ser monoculturas
extensivas mas sim uma agricultura de instalação de população, com uma estrutura equilibrada onde na nossa condição
agrícola temos de ter no alto da
serra a pastorícia de Verão, nos
socalcos está a agricultura não
intensiva e no vale está a intensiva. E uma exploração equilibrada tem de ter um pouco de
cada coisa. Tem de ser uma obra
inteligente de desenvolvimento
agrícola que a CAP não é capaz
de fazer. A agricultura não pode
viver de um tempo curto, por
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isso é que sou contra a agricultura empresarial onde se quer o
máximo rendimento no mínimo
espaço de tempo.
Só se pode ter o máximo rendimento considerando a perenidade da potencialidade, se o
máximo rendimento atingir a
potencialidade do território dentro de pouco tempo está tudo de
pernas para o ar e que é o que
está a acontecer em todo o lado.
Outro drama foi o aparecimento dos tractores de grande
potência que vieram trazer o
solo mais profundo e infértil
para a superfície obrigando a
mais adubações. Felizmente que
agora se está a implantar a agricultura sem lavoura, apenas com
escarificação, preservando a
parte superior dos solos, dado
que a fertilidade vem da superfície dos solos para baixo.
JC – Qual a sua posição
sobre o Tratado de Lisboa?
RT – Não tenho posição nenhuma porque não conheço, não
percebo! Eu tenho uma opinião
muito directa, na Comunidade
Europeia só se vão safar os
grandes países ou aqueles que
têm uma estrutura que possa
dialogar com os grandes países,
e essa estrutura são as instituições, só vejo as monarquias
europeias capazes de funcionar
com o grande poder da França e
da Alemanha. Eu defendo uma
Europa de Estados históricos
e nós temos uma história que
comporta tudo. O Padre António Vieira explica isso bem.
É preciso continuidade histórica, é o tal problema da referência! Se não houver referência
o que é o serviço? Vivemos
uma falta de memória histórica que nos permita progredir
devidamente. Não sabemos o
que somos nem para onde vamos!
Vi até uma coisa curiosa, do
Mário Soares, nesta coisa da
comissão das Religiões, pedir um
estudo comparativo para ensino
nas escolas sobre o que são as
religiões. Devíamos também ter
um estudo comparativo da nossa
história, exactamente pelas mesmas razões e motivos (ri).
JC – Porque motivo não
existe nada seu em Coruche
nem nunca o chamaram para
intervir nestas grandes obras
que se fizeram no Sorraia e
margens?
RT – Isso não me pergunte a
mim (ri). Queria que eu fosse a
assobiar, olhe estou aqui!?
(risos). Sabe, não acho nada estranho, porque eu não sou referência para aquilo que ali se está
a fazer.
Eles gostam todos daquilo,
os técnicos não têm referências,
como não as têm não sabem es-

colher, não podem mesmo! Impingem aquilo como uma coisa
extraordinária, mas não é só em
Coruche é uma coisa mais vulgar.
JC – Se lhe pedirem para
participar no PDM, está disponível?
RT – Eu posso dar uma
opinião sobre o PDM se me
mostrarem e posso até discutir
com quem fez o PDM. Isto, se
quiserem a minha opinião, mas
só assim!
JC – Se a autarquia lhe pedisse um conselho, o que lhes
diria?
RT – Tenho muita coisa
escrita sobre o assunto e publicada e até referenciada! Venham
até cá, venham ver os corredores
verdes, venham ver o que se vai
fazer para o sistema de Chelas
em planeamento da população.
Convém as pessoas terem
referências para saberem o que
decidem e fazem em vez de
entregarem os projectos a gabinetes que não sabem o que andam a fazer. Basta ver os desenhos dos livros de horas do
Renascimento, onde um bom
governo é aquele que tem uma
imagem onde as portas da cidade estão abertas para o campo
e há uma comunicação e uma
relação intimas e o mau governo
aquele que está de portas fechadas, de costas voltadas para o
campo que está deserto.
JC – O que acha que deve
ser prioritário em Coruche?
RT – Uma revisão do Plano
Director Municipal competente,
porque a maior parte deles é
feita por gabinetes incompetentes. É uma pena que se diga,
mas não têm nem experiência
nem competência técnica para
realizar a maior parte das obras
que estão a surgir. Basta ver até
as legendas dos próprios PDM’s
para se ver que aquilo é de uma
incompetência total.
JC – Há quem diga que

durante anos e anos sob um
poder autárquico comunista
não se fez obra em Coruche e
agora com este executivo as
obras não param, o que tem a
dizer sobre isto?
RT – Não sei! Que obras
são? Se é o que fizeram ao
Sorraia é trágico! Se a questão
da ETAR está certa ou não, não
faço ideia, agora o que se fez à
margem do Sorraia é muito
mau!
JC – E a marginal?
RT – A marginal? Nem falo
disso! Quem tem culpa daquilo
são os arquitectos, não tem explicação! A malta gosta, não é?
O mal começou no tratamento
da margem, mataram-na e ainda
não vieram as consequências.
E atenção às barrocas! Grave, grave é o que estão a fazer
nas barrocas para o Castelo, lá
vamos ter cheias de lamas e de
arrastamento ou então impermeabilizam tudo e temos ali
uma aceleração de água.
JC – Com o aeroporto
junto ao concelho o que nos
pode acontecer?
RT – O pior que há! Isto é se
não tivermos cuidado! Temos de
ver como vai funcionar o aeroporto e que interesses é que se
vão criar. Vai haver uma concentração de população à volta do
aeroporto, mas a mobilidade
hoje é outra, como sabe nós somos o País que tem mais autoestradas por habitante da Europa, é escandaloso olhar para o
mapa pois parece que queremos
ir depressa mas não sabemos
para onde nem porquê!
Portanto a salvaguarda da
região de Coruche tem que ver
apenas com o PDM, que é o
único dispositivo legal que pode
defender de todos os maus
agentes de intervenção, que certamente vêm. A propósito de
maus agentes, o exemplo recente de uma decisão da Câmara de

Almada, ter aprovado para a Caparica um parque de campismo
para 18 mil pessoas, mais que a
população de cidades como
Santarém, Tomar ou Abrantes.
Não sabem o que estão a fazer!
Outras coisas escandalosas
são as plataformas logísticas das
Várzeas do Cabo, do Tejo, não
sabem o que estão a fazer nem
para onde querem ir! E Coruche
está metido nesta embrulhada,
pelo que tem de criar um modelo de desenvolvimento, mas é
com o Plano Director!
Não há nada parado! Tudo
quanto existe ou tem uma dinâmica positiva ou uma dinâmica
negativa, pelo que o problema é
a escolha do caminho!

JC – O centro histórico de
Coruche, onde tem casa, está
mesmo a morrer e a degradarse, em sua opinião qual a
solução?
RT – Bom é que não está,
basta ver a quantidade de casas
vazias a mais que por ali há,
para perceber. Estão a matá-lo,
porque de cada vez que fizerem
casas sem dar possibilidade de
recuperação às que existem
estão a matar o centro e ainda
por cima continuam a destruir
solo que podia ter uma utilização mais eficaz.
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
Fotos: Manuel Pinto

frases soltas…
A única coisa que anima as hostes patrióticas é o futebol!
Haja alguma coisa!
Temos uma geração de técnicos de grande valor a trabalhar fora do País onde são reconhecidos e cá não têm possibilidades.
A questão do abastecimento alimentar levou os responsáveis a ter medo e a preocuparem-se com o que tenho vindo
a dizer.
O valor dos produtos em supermercado que saem de um
hectare de horta por ano, cultivado por um indivíduo, é de 40
mil euros.
O prado é muito melhor que o relvado, leva 5 vezes menos
de água e só precisa de se cortar 4 vezes por ano enquanto o
relvado exige mais de 20 vezes.
O relvado só tem vantagens se for para ser muito usado
pelo pisoteio ou pelo desporto.
O que não tem já qualquer interesse, e está a ser banido
em todo o lado, são os parques infantis, agora o que dá resultado são os parques ondulados onde os miúdos podem
rebolar e os arbustos sem serem tratados, onde se possam
esconder e falar de lá de dentro sem os verem. É o mais criativo para os miúdos e não custa o dinheiro de parques infantis para fazerem um jardim zoológico de crianças.
Os ambientalistas ainda não perceberam que fazemos
parte integrante da natureza primordial, fazemos parte dela,
mas tivemos de fazer a segunda natureza, porque senão
éramos macaquinhos.
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A desgraça do ensino
João José Brandão Ferreira *

A recente polémica que
resultou da falta de tino e vergonha governamental em querer
aprovar legislação que permitia
aos alunos do secundário darem
as faltas que quisessem, sem
que tal influísse no seu aproveitamento e despido de qualquer
sanção, veio pôr, mais uma vez,
em cima da mesa da autópsia o
cadáver corrompido da Educação Nacional.
É preciso falar grosso: mais
de 30 anos de desvarios, idioteira e cobardia, justificam-no. O
que se tem passado já para além
das três décadas, representa um
autêntico suicídio colectivo e o
maior “calcanhar de Aquiles”da
Nação dos portugueses. É tempo de dizer basta!
Basta de interferências ideológicas e partidárias no ensino;
basta de bacoquismos serôdios;
basta de experiências pedagógicas delirantes; basta de trocar
amiúde, livros e “curricula”;
basta de tratar os alunos como
flores de estufa e traumatizados
precoces; basta de facilitismo...
basta!
Há que voltar ao “A, B,
C”das coisas e aos princípios
que são de sempre. Ilustremos:

A Escola (vai desde o 1.º ciclo à Universidade, sem esquecer o ensino técnico-profisional), deve ter por objectivo formar o aluno no seu todo: psíquico, moral, intelectual, físico
e cívico. E deve fazer isto em
interligação e comunhão com a
Família e outras instituições
nacionais como as Forças Armadas, a Igreja, Academias de
Cultura, Cientificas, etc. Tem de
ser exigente e tem de aferir os
resultados. Deve haver avaliação constante (e com exames),
não só ao corpo discente, mas
também ao corpo docente – afinal estamos a preparar os jovens
para a vida e, como se sabe, a
vida não é fácil... E é de “pequenino que se torce o pepino”.
Para fazer isto é preciso ter
uma Politica, isto é, uma Ideia
do que se quer, tanto quanto
possível despida de tiques ideológicos ou partidários (aplicável a portugueses e não a outros); depois é preciso elaborar
programas, escalonados no tempo – que não podem andar a
mudar todos os anos –, e pôr de
pé uma estrutura adequada para
os aplicar. Cabe aqui dizer, a
talhe de foice, que tudo isto

custa muito dinheiro, mas dinheiro não tem faltado. De facto
há já uma boa meia dúzia de
anos que o orçamento do
Ministério da Educação ultrapassa o bilião de contos e até já
os nossos queridos eurocratas
em Bruxelas vieram admoestar
os nossos governos do excesso
de meios financeiros vertidos no
âmbito do ensino. E se tivermos
em conta o estado de formação
medíocre em que a maioria dos
futuros cidadãos chegam à idade adulta, a correlação custo/eficácia tende para o infinito.
A seguir é necessário agilizar
a estrutura física e orgânica do
Ministério da Educação (que
ainda não foi devidamente “saneado”dos tempos do PREC),
que está enxames do de funcionários, comissões, estruturas paralelas, etc., que o assemelham a
um paquiderme com gota; é
imperioso instalar uma estrutura
hierárquica nas escolas, acabando com a bagunça dos concelhos e atribuindo responsabilidades claras às pessoas que ocuparem os diferentes níveis de
decisão. Um homem dirige, uma
comissão ou um conselho não
manda nada!

É fundamental estabelecer
regras nas escolas: regras de
funcionamento; regras de convivência; regras de disciplina. E
é preciso devolver graus de
autoridade aos professores e
outros elementos que de tal careçam para bem executarem as
suas tarefas.Com tudo isto a
Segurança estará facilitada. Finalmente cada escola deverá
desenvolver um espírito próprio
que seja agregador e motivo de
orgulho de todos.
A escola deve ainda ser um
espaço de liberdade académica
e deve ensinar os seus alunos a
pensar. E, de preferência, deve
desenvolver actividades extra
escolares e de tempos livres que
permitam manter os jovens activos e desenvolver-lhes apetências; estabelecer uma rede de
desporto escolar; fomentar as
actividades de ar livre, as artes
plásticas, a música, o teatro, o
cinema, a dança, etc., afastando
assim a juventude dos antros de
maus hábitos, iniquidades e
doenças, que representam a
maioria dos locais nocturnos de
diversão, combatendo o ócio
(que é o pai e a mãe de todos os
vícios), garantindo assim que a

rapaziada chegasse ao fim do dia
saudável, cansada e realizada.
Ao governo compete ainda
evitar que o ensino se torne, por
vezes, um negócio de contornos
menos apropriados ao passo que
deve promover a investigação
científica; o feedback com as
empresas para saber da adequabilidade do ensino às suas necessidades e orientar ou estabelecer quotas, relativamente às
vagas a atribuir a cada curso,
face ao mercado do trabalho e às
expectativas futuras.
No meio disto tudo ajudava,
que os sindicatos afectos ao sector, tratassem efectivamente dos
problemas sócio-profissionais e
deixassem de ser meras correias
de transmissão de partidos políticos. É do interesse de todos e
fundamental ao futuro do país,
que o governo pense mais em
ter cidadãos bem formados do
que muitos jovens licenciados e
que acabe de vez de governar
para a fotografia eleiçoeira e para as estatísticas da união Europeia.
A não ser assim, o nosso futuro será de servos.
____
* TCor Pilav (Ref)
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TwoBike Team
na limpeza da Agolada

No passado dia 14 de
Junho o TwoBike Team
realizou uma actividade
aparentemente inédita no
concelho de Coruche.
Este grupo de jovens
amantes de natureza e
de BTT, partiram para
uma acção de limpeza da
mata da Agolada.
O Jornal de Coruche
acompanhou esta iniciativa e falou com um dos
membros do TwoBike
Team, Fernando Simões.

Jornal de Coruche (JC): O
que é o TwoBike Team?
Fernando Simões (FS): O
TwoBike Team é um grupo de
jovens (na sua maioria maduros) que gostam de se juntar aos
fins de semana, para praticar
BTT. Este desporto, para além
do exercício físico, permite
ainda, o convívio social, o contacto com a natureza e a libertação da mente de todos os problemas acumulados ao longo de
uma semana de trabalho.
JC: Como surgiu a ideia da
actividade “Missão: Limpeza
em Movimento”?
FS: A actividade surgiu quase em tom de brincadeira, quando um dos membros do grupo se
sentou no mono velho (cadeirão) abandonado no meio da
mata. Daí ao acto em si, foi apenas uma questão de mobilizar as
entidades locais para nos ajudar
e depois “passarmos à acção”.
JC: Além do TwoBike Team
que outras entidades foram
envolvidas nesta “Missão”?
FS: O TwoBike Team contou
com a participação de familiares
e amigos. Esta missão não podia
ter sido concretizada sem a
colaboração de entidades oficiais, como foi o caso da Câmara
Municipal, a Junta de Freguesia
de Coruche e o ICN.
Agradecemos ainda ao Grupo Desportivo do Vale Verde
que colaborou com a cedência
de instalações, para um pequeno
convívio no final da missão.
JC: Quantas pessoas participaram nesta actividade?
FS: Contando com a participação de alguns funcionários
camarários e da J.F de Coruche,
o número ascendeu a meia cen-

tena, o que superou as nossas
expectativas.
JC: Tem uma ideia de quantos quilos ou mesmo toneladas
de lixo, conseguiram recolher?
FS: A quantidade de lixo
recolhido, foi outro aspecto que
nos deixou bastante surpreendidos e satisfeitos.
Em poucas horas (3 a 4)
conseguimos com a boa vontade
de todos, recolher 5 “carradas”
do mais variado lixo, desde
restos de automóveis a entulho
das obras, num total de 5 toneladas de resíduos e 300 quilos
de vidro.
JC: Está nos horizontes levar a cabo mais actividades
ambientalistas, deste género?
FS: Sim, sem dúvida.
Apesar de termos limpo uma
área considerável, ainda existe
muito trabalho por fazer, que
nos propusemos limpar em data
a definir, em conjunto com as
entidades oficiais.
JC: Gostaria de deixar uma
mensagem, a todos aqueles que
têm por hábito ir deitar o lixo à
floresta?
FS: Gostávamos de relembrar às pessoas que muito desse
lixo já tem alternativa, como é o
caso dos monos. Estes são recolhidos pela Câmara Municipal.
Convém ainda recordar que
este acto, além de ser ilegal, e de
causar um péssimo impacto
visual, compromete seriamente
as gerações futuras, porque está
a destruir a possibilidade de
uma vida sustentável.
____
Entrevista por:
José António Martins
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Uma Europa de costas voltadas
para os Europeus

Ana Soares *

Acredito no projecto Europeu. Uma Europa não federalista, guiada por princípios e valores comuns,
engrandecida por um projecto.
A Europa em que acredito
é uma Europa construída
pelos cidadãos, onde estes são
protagonistas, ainda que logicamente os seus dirigentes,
democraticamente por eles
eleitos, sejam seus representantes.
O Tratado de Lisboa nos termos em que vinha sendo planeado e construído, parece traduzir que os governantes europeus não entenderam os sérios
avisos que os cidadãos de vários
países deram aquando da “Constituição Europeia”. Não interessa aqui discutir o Tratado Europeu em si, seu texto e conteúdo.
Ainda que tenha alguns pontos que me parecem francamente negativos para países
como o nosso, certo é que o balanço geral é positivo. O que me
parece que agora, mais do que
nunca, é imperativo discutir é o

modo de construção europeia.
Pela maioria absoluta do
Partido Socialistas, foi decidido
que em Portugal não haveria
refendo europeu, tendo sido o
tratado rectificado por via parlamentar. Uma Europa que tem
medo de ouvir os seus cidadãos
quanto ao caminho a seguir, tem
de repensar seriamente os seus
moldes, sob pena de “estar a dar
um valente tiro nos pés”.
Perante o chumbo ao tratado
por parte da Irlanda, onde o
“não” ao referendo reuniu mais
de 53% dos votos, é ridículo a
Europa continuar a desvalorizar
a opinião dos europeus – quando lhes é dada palavra.
Como já disse, não defendo
o chumbo do tratado. Nada disso. Mas a realização de um referendo sobre a Europa (que nunca houve desde a nossa adesão)
teria certamente vários pontos
positivos, de onde destaco a pos-

sibilidade da população em geral saber mais sobre a Europa,
começarmos a sentir que fazemos realmente parte da Europa
e, claro, que temos uma palavra
que querem ouvir pois, uma
união de Estados sem os cida-

dãos envolvidos, é totalmente
desprovida de conteúdo. Depois
que não se diga que os cidadãos
dos países não sentem as instâncias europeias como suas. Não
me admira. Também nós em
Portugal temos que repensar.

Que governo tem receio de
ouvir os seus nacionais? E não,
já nem falo do esclarecimento
que o Senhor Primeiro-Ministro
voluntariamente prestou na Assembleia da República afirmando que o Tratado de Lisboa é
«fundamental na minha carreira». Não era necessário ser tão
explícito Senhor Primeiro-ministro. Já o tínhamos percebido.
A Europa é inconcebível
sem ser um projecto construído
e vivido pelos seus cidadãos.
Europa sem sentir europeu não
existe.
Ou os nossos governantes
param e repensam como construir a Europa necessária ou
bem receio que a população,
quando lhe derem a palavra,
afirme “Assim não está porreiro, pá!”
____
* Universitária

PENSAMENTOS
Vivemos num mundo de
acelerações de vivências sociais, a sua velocidade retira a
genuína espontaneidade do
encontro com o Outro, a expressão inequívoca da sua
pessoalidade e a sua circunstância finita e livre.
Muitos encontros, muitas
palavras, muitas luzes, muitos
momentos vazios de comunicação e de pensamento. Alguns vivem só destes encontros, saboreando as palavras socialmente
aceites e acomodando-se aos
esquemas mentais de uma classe cujo estatuto já fora esquecido há muito tempo. Facilmente se deixam arrastar pelo
preconceito face ao desconhecido e ao diferente, rejeitam a aventura de pisar os terrenos sociais
da pobreza coberta ou descoberta, dificilmente admitem que
haja exclusão porque eles mesmos só a reconhecem como
dado estatístico das análise e
dos estudos sociais. São os destinos de muita gente que percorre a vida sem encontrar um
sentido para um único acto da
sua existência, consolando-se
com breves actos de consciência

Retalhos Filosóficos
Isabel Chaparro

que a esmola tudo resolve,
fechando os olhares e calando as
vozes alheias dos que assistem à
sua grande obra! Para estes cuja
vida se debate entre o parecer
ser e o Ser, não faz sentido
apontar caminhos de incerteza,
dúvida, humildade e disponibilidade para dar de si, simplesmente o que se é. Orientam-se
pelos cânones de bater com a
mão no peito para se ver que o
têm, contudo, não praticam com
as mesmas mãos o acto de dar,
acolher e mudar. Visitam os
templos com a rápida sensação
de quem vem de fora, da
esquina ali ao lado, de falar do

que se ouve mas não se sabe,
para fazer um breve intervalo na
azáfama do dia.
Esta dualidade de mundos
do conhecimento e da realidade,
acende em nós algumas reminiscências com a cultura clássica e faz-nos avançar até às escrituras da tradição cristã. Duas
são as vias que podemos trilhar,
o caminho do logos, do pneuma,
do espírito, da consciência, da
razão ou numa corrente sensorial, sermos levados pelos sentidos e ficar no reino do supérfluo, do visível e do aparente. O
problema é o mesmo, e até dá
para filosofar com os mestres da

douta ignorância, tudo o que
existe com essência e verdade
não está no instante, mas na
transformação que fazemos desse instante que passa a fazer
parte da nossa memória intransmissível e intemporal como um
momento pessoal realizado no
nosso interior.
Os sinais dos tempos são
outros mas os caminhos não variaram muito, tal como o grande
filósofo Karol Wojtyla disse, O
Homem ou se renova ou se aniquila, isto é, ou reencontra a
direcção de si para si, na relação
de alteridade com os que menos
têm ou cai num niilismo axio-

Licenciada em Filosofia

lógico mortal sem esperança de
ascensão. Se alguns não praticam voo livre nestas aventuras
de ajuda ao próximo, colocando
a sua vida social em suspensão,
numa espécie de pausa reflexiva, não conseguem ver do alto
os desfiladeiros da condição
humana nas suas dores e graças.
A reorientação deste olhar, que
vê das alturas a pequenez do
mundo, é possível pela transformação da nossa acção, tornando-a numa verdadeira praxis
social solidária. Muitos são os
gestos que guardamos como
sendo hino às bem aventuranças, contudo não podemos
esquecer das solicitações constantes que nos chegam diariamente até nós, nem podemos
adormecer na paz intranquila da
acção bem feita, porque em
questões solidariedade social
tudo está em aberto à espera de
um, simplesmente, instante tornado momento.
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OPINIÃO

Na Defesa da Nação
João Gomes

Se dúvidas existissem quanto à opção feita pela inteligência
eleita em 25 de Abril de 1974,
pelo superior interesse partidário – democrático – em detrimento dos verdadeiros interesses da Nação, teríamos agora,
neste período da vida política
portuguesa, a razão da nossa
certeza.
Assistimos todos os dias, às
novelas partidárias e troca de
galhardetes que em nada nos
conduzem a uma melhoria de
vida, mas que têm o seu reflexo
na negativa evolução do desenvolvimento da Nação. São guerrilhas institucionais, constantes,
provocadas pelas formações
ideológicas que os cidadãos elegeram, tornando-se ainda mais
grave, porque transpostas para o
órgão máximo de representação
do Povo. É degradante o comportamento cívico a que assistimos, demonstrativo de uma desorientação, que já nem a disciplina partidária consegue segurar.
É por demais evidente que, o
atraso da nossa nação se deve,
indubitavelmente, aos jogos de
“poleiro”, que só servem para os
que se servem. Haja coragem de
unir todas as vontades numa
mesma cor, e linha de pensamento… a Nação!
A finalidade governativa,
actual, assenta numa política de
ataque e contra-ataque, do governe-se quem puder, sem ter
em conta a realidade em que
vive grande parte das famílias
portuguesas. Quem governa tem
que se interessar por uma distribuição equitativa das mais
valias e não permitir o acumular
da riqueza, proveniente dos
pluriempregos e multi-reformas,
que são um escândalo e uma
afronta a uma Nação falida moral e materialmente.
É a imoralidade consentida
por quem tem a obrigação de
defender o cidadão de todos os
factores que o façam divergir do
interesse nacional, da verdade,
da justiça e da boa administração do bem comum.
À imprensa, pública ou privada, cabe o exercício da verdade e só da verdade. Infelizmente, verificamos que essa imprensa está ao serviço de corporações identificadas com os interesses dos seus investidores, transformando a verdade em afirmações dúbias que convergem na
divergência de outras tantas verdades, que o cidadão absorve,
não entende, mas opina. A confusão fica instalada, as verdades

passam a ser várias, mas na realidade, apenas uma e só uma se
retém: vivemos cada vez pior,
mas consentimos. Somos parte
dessa realidade, e pelo facto,
merecemo-la.
Nós, cidadãos, aquiescemos
a quanto nos impõem, e alimentamos os joguetes de quantos
ajudámos a realizar os seus íntimos desejos, de apenas se pavonearem nas altas instituições na
Nação. E que o façam! Estão lá
por direito próprio. Foram eleitos! Pena é que tenham pervertido a dignidade do cargo e esquecido a sua cultura democrática.
Entretanto, a nossa realidade
é, a cada vez maior dependência
dos nossos beneméritos “familiares” europeus, que nos vão
sustentando e alimentando vícios, porque sabem que no final,
quando já não tivermos com que
negociar, a fome obrigar-nos-á a
aceitar quanto nos quiserem
impor.
Voltando aos eleitos, alguns
já vêm a terreiro preocupados
com o desfecho da nossa independência. Penso que por distracção! É evidente que vivemos
num espaço chamado Europa, e
essa coisa de independência das
Nações passou a ser um conceito antiquado e extemporâneo.
Mas estou para aqui a criar
uma confusão, que quase me faz
desviar do âmago da questão.
Que relação existe entre partidos, eleitos, nação, independências, Europa, representantes das
nações…
Que confusão!
Se a família é uma – a europeia – porque razão as maiorias,
as culturas, os hábitos, os costumes e principalmente os interesses, são diferentes, em cada
um desses espaços que já foram
nações? Não provocará na “família” uma dificuldade acrescida nas decisões e não agudizará a despesa? E que necessidade haverá de se elegerem representantes locais, quando não
interferem com as decisões dos
chefes da “família”? E se o antiquado conceito de nação independente está em vias de extinção, para quê lutar por determinadas ideias ou interesses? Não
se estarão a criar cisões na “família”?
De facto, tudo isto é muito
confuso. Pelo menos para mim!
É hábito dizer-se: mais vale
pedir aos de fora do que à família! Não esqueçamos que a nossa família, não é a que nos impõem, mas a que escolhermos.

A geografia não nos obriga a
aceitar os nossos pais ou os nossos irmãos; devemos, isso sim,
definir e defender o nosso espaço. E a nossa família, essa, teremos de encontrá-la! Outra coisa,
que me baralha, é esta subser-

viência e aquiescência a tudo o
que “a família” nos impõe. Será
que Esta Nobre e Valente Nação
se demitiu? Mas se decidirmos
pedir “aos de fora”, que o façamos sem pedir.
Negociemos, para que aquilo
que “os de fora”, nos queiram
dar, não nos torne dependentes.
Portugal tem, até pela sua situação geográfica, condições únicas que podem fazer dele uma
Nação de relevo no continente
europeu.
Aderimos à Europa, mas não
temos que nos subjugar nem
morrer por ela! A nossa família
chama-se Portugal!
Termino com um pensamen-

to de um Homem que soube
unir a família e zelar por ela: «É
natural que alguns homens educados para a luta puramente
política, as especulações demagógicas, as exaltações emocionais das massas populares, e
por esse motivo propensos a
reduzir a vida da Nação à agitação própria e das forças partidárias que lhes restam, não tenham revelado compreensão
nem dado mostras de adaptar-se. Mas a Nação que faz livremente a vida que quer, a Nação
viva e real, essa, comparando
passado e presente, olha com
certa desconfiança o zelo destes
apóstolos da liberdade».

VENDA DE BENS
Insolvência de Cersan 2 – Cerâmica de Coruche, Lda.
Proc. nº 71/08.1TBCCH
1º Juízo do Tribunal Judicial de Coruche
Vai proceder-se à venda, no âmbito do processo de insolvência em epígrafe, dos bens
abaixo descritos, pela melhor oferta registada, sujeita contudo a aprovação prévia da
Comissão de Credores.
Verba 1 – Viatura ligeira UMM Alter 4x4 com a matricula XD-00-41, de caixa aberta,
gasóleo, registada em 28.06.91
Verba 2 – Quatro alimentadores eléctricos, dois sistemas distribuidor serradura, nora
p/ serradura
Verba 3 – Destorroador Lourenços.
Verba 4 – Grueta 300 Mon. acção mecânica, balde grueta, betoneira Lis Mon. 190L,
carro de mão, mesa andaime completa, lote de extensores de varias medidas.
Verba 5 – Lote de motores de diversas marcas e potencias.
Verba 6 – Quatro moldes de abobadilha de varias medidas e um de degrau.
Verba 7 – Varredora Brava 700 HT
Verba 8 – Maquina de lavar COMPACT 200
Verba 9 – Central Telefónica
Verba 10 – Duas impressoras CANON e 1 impressora OKI, cadeira Portugália refª 296,
mesas e bancos do refeitório.
Verba 11 – 1.340 abobadilhas 22x20x25, 200 garrafeiras, 6.175 tijolos de vários modelos
e medidas, 1.800 m2 de ladrilhos rústico de 1ª e 2ª de varias medidas, 3.800
rodapés de 1ª e 2ª de varias medidas, 580 capas de varias medidas, 1.810
degraus de varias medidas, 160 paletes de 1,20x1,10 e 0,90x1,10m, 70 vigas
de varias medidas, 103 m2 de ladrilho de 30x15 e 20x20.
Os bens, serão mostrados mediante marcação prévia para o telefone 239 842 967
Serão aceites propostas, que devem ser enviadas, em carta registada, até ao dia 15 de
Julho de 2008, que inclui a data do registo de expedição dos CTT, dirigidas:
Ao
Administrador da Insolvência de
Cersan 2 – Cerâmica de Coruche, Lda.
Proc.nº 71/08.1TBCCH – 1º Juízo do Trib. Jud.Coruche
Rua Padre Estêvão Cabral, 79 Sala 204
3000-317 Coimbra
As propostas, deverão conter: nome ou denominação completa da entidade proponente,
morada ou sede social, número de contribuinte, valor oferecido por extenso.
Serão excluídas, todas as propostas que não contenham os elementos solicitados ou
carimbo dos CTT, posterior à data indicada.
Desde que exista mais que um proponente com proposta válidas de igual valor para os
mesmos bens, serão os mesmos convidados a licitarem entre si a compra dos mesmos.
O Administrador da Insolvência
Romão Nunes
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A propósito do 10 de Junho

O Dia da Raça e os malefícios
dos partidos

Abel Matos Santos *

Este ano as comemorações
do dia 10 de Junho, que assinalam o dia do orgulho nacional lusitano, tiveram especial
destaque no Presidente da
República Prof. Cavaco Silva
ao denominar sem complexos
esta data como “o Dia da Raça”, e, no Presidente da Câmara de Viana do Castelo, Dr.
Defensor de Moura, anfitrião
das comemorações deste ano,
ao chamar a atenção para “os
malefícios do sistema partidário”, no discurso oficial do
10 de Junho.
__
É em torno destas duas importantes “expressões” que me
apetece discorrer sobre a forma
como alguns reagiram a tudo
isto e como outros se calaram e
deviam ter sido mais vigorosos.
Vejamos, a esquerda mais
ortodoxa (PCP) e a esquerda
pseudo-intelectual (BE) vieram
logo eivados de fúria e indignação exigir que o Presidente da
República se retratasse por ter
chamado ao Dia de Portugal o
Dia da Raça, dado que foi no
Estado Novo e com Salazar que
este dia foi denominado de “Dia
da Raça, de Camões e de Portugal”.
Só se esqueceram de explicar aos Portugueses é o que isto
quer dizer, remetendo este conceito para a xenofobia e fascismos, enfim todas aquelas mentiras já habituais, que repetem
vezes sem conta com a esperança de que as pessoas acreditem e que passem a ser “verdades”.
Ora, a verdade, é que a Raça
a que se refere o Dia de Portugal
tem a ver com brancos, pretos,
mestiços, amarelos, índios, mulatos, todos sem excepção dentro da grande Raça lusitana, portuguesa, que formava o Império
de Portugal, do Minho a Timor,
incluindo todos sem excepção,

no respeito pelas suas culturas,
usos e costumes, aquilo a que
hoje gostam de chamar de diversidade cultural.
Ora o que está aqui em causa, nada tem a ver com xenofobia, mas com a característica
única, singular, impar de ser Português no Mundo, de pertencer à
Raça portuguesa que deu novos
mundos ao mundo e que a todos
integra, construindo, por exemplo, uma comunidade e um país
único no mundo e que se chama
Brasil, só possível graças a esta
nossa peculiar forma de ser. É
isto a Raça Portuguesa.
Portanto, só percebo a irritação desses senhores pelo facto
de saberem que esses conceitos
estão correctos, mas que como
foram do Estado Novo eles não
podem aceitar, aliás eles tentam
tudo por tudo para destruir tudo
o que tenha a ver com Estado
Novo e Salazar, mesmo que seja
bom, como a vasta maioria das
obras e realizações feitas nesse
tempo.

Vejamos a Ponte Salazar,
que logo se apressaram a rebaptizar de 25 de Abril, tornando-a
na maior ponte da Europa feita
num só dia. É obra de um verdadeiro milagre vermelho.
Assim, só me resta felicitar o
Presidente da República pelo
uso da expressão, que vendo as
imagens, não se assemelha a nenhuma gaffe mas a uma convicção e conhecimento do que se
estava a dizer, esperando que o
povo português de todas as cores, convicções religiosas e políticas tenham orgulho em dizer
que pertencem à Raça Lusa, com
todo o universalismo que isso
comporta.
Aliás, um aparte para dizer
que foi isso que se viu, este ano
nas comemorações do 10 de Junho junto ao monumento aos
Combatentes, na Torre de Belém, onde todas as raças e credos se uniram e rezaram, em oração católica e muçulmana, em
torno de uma Pátria e uma Nação que se chama Portugal e dos
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

valores que ela encerra ao longo
da sua milenar existência.
Por outro lado, Defensor de
Moura, edil de Viana, referiu-se
de forma muito contundente para os malefícios dos partidos na
ausência de respostas adequadas
aos problemas do País, pondo a
nu uma constatação óbvia de
que o sistema partidário, tal como ele existe em Portugal, enferma de muitos males e produz
divisões, facções, que esgotam
energias úteis que usadas em
prol da Nação ao invés da disputa pelo controlo interno do partido, trariam mais benefícios ao
País do que problemas.
Veja-se a propósito disto a
autofagia do PSD e as divisões
internas do PS que só não são
mais visíveis dado que este
detém o poder.
Mas a estas afirmações, NENHUM dos partidos, ninguém
veio dizer nada, não vieram
contestar nem apoiar, remetem-se todos ao silêncio, como se
nada tivesse sido dito. Mas foi!

E sabem o que penso sobre isto?
É que sabem que assim é, que
este sistema partidário favorece
as divisões, os favores, as corrupções, como é sabido e visível em
toda a nossa imprensa.
Já se aceita isto tudo como
natural. Mas há muita gente a
viver à custa dos partidos, da
esquerda à direita e portanto vamos fazer de conta que nada se
disse.
Nem sequer tiveram a coragem de dizer que Defensor de
Moura estava a defender um
modelo do Estado Novo, onde
existia a União Nacional, que
não sendo um partido, era uma
agremiação onde todos podiam
manifestar as suas tendências e
até mesmo discordar das opções
do Estado, concorrendo às eleições listas representativas e não
partidos.
É que Salazar dizia o mesmo
que o edil de Viana disse, que
“os partidos traziam divisões e
malefícios ao país”, obviamente
assente na experiência terrorista
da Primeira República.
Daqui se percebe que talvez
tenham “fugido” para contestar
o que disse Cavaco Silva, que
em termos doutrinais e históricos é perfeitamente pacífico e
inócuo não colidindo com rigorosamente nada, para fazerem
tábua rasa de uma afirmação
que poderia e deveria levar a
uma discussão séria sobre a
nossa forma de realizar política.
Enfim, calam-se numas coisas e contestam gritando noutras, mas a realidade e a evidência desta experiência democrática muito peculiar de 34 anos
assente numa constituição marxista revela cada vez mais o seu
fracasso e a necessidade de se
reformar o Estado e o seu ideário, tornando-o verdadeiramente
livre e democrático.
____
* Fundador do Jornal de Coruche

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação
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por lombada plástica
e arame
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bolsas de
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rolos até
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Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820
R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt
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Crónica do dia 10 de Junho do ano de 2008

A Raça e o Sangue no Dia de Portugal
(…) Hoje já não há o sangue que o regime nos pede, pela guerra. O sangue que hoje há é aquele que nós pedimos
ao regime pelo aborto. E esse sangue não nos fala de dever.(…)

Cor. Manuel Amaro Bernardo
Coronel (Ref) do Exército

Discurso de João César das Neves, no Encontro de Combatentes (Restelo), em 10-6-2008

O ocorrido no Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas, neste ano de 2008, pautou pela imponência das bem organizadas cerimónias, em Viana do Castelo e Lisboa,
mas também pela originalidade das
intervenções.

Logo na véspera o Presidente da República, interpelado pelos jornalistas,
afirmou que estávamos a comemorar o
Dia da Raça, com vista ao projecto comum deste Portugal com 600 anos de
História, dando assim o alento para suplantar a crise actual e as que se avizinham. Poderia parecer que estava a recuperar a terminologia do Estado Novo salazarista e caetanista, como foi lembrado
por partidos, como o PCP e o Bloco de
Esquerda (até exigiram publicamente
uma retratação do Presidente, que os
ignorou), mas, na opinião generalizada
dos portugueses, não foi isso que sucedeu. Para alguns políticos foi uma gaffe,
enquanto que para outros, onde me
incluo, tratou-se de um apelo à “raça portuguesa” nestes tempos tão difíceis e bastante complexos, que atravessamos.
Curiosamente o pressuroso comentador de “serviço” Rui Tavares (julgo que

professor universitário ou historiador) viria logo fazer afirmações deste tipo (“Público” de 11-6-2008): (…) Onde estava a
raça? No aniversário da morte de Camões, que morreu abandonado”.
É questão para lembrar a este e outros
senhores que a raça lusitana esteve bem
visível nos grandes feitos dos Portugueses, nos Descobrimentos, cantados por
Luís de Camões, nos Lusíadas. Ou não
será?
O Encontro de Combatentes, cada
vez mais pujante e com maior participação, voltou a realizar-se nos Jerónimos
e junto do Monumento aos Combatentes
do Ultramar (Restelo). Nele tenho participado desde o início, onde, na Comissão
Executiva, se incluíam militares, como o

José Pais (querido amigo já falecido) e os
“Comandos” Caçorino Dias, Vítor Ribeiro e Francisco Van Úden. Eles têm continuado imperturbáveis com o seu esquema alternante de ser, em cada ano, um
distinto oficial general de cada um dos
três Ramos das Forças Armadas, a organizar a cerimónia.
Desta vez esmeraram-se na organização com a realização, na véspera, pela
primeira vez, de um colóquio na Fundação Gulbenkian, para onde foram convidados conceituados conferencistas, como
Adriano Moreira, João Ferreira do Amaral, Joaquim Aguiar, Jaime Nogueira Pinto e Vítor Bento, além dos militares General Espírito Santo e Almirante Vieira
> continua na página seguinte
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Matias. O tema “Os Valores da Nação e
o Papel das Forças Armadas nas Sociedades Desenvolvidas” foi apreciado e
desenvolvido sob as diferentes perspectivas dos participantes. Vários deles concluíram que continua a faltar um projecto
estratégico para Portugal, com as inevitáveis nefastas repercussões nas Forças
Armadas.
No dia 10 de Junho, e tendo sido conseguida a participação do Cardeal Patriarca, D. José Policarpo, na presidência
da Missa no Mosteiro dos Jerónimos,
com vários padres coadjutores, como um
vindo de Damão e outro africano, levou a
que, também pela primeira vez, esta
monumental Igreja se enchesse de público e de combatentes do Ultramar.
A afluência junto do Monumento aos
Combatentes do Ultramar, no Restelo,
também excedeu as expectativas. Lá fui
encontrar o meu amigo Coronel Jaime
Neves, ainda em convalescença de um
acidente de viação ocorrido havia alguns
meses e a grande maioria dos restantes
militares condecorados com a Ordem da
Torre Espada, postados em local de
honra. O Presidente da República enviou
uma mensagem, que foi lida pelo locutor
de serviço, o Coronel Piloto Aviador
António Lobato.

como falecidos em combate. Os restantes
terão sido motivados por acidentes com
arma de fogo, acidentes de viação, doença, etc. Todos os seus nomes foram colocados nas paredes do Forte do Bom Sucesso, junto ao Monumento. Também lá
está (contra a vontade do então CEME,
General Martins Barrento), o do Ten-Coronel Maggiolo Gouveia, fuzilado pela
FRETILIN, nas vésperas do Natal de
1975, enquanto decorria a guerra civil
em Timor.
A Associação de Comandos, com o
apoio do actual CEME, General Silva
Ramalho pretende que os nomes dos 53
combatentes guineenses (20 oficiais, 29
sargentos e quatro praças) fuzilados pelo
PAIGC, por terem combatido do nosso
lado, também lá sejam colocados, como
já o foram junto ao Monumento ao
Esforço Comando, recentemente transferido da Amadora para o recém-constituído Centro de Instrução de Tropas Comando, na Serra da Carregueira. Por isso,
juntamente com as flores, lá colocaram
um painel com a relação desses militares

Um sanguinário discurso…
Para destoar do sucesso destas cerimónias, numa altura em existe uma grande desmotivação cívica para empreendimentos deste género, acabaria por surgir
um discurso despropositado, que ninguém (nem eu) esperava da parte da entidade convidada, o Prof. universitário João
César das Neves.
Já o tinha ouvido numa palestra feita
na Associação de Comandos, sobre te-

Prof. João César das Neves

mas da economia nacional e internacional, o que me satisfez plenamente.
No texto deste discurso, que tive ocasião de apreciar posteriormente num
blog, acabou por fazer, na minha opinião,
uma autêntica provocação aos combatentes do Ultramar, em vez de homenagear os seus mortos, como julgo devia
ter sido a sua obrigação. No meio do
bulício de amigos e camaradas de armas,
eu e outros já tínhamos reparado que
aquilo tinha “sangue a mais”. Esta palavra foi repetida até à exaustão – cerca de
100 vezes, acrescentando termos como o
“sangue da violência”, o “sangue de mul-

tidão” e afirmando a certa altura: “Será
que o sangue nos fala de coragem? De
valor? De heroísmo? Algum, sem dúvida! Mas muito dele, não! A maior parte
certamente, não. Algum deste sangue foi
derramado em feitos notáveis, actos valorosos, gestos memoráveis. Mas a maior
parte não.”
E acrescentou: A maior parte, certamente, foi sangue que não queria ser
derramado, que não concordava com
aquela guerra, que não compreendia
bem porque estava ali, que não desejava
estar ali. (…)
Este discurso do tipo pacifista, não
devia ter sido feito naquele local, e onde
significativamente não foram dirigidas as
palavras devidas de homenagem aos que
tombaram pela Pátria. Não é falando no
“sangue das multidões”, que, como refere, agora é “sangue escondido”, que essa
homenagem seria feita. À semelhança de
António Barreto e de Pacheco Pereira,
que não compreendem devidamente o
sucedido na Guerra de África, nas décadas de 60 e 70 do século passado, e também pouco conhecedores das relações
humanas e sociais neste continente, sempre desgastado por guerras tribais, César
das Neves não devia ter generalizado o
ocorrido na guerra na primeira metade
com o da segunda. Dada a sua idade, percebe-se que seja maior conhecedor em
relação à parte final, quando os seus amigos e conhecidos procediam à conhecida
contestação académica.
Apenas quem passou por acções de
combate poderá melhor avaliar como
ocorrem os actos valorosos, quer no cumprimento da missão, quer na defesa dos
camaradas que combatem ao seu lado.
Quantos, arriscando a vida, não tiveram
um arranque notável para ajudar a salvar

um amigo, que antes caíra numa mina ou
armadilha, ou tinha sido alvo de uma
rajada de tiros? E isto não tem nada a ver
com a defesa do regime, do colonialismo
ou de qualquer ideologia. Tem a ver com
a solidariedade, a amizade e a camaradagem bem característica dos elementos
que constituem as Forças Armadas.

A Guerra não é uma figura de
retórica…
Dos 8.290 elementos do Exército, oriundos do Continente e dos territórios
africanos, que a Comissão de História
Militar diz terem morrido na Guerra do
Ultramar (Angola Moçambique e Guiné), desde 1961 e até à sua independência, 48% (3.947) foram considerados

para lembrar à Liga dos Combatentes
que tal acto de homenagem, a quem deu
a vida por Portugal, continua por fazer.
Recordo, com emoção, a presença, nesta
cerimónia, de Regina Djaló, viúva do fuzilado Furriel “Comando” Demba Seca,
que me cedeu um pequeno ramo das suas
flores brancas; dividi-as com o meu amigo invisual Coronel Caçorino Dias, antes
de as colocarmos no Monumento.
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Comemorações
José Manuel Caeiro

Li cuidadosamente algumas
afirmações proferidas pelo primeiro magistrado do nosso País,
mais familiarmente, o Presidente da República e de uma maneira geral agradou-me e como
tal tenho apenas que tecer algumas considerações, baseadas
nas ideias dele.
Assim, o Dia da Raça portuguesa e não de uma outra qualquer, é para nos orgulharmos e
perceber de uma vez por todas,
que já fomos grandes no mundo. Considerações menores e
irrelevantes não cabem em mentes abertas e viradas para o futuro e progresso do País.
Também alguém pseudo influente na política portuguesa
ficou muito ofendido, porque
segundo ele, tinha valor e classe
para ser homenageado. Quando
não há espelhos em casa, pedem-se emprestados.
Tratando de assuntos mais
interessantes, foi dito que nós
deveríamos ser mais rigorosos e
exigentes com nós próprios relativamente a heranças patrimoniais para que fossemos coloca-

dos ao serviço do progresso e da
prosperidade.
É evidente que por melhores
ou piores governantes que tenhamos, nós, actores desta peça

teatral que é a vida, somos quem
tem a obrigação de mover tudo
isto para a frente, enfrentando
escolhas de toda a ordem e apanhando por vezes com atitudes
bacocas que em vez de contribuírem para o progresso, só complicam.
E na verdade, o património
de que somos herdeiros é vasto,
quer como cultura humana. Teremos que conservá-lo e embora
tenhamos que acompanhar a
modernidade, haverá que manter sempre viva a chama dos valores que são os pilares das civilizações e não os trocar por valores que são reais (dinheiro,
poder, influência, etc.) mas que
não dão de modo algum integridade e felicidade reais a ninguém.
Vivamos como podemos e
quisermos, mas lembremo-nos
sempre que ao lado existe um
que sofre e que passa bem sem
afrontas arrogantes e menos
correctas.
A Humanidade e o Humanismo não podem ser considerados um lirismo ou uma utopia.

POLÍTICA

Que futuro...?
Hélio Bernardo Lopes *

Chegando aqui, poderá perguntar-se qual é actualmente a essência da Forças Armadas, de Portugal e de qualquer outro país civilizado. É que nos nossos dias, apesar de não ser tão visível ou destacado pela Comunicação Social, a questão continua a passar pelo
combate e pela luta a travar no terreno, e pela sua preparação para
estarem prontas para o fazer. É isso que actualmente fazem os
“Comandos” no Afeganistão e onde for necessário. O risco de guerras localizadas continua a estar na ordem do dia, face às situações
de crise que se avizinham. E nesse aspecto, África continua infelizmente a ser um palco possível e provável, além do Médio Oriente
Agora, se me permitem, queria dar um conselho a este professor
universitário. Assista a uma cerimónia de homenagem aos Mortos
“Comando”. Ocorreu uma no passado dia 29 de Junho, “Dia do
Comando”. Pode ter a certeza que ficará deveras impressionado,
como eu fico sempre que tenho ocasião de estar presente num cerimonial desse tipo. Enquanto um oficial, um sargento e um soldado,
marcham em passo cadenciado, em direcção ao mastro da Bandeira
Nacional, transportando uma Espingarda G3 e uma boina “comando”, o locutor de serviço afirma:
Caíram …, no campo da Honra …, no cumprimento do Dever
…, pela Pátria …, e pelos “Comandos”. Oficiais (presente) …,
Sargentos (presente) …, e Praças (presente).

Só hoje me é possível comentar a impensável cena de
uma aluna de um liceu portuense para com a sua professora, e
o fraco estigma da consciência
daqueles alunos, que viram e
assistiram a tudo aquilo sem que
um só fosse capaz de se impor
em defesa de uma disciplina
natural. Fiquei bem consciente
de que os líderes políticos que
nos têm governado falharam
completamente na preparação
do País para enfrentar o seu futuro.
É natural que assim seja, porque esta juventude é o produto de
medidas como a recentemente
anunciada, de retirar a gestão privada ao Hospital Amadora-Sintra. Medida sem dúvida correcta, mas tardia e, quase certamente, derivada do momento eleitoral que se aproxima.
Em todo o caso, se aqui a
medida nos suscita dúvidas
quanto à razão de ser da mesma,
já a recente libertação de um
cidadão argentino nos deixou
verdadeiramente atónitos. Como

é possível que a legislação hoje
em vigor permita que a uma personalidade naquelas condições
possa ser aplicado termo de
identidade e residência? Porra!!
Põe-se em funcionamento
parcial um mapa judiciário com
uma reprovação geral, logo nos
surgindo a chamada de atenção,
mais que perceptível e natural,
tanto por parte do Sindicato dos
Magistrados do Ministério Público, como da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, de que faltam
procuradores para o capaz funcionamento do ora planeado e
aprovado.
Pensa-se no passado recente,
e vão-se percebendo as condições de fronteira do que deverá
ter sido um trabalho com erros
diversos, na busca da pequenina
Maddie McCann, perante a recusa recente do Ministério Público em que a Polícia Judiciária, através de carta rogatória,
voltasse a ouvir os pais da pequenina. Até que enfim!
Chegou a Primavera e mais

três marroquinos foram encontrados – por populares! – no
Algarve, depois de terem abandonado um semi-rígido, que
veio a ser encontrado... vazio.
Parafraseando Jô Soares, direi
daqui que êu quér'áplaudirrr! Lá
se foi, mais uma vez, a droga, e,
quase certamente, também os
marroquinos, porque do que poderão eles ser agora acusados?!
De nada!
Finalmente, a crise financeira nos Estados Unidos, que se
vai alastrando, qual mancha de
óleo, a todo Mundo. O leitor já
reparou que tudo isto se está a
dar com gente que se diz ser de
grande gabarito técnico? Ele é
licenciados, ele é mestres, ele é
doutores, que sei eu mais?!
Bom, sei que se vai de mal a
pior! E percebo que será difícil
sair de um abismo desta dimensão. Espero bem que me venha a
enganar, porque, para já, estamos perante uma sociedade que
falhou.
____
* Analista político
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CRÓNICAS DE VIAGENS
LEAL & CATITA, LDA.

A incrível Índia

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Trendy 1.4 5p
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)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v 5p Modelo Novo

Retomas

Audi A-4 Avant 2.0 TDI S.Line 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.7 CDTi 5p (Diesel)
Hyundai Getz 1.5 CRDI 5p (Diesel)
Citroen C-3 1.1 SX Pack 5p
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
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 C/AC
Opel Corsa Sport Van 1.3 CDTI C/AC
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Citroen C-3 1.4 HDI Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Mazda B-2500 2.5 TD CD 4x4 C/AC
Nissan Pick-up 2.5 TD CD 4X2

2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Stand 1:
Rua do Cemitério

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004

Stand 2:
R. Maria Emília Jordão

2007
2007
2006
2006
2006
2005
2004
2002
2001

lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche
Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163

Créditos
de 24 a 84 Meses

Taj Mahal – as cores dos saris

Abril de 2008

Mercado em Bombaim

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

Assine o Jornal de Coruche

Bombaim – Baía

Deli, a capital, é um caos –
de trânsito, autocarros muito velhos, motoretas,
riquexós e outros veículos que nem identificamos,
muita gente e muito calor. O caos é só aparente, só
para nós. Aos nossos olhos, na estrada não há dois
sentidos, mas muito sentidos que se cruzam sem
se tocarem, os veículos são lentos e rápidos e todos buzinam só para avisar que estão muito, muito perto.
Achamos que vamos morrer, que o autocarro
que vem na nossa frente nos vai levar deste mundo, neste instante, nós que estamos num riquexó
tão frágil e somos tantos...mas não! No momento
final, passamos ilesos e o autocarro segue em
marcha acelerada em direcção a outro riquexó...
enquanto vacas magras circulam na estrada também, com calma, muita calma... Não vemos casas,
nem edifícios enormes, mas há muitas “barracas”
à beira das estradas e que povoam extensões em
que a nossa vista se perde... são quase todas
iguais, protegidas com um plástico azul, que é
tecto e telhas e tudo o que têm.
Há lixo acumulado nas ruas, há barbeiros a
cortar os cabelos e barbas na rua, há gente a almoçar em pé, na rua... há famílias inteiras que se
transportam em motoretas frágeis e riquexôs apinhados.... a pobreza da esmagadora maioria é
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Por: Júlia Ramalho de Almeida
.... a pobreza da esmagadora maioria é extrema e visível, não podemos ficar indiferentes, como é
possível sobreviver com tão pouco? E no entanto, não há rancor, revolta ou maldade nos olhos e
nos gestos dos indianos, há passividade, aceitação e resignação em cada olhar...

Câmara de Coruche atribui
Voto de Louvor
ao Jornal de Coruche
No passado mês de Junho o executivo da autarquia coruchense atribuiu
um voto de louvor ao Jornal de Coruche pelos prémio de Imprensa
Regional conquistados pelo mensário Sorraiano.
Este voto de louvor reflecte a importância deste órgão de informação
por dar a conhecer o nome de Coruche, os seus usos e costumes a todo o
país e aos coruchenses em geral, sendo hoje considerado um dos melhores
jornais regionais do país.
O voto de Louvor foi aprovado por unanimidade. Em nome do Jornal
de Coruche, agradeço publicamente a todo o Executivo Municipal.
José António Martins

Criança com a Mãe – Bombaim

trânsito em Deli

extrema e visível, não podemos ficar indiferentes,
como é possível sobreviver com tão pouco? E no
entanto, não há rancor, revolta ou maldade nos
olhos e nos gestos dos indianos, há passividade,
aceitação e resignação em cada olhar... são milhares de anos de história de pacifismo deste povo
que foi tão conquistado e nunca conquistou nada
nem ninguém. Este é um país de contrastes: capaz
de gerar uma extrema riqueza e incapaz de a distribuir – a Índia é um dos países mais mal classificados no ranking mundial de desenvolvimento
humano e é uma das maiores economias do mundo!
Podemos andar sozinhos na rua, sem medo.
A viagem de Deli a Agra, de 160 km, demora
8 intermináveis horas, tanto quanto a viagem de
Londres para Deli...mas vale bem a pena! O Taj
Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo, é lindíssimo, corta-nos a respiração, deixa-nos suspensos,
porque nenhuma fotografia ou imagem lhe fez
justiça...
Bombaim terá sido uma cidade muito bonita,
mas não agora... o lixo cresce nas ruas, famílias
inteiras dormem nas pedras dos passeios, sem um
lençol sequer... foi esmagador ver uma criança
pequenina, às duas da tarde que guardava a mãe,
que cansada ou doente adormeceu num separador
da rua atrás de um dos hotéis mais luxuosos do
mundo... hesitei em tirar a fotografia à mãe e ao
filho, mas voltei atrás e esperei que a criança não

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
lavandaria em Bombaim

olhasse e fotografei os dois – de todas as imagens,
esta não poderei esquecer.
Há cheiro a incenso, forte e profundo, que se
queima nas ruas, há mais cor e luz nos saris das
indianas do que em qualquer arco-íris, sente-se a
luz e a cor mesmo de olhos fechados! Os mercados na rua são coloridos, alegres e vende-se tudo,
de galinhas a colchões de cores vivas. A Índia é
um mundo de cores, de cheiros e de sons – que se
sentem, não se descrevem.
A Índia é incrível por tudo isto que podemos
sentir, mas sobretudo porque os homens se aceitam e toleram nas desigualdades económicas, religiosas, sociais e politicas, porque coexistem em
paz com outras raças e ao resto da humanidade
são exemplo de respeito pelo próximo.

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

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

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

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570
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Cáritas Paroquial de Coruche

EDUCAR PARA O FUTURO
Caros pais, professores, educadores… o Projecto “Educar
para o futuro” – Programa Ser
Criança está a chegar ao fim…
foram dois anos e meio em que
a Cáritas procurou dar resposta
a uma necessidade existente no
concelho, mais concretamente,
o de criar uma resposta que permitisse, através de um trabalho
em parceria detectar, prevenir e
intervir em crianças e jovens em
risco do concelho e suas famílias. De forma a atingir os seus
objectivos, o Projecto interveio
não só nas crianças/jovens e
suas famílias, mas também em
todos aqueles que directa ou indirectamente as influenciam e
com ela se relacionam, como os
técnicos e a comunidade em geral. O Projecto “Educar para o
Futuro” procurou desenvolver o
seu trabalho no âmbito de oito
acções:
Eu e a Escola: Esta acção
interveio ao nível do insucesso
escolar e consistiu essencialmente na implementação em
algumas escolas do concelho,
em estreita colaboração com os
professores: Programas de Hábitos e Métodos de Estudo para
alunos do 7.º ano; Programas de
Desenvolvimento das Aptidões
para a Aprendizagem Escolar
para alunos do 1.º ciclo e Orientação Vocacional para alunos do
9.º ano.
Crescer Feliz: Pretendeu
desenvolver nas crianças competências pessoais e sociais
essenciais na prevenção de comportamentos de risco (como
toxicodependência, alcoolismo,
etc). As competências desenvolvidas foram agrupadas em cinco
grandes grupos: Emoções, Comunicação, Resolução de problemas, Auto-estima e Cidadania. De forma a atingir os objectivos desta acção foram realizados os seguintes programas:
“Eu, Tu e os Outros” (Ano Lectivo 2006/07); “Eu, Tu e os Outros Piratas” (Ano Lectivo
2007/08) – nas aulas de Formação cívica e prolongamento de
horário, em alunos do 1.º e 2.º
ciclo e “Engenheiros Cívicos”
(Ano Lectivo 2007/08), em Per-

curso Curricular Alternativo no
1.º ciclo.
Porto Seguro: Consistiu na
realização de acompanhamento
psicossocial a crianças e jovens
em risco (e suas famílias),
encaminhados pelas diversas
entidades parceiras do Projecto,
entre as quais: Segurança Social, CPCJ, Agrupamentos Escolas do concelho de Coruche,
Centro de Saúde… Esta acção
teve como objectivo promover o
bem-estar psicológico e social
das crianças/jovens e famílias
encaminhadas.
Apoiar: Esta acção pretendeu apoiar os pais, de forma
a permitir que estes pudessem
esclarecer dúvidas e informarem-se sobre o desenvolvimento, educação e saúde mental das
crianças. De modo a atingir este
objectivo, o Projecto criou um
Gabinete de Aconselhamento
Parental, onde foi feito aconselhamento a pais; Biblioteca –
Centro de Recursos da família,
onde pais e técnicos podiam
requisitar livros sobre temáticas
ligadas à infância/adolescência
e elaboração e divulgação de
panfletos temáticos, distribuídos
mensalmente, por várias instituições e serviços do concelho e
publicados nos jornais locais.
Crescer Contigo: Nesta acção foram realizados encontros
com pais/educadores, com o
objectivo de debater temáticas
ligadas ao desenvolvimento, educação e saúde mental das crianças/jovens. Pretendeu-se promover a aquisição e desenvolvimento de competências parentais facilitadoras do processo
educativo e preventoras de situações de risco para as crianças.
Foi através de um espaço de
confiança, confidencialidade e
descontracção que se procurou
esclarecer dúvidas e dar oportunidade aos pais de partilhar as
suas experiências. O projecto
desenvolveu estes encontros nas
freguesias de Coruche, Couço,
Branca e mais recentemente na
Fajarda. Estes encontros contaram com a colaboração de técnicos de várias entidades e servi-

ços do concelho que abordaram
temáticas como: segurança infantil, saúde, nutrição, educação, desenvolvimento…
Olhar Atento: Esta acção
procurou envolver a comunidade de Coruche na sinalização e
protecção de crianças e jovens
em risco. Consistiu na realização de acções de sensibilização
de carácter pontual. O projecto
ao longo destes dois anos e meio
procurou chegar de diversas formas à comunidade: participação
no evento Escola em Festa,
colaborando no Stand da Cáritas
e divulgando informação acerca
do Projecto; Elaboração e distribuição gratuita do Bloco de
notas “Ser Criança… Não fiquem indiferentes!”; Criação do
Blog: sercriancaeducarparaofuturo@blogspot.com, que permitiu o alargamento da informação
do projecto a um maior número
de pessoas, dentro e fora do
concelho; Participação na Feira
do Livro (distribuição de marcadores de livros sobre o projecto, oferta de Enciclopédias);
Distribuição de horários escolares alusivos ao projecto, entre
outros.
Saber Mais: Pretendeu-se
trazer formação para Coruche,
de forma a facilitar o acesso dos
técnicos que trabalham com a
população alvo do projecto a
formações que conduzam a uma
melhoria da qualidade da sua
intervenção. Com base neste
objectivo e, após avaliação das
necessidades sentidas pelos técnicos do concelho, realizaramse os seguintes eventos: Workshop “(Re)Conhecer e Agir”
(Dezembro de 2006); Workshop
“A Intervenção na família” e o
Colóquio “Proteger, Prevenindo”, integrados na Escola em
Festa e organizados em parceria
com a CPCJ de Coruche (Junho
de 2007); o Fórum: “A Violência na Escola: Perspectivas e
Intervenção” (Dezembro de
2007) e o Colóquio “Ser Criança… Não fique indiferente!”
(Maio de 2008).
Conhecer para intervir:
Com o objectivo de aprofundar

o Diagnóstico Social da Rede
Social de Coruche, no que respeita à caracterização do fenómeno do Insucesso Escolar no
concelho, o Projecto realizou
um estudo exploratório no concelho junto dos alunos e professores do 1.º ciclo. Com base nos
dados obtidos será possível, no
futuro, realizar novas investigações de aprofundamento da
compreensão do fenómeno e
delinear estratégias de intervenção que possam responder às
necessidades reais sentidas pelo
meio escolar.
Mas afinal, quantas pessoas foram abrangidas pelo
Projecto?
O Projecto “Educar para o
Futuro” superou em muito os
objectivos a que se tinha proposto relativamente ao número
de pessoas com as quais interveio. Ao longo destes dois anos
e meio foram muitas as pessoas
que beneficiaram das várias
acções oferecidas pelo projecto,
de forma gratuita, mais concretamente, abrangeram-se, até Junho de 2008:
F637 crianças e jovens (n.º previsto: 320)
F2418 famílias (n.º previsto: 75)
F214 técnicos (n.º previsto 30)
F2875 pessoas da comunidade
(n.º previsto: 100)
Que futuro?
Porque acreditamos que o
Projecto veio dar seguimento ao
trabalho desenvolvido pela Cáritas e que os serviços oferecidos pelo mesmo continuam a
ser uma necessidade sentida no
concelho, não queremos que a
herança deste projecto fique por
aqui… Em Dezembro de 2008,
a Cáritas Paroquial de Coruche
decidiu candidatar-se a um Acordo Atípico da Segurança Social
para a criação de um Centro de
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP). Esta
resposta, caso seja aprovada, irá
permitir a manutenção da maioria dos serviços oferecidos pelo
projecto. Assim sendo, neste
momento aguardamos a aprovação da candidatura, acreditando que iremos poder fazer mais
e melhor.

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

Visite-nos na
Cáritas Paroquial
de Coruche.

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

O atendimento é realizado às
segundas-feiras à tarde

Equipa Técnica:
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)
Mauro Pereira
(Psicólogo Clínico/Psicoterapeuta)
Gonçalo Arromba
(Técnico de Psicologia Clínica)
Sara Luís
(Técnica de Psicologia Clínica)
Noémia Campos
(Assistente Social)
Sílvia Caraça
(Assistente Social)
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Cáritas promoveu colóquio
“Ser Criança… Não fique Indiferente”
No passado dia 27 de Maio
de 2008, o Projecto “Educar
para o Futuro” – Programa
Ser Criança da Cáritas Paroquial de Coruche realizou, no
Auditório José Labaredas do
Museu Municipal de Coruche, o Colóquio “Ser Criança… Não fique Indiferente!”.
__
O Colóquio teve como
objectivos: aprofundar o debate
sobre a intervenção psicossocial
em crianças e jovens em risco,
reflectir sobre o papel da família
e dos técnicos enquanto agentes
de mudança e/ou de prevenção e
apresentar os resultados do trabalho desenvolvido pelo Projecto “Educar para o Futuro” –
Programa Ser Criança, no Concelho Coruche.
Os trabalhos iniciaram-se
com a apresentação do Projecto,
em que a Dr.ª Isabel Miranda,
coordenadora do mesmo, deu a
conhecer os resultados atingidos
em quase dois anos e meio de
intervenção. Na sua exposição
salientou sucesso do projecto
face ao número de pessoas
abrangidas, em comparação
com o previsto em fase de candidatura e lançou como proposta para o futuro a aprovação da
candidatura a um Acordo Atípico com a Segurança Social
para a constituição de um
CAFAP “Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental”.
Esta nova valência, caso a
candidatura seja aprovada, irá
possibilitar à Cáritas de Coruche
dar continuidade a algumas das
acções desenvolvidas pelo proFARMÁCIAS DE SERVIÇO
JULHO 2008
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Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

jecto, colocando a ênfase da intervenção na família. A manhã
continuou com a participação da

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

Dr.ª Maria João Vargas Moniz,
Presidente e Fundadora da Associação Portuguesa para o Es-

tudo e Desenvolvimento Comunitário que abordou a temática
das parcerias, salientando que as
mesmas são fundamentais e que
só ocorrem quando todos os elementos que a constituem trabalham para um objectivo comum.
No período da tarde foram
realizados os painéis: a Intervenção com as Crianças e a Intervenção com as Famílias. No
primeiro painel foram debatidos
os temas do insucesso escolar e
do desenvolvimento de competências pessoais e sociais nas
crianças pelo Dr. Luís Sousa
Ribeiro, Docente no ISPA e pela
Dr.ª Adelinda Candeias, Psicóloga e Investigadora no Centro
de Investigação em Educação e
Psicologia da Universidade de

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

Évora, respectivamente. O segundo Painel abordou a temática da família enquanto agente
facilitador ou não do desenvolvimento das crianças, tendo
sido salientado pelo Dr. Nuno
Colaço, Psicólogo e Docente na
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa, a importância do amor.
A Dr.ª Rute Agulhas, Psicoterapeuta de crianças e adolescentes e Terapeuta Familiar
na Delegação Sul do Instituto de
Medicina Legal, reflectiu com
os participantes sobre o desafio
da avaliação das competências
parentais e a importância da
promoção das mesmas para o
sucesso da intervenção no contexto de crianças e jovens em
risco.
O Colóquio finalizou com a
experiência do Centro de Apoio
Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por intermédio da coordenadora do mesmo, a Dr.ª Maria José Câncio.
O Colóquio “Ser Criança…
Não fique indiferente!” contou
com a presença de 51 pessoas,
das quais 40% eram provenientes do concelho de Coruche e os
restantes 60% eram dos Distritos de Santarém (Almeirim,
Cartaxo, Torres Novas, Salvaterra de Magos, Alpiarça), Évora (Portel e Ponte Sôr) e Lisboa.
O Colóquio foi avaliado pela
maioria dos participantes como
interessante e útil, tendo sido
sugeridas como temáticas a
abordar em futuros eventos desta natureza: a toxicodependência, reinserção social e intervenção em contexto de minorias
étnicas.

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
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PORTUGAL E A HISTÓRIA

As relações Transatlânticas
EUA vs EUROPA – Passado e Futuro
A criação da OECE e o Plano Marshall
Não existe, na realidade
nenhum documento denominado de Plano Marshall. O
que existiu foi uma declaração
do General Marshall em
Harvard, do dia 5 de Junho de
1947, que deu origem a um
plano de ajuda à Europa.
__
Esse plano em que colaboraram várias personalidades entre
as quais Averell Harriman, (Secretário do Comércio dos EUA),
foi transformado em lei destinada a ser aprovada pelo Congresso americano. Tal aconteceu em
31 de Março de 1948, e a lei
denominada Foreign Assistance
Act of 1948 foi aprovada.
Os Estados Unidos além de
quererem assegurar a segurança
interna europeia e do mundo livre em geral, quiseram também
ajudar à recuperação económica
da Europa que, como já se disse,
estava económica e financeiramente devastada. No plano político, os EUA queriam manter a
Europa dentro da sua esfera de
influência directa; no campo
económico, os americanos pretendiam animar a sua própria
economia. Segundo Jean Monnet foi a intervenção e as visitas
à Europa de William Clayton,
então Secretário dos Negócios
Estrangeiros americano, que
teve a ocasião de verificar pessoalmente a destruição que a
guerra tinha provocado, que
persuadiram Marshall e Dean
Acheson, de que os EUA se encontravam diante da responsabilidade histórica de ajudar a
Europa a recuperar.
Marshall, Acheson, Clayton,
Harriman e Kaman elaboraram
uma proposta, que ficou conhecida como o “Plano Marshall”,
para apresentar aos europeus. O
único país que tinha saído da
guerra sem problemas económicos, foram os EUA, que emergiam como super-potência.

VENDE-SE
MORADIA
no centro da vila
Bom Preço

Contactos:
919461680
243679611

Por Super-Potência entende-se um país que tem uma capacidade de intervenção militar,
a nível mundial. A URSS emergiu, também, como super potência, embora tivesse sofrido a
guerra no seu território.
Os EUA não tinham tido a
guerra na esmagadora maioria
do seu território e necessitavam
de mercados para escoarem os
produtos produzidos na sua economia; por outro lado necessitavam de assegurar a paz através
da reconstrução económico
financeira dos Estados afectados e das suas populações.
O denominado Plano Marshall foi então apresentado em
Harvard em 5 de Junho de 1947.
Nesse plano propunha-se, a
todos os países europeus, um
programa de reconstrução que
incluía parte em dádivas de
crédito para compras de produtos nos EUA, e parte em empréstimos à taxa de 2,5% a
pagar até 35 anos. Inicialmente,
alguns dos países aceitaram o
plano com alguma contrariedade pois isso poderia significar
uma excessiva dependência dos
EUA; mas o realismo e a necessidade prevaleceram.
A URSS, potência mundial,
cujos líderes declaravam que
suplantariam os EUA nas décadas seguintes, não aceitou fazer
parte do programa e impediu,
mesmo, a Polónia e a Checoslováquia de acederam às ajudas
nele previstas. Molotov proferiu,
na ocasião, uma declaração em
que invocava como razão fundamental, para a não anuência
da URSS em participar da ajuda
americana, a de entender que o
referido plano era contrário à
soberania das Nações. Assim,
reuniu-se em Paris, de Julho a
Setembro de 1947, a Conferência Económica Europeia em que
estiveram presentes todos os
países que acederam ao plano
de auxílio americano da qual
saiu a decisão de criar um organismo que canalizasse, controlasse e governasse as ajudas do
plano e que induzisse uma
maior liberalização no comércio
internacional. A organização
para coordenar a ajuda americana nasceu, era a OECE – Organização Europeia de Cooperação Económica, que foi constituída em 16 de Abril de 1948,
“no seio da qual se aprofundaram os debates, se concertaram

as primeiras medidas e se consagrou formalmente o programa económico comum no quadro do qual estava definida a
ajuda americana entretanto
aprovada pelo Congresso dos
EUA”.
Foi a primeira organização
europeia do pós-guerra, de âmbito económico. Foi uma organização de cooperação intergovernamental. Os países europeus
tinham dificuldades em pagamentos internacionais. Nessa
altura só o dólar era conversível
em ouro, ainda que com restrições derivadas do facto de os
EUA só garantirem a conversibilidade para Bancos Centrais.
Havia muitos países com dificuldades em cumprir o sistema
de câmbios fixos e a conversibilidade. Para evitar essas dificuldades constituiu-se a União
Europeia de Pagamentos que
funcionou até 1958 (“A UEP
fazia a compensação automática dos excedentes e dos défices
mensais dos participantes e a
liquidação dos défices multilaterais, mediante o pagamento
em ouro de uma fracção desses
saldos, numa percentagem crescente com o montante destes,
sendo a parte restante levada a
uma conta de créditos colectivos da UEP”) e que era uma
câmara de compensação multilateral, destinada a garantir que
os pagamentos entre os países
funcionaria.
Em vez de as transacções serem pagas uma a uma, os Bancos Centrais dos países membros da OECE limitavam-se a
contabilizar as transacções correntes. Em cada trimestre apuravam-se os saldos multilaterais
e só o saldo é que era pago por
quem tinha saldos negativos e
recebido por quem tinha saldos
positivos, juntando mecanismos
de crédito, aos devedores, para o
pagamento dos saldos.
A UEP funcionou no Banco
de Pagamentos Internacionais
sedeado na Suíça. Esta organização tinha também as funções
de estabelecer um regime de
pagamentos multilaterais a fim
de se conseguir uma estabilidade monetária e um equilíbrio
nas taxas de câmbio. Na sequência do estabelecimento destes
objectivos, foi criada em 1950 a
União Europeia de Pagamentos,
Os principais beneficiários do
Plano foram o Reino Unido, a

França, a Alemanha e a Itália.
Esta organização foi substituída em 1960 pela OCDE –
Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Económico,
à qual aderiram os Estados Unidos e o Canadá deixando de ser
uma organização de âmbito regional, para passar a ser de âmbito mundial. A OCDE conta
hoje com 22 membros, e tem
como funções a análise das políticas económicas, a contribuição para a expansão da economia, do emprego e para a estabilidade financeira dos países
membros.
Os fins atribuídos à então
OECE (Organização Europeia de Cooperação Económica) eram de quatro tipos,
tendo como pano de fundo a
intenção de liberalizar as trocas
comerciais:
(1) Deveria proceder ao estudo dos meios necessários à cooperação europeia, nos campos
económico-financeiro, de produção e distribuição internacional;
(2) Deveria construir programas para a reconstrução europeia, dando ênfase ao necessário
aumento da produção de bens;
(3) Recomendar aos EUA a
aplicação e repartição dos fundos, provenientes do Plano Marshall, de forma a possibilitar a
recuperação da economia europeia
(4) e constituir normas e procedimentos de controlo de aplicação dos mesmos.
A OECE foi constituída
inicialmente por 16 países,
entre os quais Portugal. Fizeram parte da OECE desde o início: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido, Grécia,
Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos,
Portugal, Suécia, Suíça e Turquia,
aos quais se junto a futura RFA.
A resposta do bloco leste à
OECE foi a criação, em 27 de
Setembro de 1947, do COMECON (Conselho para a Assistência Económica Mútua), organização construída pela União
Soviética para controlar, com a
cooperação activa dos Partidos
Comunistas dos vários países
satelitizados, a vida política e
económica dos mesmos.
Era a consumação do aparecimento, já anteriormente referido, dos dois blocos liderados

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

respectivamente pelos Estados
Unidos da América e pela União
Soviética. Blocos que iriam
“travar a guerra fria”, durante os
42 anos seguintes.
• Portugal
Portugal foi convidado para
a reunião de Paris, que decorreu
entre Julho e Setembro de 1947,
e nela participou com uma delegação chefiada pelo Ministro
dos Negócios Estrangeiros, Dr.
Caeiro da Matta, de que fez parte o Embaixador Dr. Ruy Teixeira Guerra. A Espanha não foi
convidada.
No entanto o Conselho de
Ministros rejeitou a ajuda
num primeiro momento, face
às suspeitas do Presidente do
Conselho sobre os objectivos
americanos.
Este “receia que a penetração dos Estados Unidos no
sentido da Europa constitua,
mais do que um auxílio a esta,
um desígnio imperial de Washington; teme que uma preponderância económica e financeira americana no Ocidente
Europeu seja apenas uma forma
de acesso às posições europeias
no continente africano”.
Portugal só não beneficiaria
do Plano no ano de 1948/49.
De facto por modificação da
decisão, Portugal beneficiou das
ajudas do Plano Marshall, por
sua iniciativa. Assim, “Portugal recebeu do Plano Marshall, a partir de 1949/1950 e
até 1955, as seguintes verbas:
(a preços de 1949)
(A) 1.036 milhares de contos de empréstimos;
(B) 782 milhares de contos
de ajuda indirecta, os chamados direitos de saque sobre os
países participantes – o auxílio
era concedido para satisfazer os
défices comerciais em relação
aos outros países participantes,
beneficiários da ajuda;
(C) recebeu ainda 237 mil
contos de ajuda condicional,
ou seja, para compras nos EUA
(D) e ainda 158 mil contos
como dádiva pura”.
Segundo o quadro inscrito
na obra de Jean Carpentier – História da Europa – citando como
fonte o “Foreign Operations Administration, Office of Research,
Statistics and Reports “de 30 de
Outubro de 1953, Portugal recebeu 49,8 milhões de dólares de
ajuda”. (a preços de 1948).
____
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Rede Europeia de Territórios Corticeiros
(RETECORK) alargada a catorze novos sócios
A Rede Europeia de Territórios Corticeiros (RETECORK), realizou no passado
dia 14 de Junho a sua Assembleia Geral Ordinária, na cidade de Calangianus na Sardenha (Itália).
––
O Presidente da Assembleia
Geral, Dionísio Simão Mendes
(Município de Coruche), mostrou-se bastante satisfeito com o
número de novos sócios que se
propuseram aderir a esta rede
europeia. Este é um sinal muito
positivo e revelador da consistência e coerência que a rede
aporta, afirmou o autarca português. Decorrido um ano após a
sua constituição, a RETECORK
passou de 22 para 36 sócios. Os
sócios distribuem-se pelos países
fundadores: Portugal (16), Espanha (14), Itália (4) e França (2).
A RETECORK tem como
missão a representação e defesa
dos interesses das entidades territoriais onde, directa ou indi-

rectamente, está presente a fileira da cortiça. Pretende contribuir para a valorização e difusão
do legado cultural e patrimonial
ligado ao sobreiro e à cortiça.
Na Assembleia Geral, para
além ratificação do pedido de
adesão dos 14 novos sócios, foi
ainda aprovado o relatório de
actividades da Comissão Executiva, presidida por Lluis Medir
(Município de Palafrungell –
Espanha) e o orçamento e plano
de actividades para 2008/2009.

Das actividades desenvolvidas durante o primeiro ano de
vida da RETECORK destacam-se a apresentação da rede a
organismos e entidades oficiais,
o desenvolvimento de um programa de imagem corporativa e
o desenvolvimento de um projecto que se pretende candidatar
ao Programa Europeu SUDOE.
O projecto que a RETECORK pretende apresentar ao
Programa SUDOE, que será
financiado a 75%, tem como

principal objectivo o reforço da
competitividade dos territórios
corticeiros através de uma maior
articulação territorial e uma
maior cooperação entre actores
públicos locais e agentes da cadeia produtiva, através da constituição de um grupo de trabalho
estável com a participação de
todos os membros da RETECORK, desenhando estratégias
de actuação comuns.
Algumas das acções preconizadas para este projecto são o

desenho de acções para a defesa
do sector corticeiro junto de
instituições nacionais e internacionais (Parlamentos, Comissão
Europeia, etc.); a realização de
um estudo de diagnóstico do
sector corticeiro em todos os
territórios aderentes à RETECORK propondo um plano
estratégico de actuação; a partilha de boas práticas em área
como a inovação de processos,
gestão de resíduos, integração
território/empresas, cultura etnográfica do sobreiro e da cortiça,
implementação de difusão através da realização de seminários
transnacionais que sirvam essencialmente para a defesa do
sector.

Portugal recebe a próxima Assembleia Geral
da RETECORK
dia 6 de Junho de 2009
em Coruche

Jornal de Coruche, n.º 27 de 1 de Julho de 2008

Tribunal Judicial de Coruche
NOTARIADO

PORTUGUÊS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL, PREDIAL,
COMERCIAL E CARTÓRIO NOTARIAL DE CORUCHE
– CERTIFICO, para efeitos de publicação que, por escritura de Justificação lavrada no
dia três de Junho de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas quarenta e nove a folhas cinquenta verso do livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e
cinquenta e seis-D, JOÃO VICENTE FERREIRA, cont. 109 874 307 e mulher MARIA
DO CASTELO, cont 109 874 315, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e concelho de Coruche, na qual residem no lugar de Montinhos dos
Pegos, DECLARARAM: Que, são donos, com exclusão de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO URBANO, sito na Rua da Escola, freguesia e concelho de Coruche, composto por uma casa de habitação de rés-do-chão, T2, com a superfície coberta de cento e
sessenta e seis virgula quarenta e seis metros quadrados e logradouro com a área de dois
mil seiscentos e sessenta e seis virgula cinquenta e quatro metros quadrados, a confrontar
de Norte com António Gomes, de Sul com Eugénia Vital e marido, de Nascente com
Estrada e Poente com Joaquim Ferreira Cavaco e outros, inscrito na respectiva matriz sob
o artigo 16387, (proveio dos artigos 9193 e 8808), com o valor) patrimonial de € 38
970,00, ao qual atribuem para este acto valor igual ao seu valor
patrimonial.
Que este prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial do
Concelho de Coruche e está inscrito na matriz em nome do justificante marido.
Que eles, justificantes, João Vicente Ferreira e Maria do Castelo não dispõem de título
formal de que resulte pertencer-lhes a propriedade plena do referido prédio que veio à sua
posse na sequência de doação meramente verbal feita pelos pais do outorgante marido,
Vicente Ferreira e sogros da mulher Jacinta Maria, casados sob o regime da comunhão
geral de bens, residentes que foram no referido lugar de Montinhos dos Pegos, em data que
não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e sessenta e cinco.
Mas o certo é que sempre o fruíram ininterruptamente como entenderam, à vista de toda
a gente e sem a menor oposição, tendo nela passado a habitar com a sua família, guardando alfaias e cuidando do logradouro, fazendo obras de conservação sempre que necessário
e pagando as contribuições por ele devidas.
Exercendo essa posse por mais de vinte anos, sem interrupção e com a consciência de
estarem a agir como verdadeiros donos dos prédios, o que confere a tal posse a natureza
de pública, pacífica e contínua, fundamentando assim a aquisição do respectivo direito de
propriedade por usucapião, o que, pela sua natureza, impede a demonstração documental
do seu direito e a primeira inscrição, que se pretende, no registo predial.
ESTÁ CONFORME.
Cartório Notarial de Coruche, trinta de Janeiro de dois mil e oito.
A Segunda Ajudante
(Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes)

Secção Única
Est. da Lamarosa • S.To António-Palácio da Justiça
2100-042 Coruche
Telef: 243610380 Fax: 243617230
Mail: coruche.tc@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 232/08.3TBCCH
Justificação de Ausência
Requerente: MANUEL CÉSAR MONTEIRO e outro
Requerido: Joaquim César Monteiro

Nos autos acima identificados, correm éditos de seis meses, contados da data
da segunda e última publicação do anúncio, citando o ausente Joaquim César
Monteiro, com residência na freguesia da Erra, Concelho de Coruche sendo
a indicada a última residência conhecida, para no prazo de 30 dias, decorrido
que seja o dos éditos, impugnar, a sua alegada ausência.
No mesmo processo, são citados por éditos de trinta dias, igualmente contados da segunda publicação do anúncio, os interessados incertos para no prazo
de trinta dias, depois de decorrido o dos éditos, impugnarem a referida justificação de ausência.
Fica advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial.
Coruche, 23-06-2008
N/Referência: 431918
A Juiz de Direito,
Dra. Carla Silveira
O Oficial de Justiça,
Custódia Maria R. Taxa Ferreira
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PENSAMENTOS

De Agora em 2 meses
Luis António Martins

Lic. em Filosofia

O tempo está contado. Ninguém nos disse, mas todos o
sabemos. O suicídio e o homicídio são opções ou acidentes,
consoante a perspectiva. A
doença é uma constante, mais
ou menos pesada de acordo
com a gravidade, não a do
corpo mas a da carne.
As coisas acontecem e pelo
menos uma vez na vida cada um
de nós é vítima e só vítima por
ser vítima.
Por cada dia que vivemos
seguem-se sempre dois meses
teóricos, ou mais, mas fiquemonos pelos dois. Assim sendo,
planeamos esse futuro próximo
na expectativa de lhe sobreviver
e de o tornar o mais bem sucedido possível quer para nós quer
para os que da nossa disposição
emocional e financeira dependem, aquilo a que o vulgo chama de família, isto é, aqueles
grupos de pessoas com relações
biológicas ou de afinidade trancadas em vivendas, casas ou
andares, todas elas com contas a
prestar umas às outras em nome
do bem comum.
Esta semana, enquanto dormitava naquelas camaratas que
mais parecem o parlamento em

Bruxelas, onde a cada singelo
colchão corresponde uma nacionalidade diversa, surge-me um
inglês que decidiu planear os
seus “dois meses” seguintes de
um modo peculiar. Vai pedalar a
sua bicicleta de Oslo até à Turquia.
O estimado leitor pegue no
mapa e confirme a imensidão de
mundo que separa um e outro
lugar. No dia seguinte um barba-ruiva de meia-idade surpreendeu-me mais ainda. Pedalou –
pasme-se – de Coruche (a nossa
terra) até à Holanda e levou
muito menos de dois meses.
Perante tais inconformadas
aventuras, remeti-me ao óbvio
exercício de comparar planos de
vida, nomeadamente nos “dois
meses” que se seguem sempre a
cada dia que passa. Há quem
planeie, de acordo com o ordenado, há quem planeie de acordo com a sua condição física, há
quem não o faça de todo e quem
deixe a responsabilidade de
planear para outrém. Uns mudam de emprego, outros de mulher ou de homem, outros ainda
vão morrendo ou matando quase como se também isso fosse
planeado, e consta que o seja.
Mas, valham-nos os santos

todos e os seus primos, pedalar
até à Turquia? Irra! E porque
não ir de burro até ao Azerbaijão
beber uma bica, apanhar o submarino das nove para o Qatar,
alugar um camelo e chegar finalmente a Portugal, onde camelos é coisa que não falta, conquanto sem bossas e menos patas assentes no chão.
Há planos e planos, há planos-poupança, com reforma e
sem ela, onde começamos a
pagar uma vida que nem sequer
sabemos se vindoura ou inexistente, há planos pró aumento de
família, onde no dia X do mês Y
o pénis N entrará heroicamente
na vagina H de modo a originar
um filho Z. Isto é, N (x) +H (x)
=Z (y), porque os sentimentos
não são constantes fixas e muito
menos números inteiros. “Amor”
e “apaixonado” são palavras
substituídas, diária e socialmente, por outras como “sustento” e “estabilidade”, a paixão
não é mais o “fogo que arde sem
se ver” mas “o bolso capaz ou
incapaz”, a urgência de chama e
química numa relação é saciada
com uma casa de férias, o toque
suave de um par de pés noutro
par de pés na mesma cama deu
lugar a uma discussão sobre

“quem faz mais pelos miúdos”
ou qual dos dois gasta mais
papel de euro em futilidades. Se
calhar foi sempre assim, e a
minha ingenuidade de solteiro
encurta-me as vistas, mas passar
o resto dos meus dias a discutir
o preço do detergente da loiça
não me parece experiência de
casal, mas sim dissidência de
gente conformada.
Existem vários tipos de bemaventurança, e se cada um de
nós considerar o seu tipo o mais
genuíno, então a questão está
resolvida, e os próximos dois
meses das nossas vidas serão
não os melhores possíveis, mas
os melhores dentro do possível.
Compreende-se. Mas compreender não é aprovar. Eu compreendo o casal que planeia a vinda
da cegonha de acordo com o
subsídio de férias, mas não
aprovo que assim o façam. Por
outro lado não compreendo que
um inglês queira atravessar a
Europa de bicicleta, mas aprovo, pois aprovo! É o seu arrebatamento, são os seus dois meses.
O detergente da loiça pode até
aumentar pró dobro que ele continuará a pedalar.
É certo que a romaria de ser
cidadão na ordem tem destas

coisas, e que ninguém é obrigado a nada, mas toda a gente deve
qualquer coisa a alguém, o que é
mais ou menos o mesmo embora com cargas psicológicas diferentes. Se o gajo da bicicleta
for atropelado, mais valia ter
andado à porrada com a mulher
em vez de ter pedalado em direcção ao seu próprio enterro, se
o casal Antunes tiver cada um
amante mais valia terem poupado no dinheiro dos charutos
aquando do casamento chorudo
de fazer inveja à vizinha do
lado, mas também se a minha
avó tivesse barba era o meu avô
(o verdadeiro provérbio não é
este mas há que poupar tanto
nas palavras caras como sujas).
E se em vez de dois meses
fossem dois dias? Faríamos os
mesmos planos? E duas horas?
O que faríamos se tivéssemos
duas horas de vida exactamente
a partir de agora? O senhor
Antunes gastaria as duas horas a
garantir um seguro de morte à
mulher-viúva, e por conseguinte
ao amante da mesma, já o inglês
garanto-vos, tentaria aproximarse o mais possível da Turquia.
Convulsões estranhas no reino
do senhor Sapiens-Sapiens.
____

PENSAMENTOS

…Pormenor…
Pedro Dourado *

A nossa vida está cheia de
pormenores, pequenas situações, pequenos actos, pequenos
comportamentos, algo que passa quase despercebido a muitos
e por vezes a nós próprios mas
que poderá mudar a nossa forma
de estar, de sentir e de viver. É
neste ponto que aqueles, os pormenores, que são pequenos se
tornam de “extrema grandeza”.
O léxico… “Tão natural como a sua sede”. Que importância lhe damos na nossa vida
quotidiana? A forma de nos fazermos compreender na sociedade e a forma pela qual a sociedade nos “caracteriza” também passa, pelo conjunto de palavras do léxico que escolhemos
usar (Sim, nós escolhemos!!!) e
pela forma como vamos “construindo”, o nosso conjunto de
palavras “escolhidas”, com o
passar da vida, quer pela via

profissional, quer pela pessoal.
Por motivos profissionais,
tive de me deslocar a Madrid,
onde contactei com inúmeras
pessoas de diferentes realidades,
desde o mundo empresarial até,
como é natural, com todos aqueles cujos destinos se cruzaram
com o meu nas mais quotidianas
tarefas. Uma coisa me chamou à
atenção neste grupo de pessoas:
algumas palavras e expressões
que utilizavam.
Não pela sua complexidade
gramatical, não por qualquer aspecto peculiar ou até mesmo por
uma questão de curiosidade, por
saber novas palavras, num outro
idioma diferente da minha língua materna. O que me atraía
verdadeiramente nelas, era a
carga positiva que envolvia
aquelas palavras. Não quero
entrar pelo campo do esoterismo/espiritualismo, ou algo do

género, não é por aí que quero
ir, mas sim realçar o facto, de
que, aquelas palavras, da forma
como eram ditas, e isto também
é importante, projectavam todas
aquelas pessoas de uma forma
extremamente confiante delas
próprias.
Aquelas palavras e expressões, enriqueciam cada momento com “magia”, traziam maisvalia para a comunicação e faziam destacar aquelas pessoas no
meio, como “branco no preto”.
Não digo isto, meramente porque estava na nossa Vizinha
Espanha e a falar com naturais
de lá, nem quero entrar na velha
discussão “a galinha da minha
vizinha é melhor que a minha”,
porque, por cá também as há
boas e devemo-las valorizar.
Mas digo, porque fazia a diferença. Aquelas palavras e expressões ditas por nós, acabam tam-

bém elas por nos “construírem”,
por nos balancear para algo
mais arrojado, e quando digo
arrojado, poderá ser algo de
simples mas que para nós é uma
verdadeira conquista.
Não sei o que é esperado,
mas talvez seja uma desilusão as
linhas que se seguem, pois as
palavras e expressões passavam
por “fantástico”, “fenomenal”,
ou simplesmente “muito bem”.
Simples? Para mim bastante
mas não fácil de empregar por
cá. Talvez por características
culturais bastante enraizadas
que nos “impedem” muitas vezes de sentir a coragem, a valentia e a alegria de acreditarmos
que podemos ir mais além.
Mais positivistas ou negativistas, todos temos sucessos. E
isto é inegável. Aproveitando o
rescaldo de mais um Europeu de
Futebol, ter sucesso não é so-

mente ganhar o Europeu mas
também é melhorar o passe, ao
ponto de haver uma grande fiabilidade nele. São estes pormenores que nos levam depois a
atingir maiores e mais sólidas
conquistas. Ou será por acaso,
segundo consta, que o último
treinador principal português,
campeão europeu de clubes,
colocou um “cabide” vazio (para pendurar a camisola do adversário de cada partida), à vista
de todos os jogadores e antes da
competição começar, para cada
um dos jogos da liga dos campeões, desde o primeiro até à
final?
É caso para dizer que, planeou muito bem e de uma forma
fenomenal chegou à final conquistando o título com… pormenor. FANTÁSTICO!
____
* Matemático
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Mais de 300 mil espectadores
visitaram a Cidade do Rock
A 3.ª edição do Rock in Rio Lisboa, terminou em grande apoteose.
Fotos: José António Martins

Durante os cinco dias do festival, passaram pelo Parque da Bela
Vista 82 artistas e mais de 300 mil pessoas, que, apesar do elevado
preço dos bilhetes, não deixaram de assistir aos concertos das suas
bandas favoritas, bem como de aproveitar todas as actividades lúdicas, passatempos, brindes e ofertas que a Cidade do Rock proporcionava a quem lá entrasse.
No primeiro dia do festival, o recinto esgotou com uma audiência de 90 000 mil pessoas, como cabeças de cartaz no palco
mundo estavam Amy WineHouse e Lenny Kravitz. No segundo dia
do festival, dia 31 de Maio foi a vez de 74 000 mil pessoas assistirem ao com dos Bon Jovi, o espectáculo mais aguardado da noite.
Dia 1 de Junho, dia mundial da criança, 45 000 mil pessoas, 8
000 das quais eram crianças esperaram ansiosamente pelos seus
ídolos, os miúdos por Tóquio Hotel e os graúdos por Joss Stone e
Rod Stewart. Sem esquecer o concerto que juntou mais velhos e
mais novos e ainda a Selecção Olímpica Nacional, que juntamente
com o publico cantou “A Casinha”, no maravilhoso espectáculo que
os Xutos e Pontapés proporcionaram.
Quinta-feira, dia 5 de Junho, quarto dia do festival. Dia dedicado
aos amantes e apreciadores do metal, 50 000 pessoas aguardavam
pelo inicio do concerto de Metallica, numa espera que não foi
penosa, dado ao poder dos Machine Head e Apocalítica, que animaram as hostes, num dia em que quem esteve presente jamais irá
esquecer.
Dia 6 de Junho, o último do Rock in Rio Lisboa 2008 (esgotou
dois dias antes), 90 000 pessoas despediram-se do maior festival de
musica do mundo, ao som de Linkin Park.
Foram cinco dias de grande euforia, musica e divertimento, a
organização, disponibilizou espaços novos e atraentes, como o
Espaço Fashion, Espaço Kids, Área Radical, a Tenda Electrónica, o
Palco Sunset que proporcionou inesperados encontros entre músicos portugueses, o Hot Stage e uma zona de compras, uma autêntica cidade onde nada faltava.
O Rock in Rio regressa a Portugal em 2010, até lá, resta-nos
esperar!...

Tokio Hotel

José António Martins

Machine Head

Metallica

Palco Mundo
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ERRA REVITALIZA TRADIÇÃO DAS FONTES
Numa iniciativa levada a
cabo pelo Rancho
Folclórico de Vila Nova de
Erra, no passado dia 20 de
Junho, reviveu-se na
freguesia de Erra uma das
mais antigas tradições.
Durante os festejos do S. João, as seis fontes da vila foram
ornamentadas pela população, criando assim uma pequena disputa entre os moradores, com o objectivo de todas as fontes
serem enfeitadas e uma ser a vencedora.
Para isso os “concorrentes” recorreram, a flores naturais, flores artificiais, ramos de palmeira, o famoso mastro, balões de S.
João, bandeiras e uma grande originalidade de quadras festivas
relacionadas com a respectiva fonte.
Das seis fontes participantes – fonte do Terreiro, fonte Rua
Manuel Marçal, fonte Rua do Convento, fonte dos Frades, fonte
do Retiro e fonte da Praça – apenas uma saiu vencedora.
O júri composto pelo Vereador da Câmara Municipal de Coruche, Nelson Galvão, o Director do Jornal de Coruche, José
António Martins e o representante do Jornal Mais Regiões José
Barroca elegeram a fonte do Retiro como a grande vencedora
desta recuperada tradição.

Fonte do Convento

Fonte do Retiro

Fonte da Praça

Fonte do Terreiro

<
Fonte dos
Frades

>
Fonte Rua
Manuel
Marçal
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Confraria
Gastronómica do toiro
bravo, III Capítulo

1.º Fim-de-semana
de comercialização e confecção
da Carne Brava foi um sucesso
O primeiro fim-de-semana de comercialização e confecção da Carne Brava, extra “sabores
do Toiro Bravo” foi um sucesso.
Segundo Alfredo Tomaz, proprietário do Talho do Manel “foi um fim-de-semana, diferente, a
carne brava teve uma enorme procura, creio que
grande parte das pessoas têm curiosidade em
experimentar o magnifico sabor desta carne.
Penso que a pouco e pouco a implantação da
carne brava nos hábitos alimentares dos Coruchenses e de todos os forasteiros que vierem a
Coruche experimentar as mil e uma maneiras de
a confeccionar será uma realidade.”
Numa tentativa de fazer com que a divulgação da carne de toiro bravo não fique limitada ao
certame “Os Sabores do Toiro Bravo”.

Com dignidade e brilho decorreu o III capítulo da confraria gastronómica do toiro bravo, como é sabido provisoriamente sediada
no Museu Municipal de Coruche, e foi em Coruche (o que não é
obrigatório!) que tudo aconteceu. Não vos vou cansar agora com o
descritivo do cerimonial, mas é bom que o povo da minha terra fixe
de imediato duas coisas – primeiro, a confraria destina-se a dignificar gastronomicamente a carne de toiro bravo; segundo, os
repastos que os confrades fazem em tal âmbito são pagos integralmente pelo bolso dos próprios. Digo-o, porque atento escutei
comentários indecorosos a quando do cortejo das confrarias da
Ermida do Castelo ao Rossio, e se é verdade que “quem escuta de
si ouve”, também é verdade que a negatividade dos comentários
tem que ser atribuída a “pessoas” que para além do estar nada
deram à terra, e de quem aliás a vila nada espera. Que me perdoem
o desabafo, mas engrossando como engrosso diáspora coruchense,
fico triste que estando como estou sempre ao dispor dos interesses
de Coruche, me veja classificado com meus pares como papa manjares pagos por outros, quando na realidade, de todos os intervenientes bem conhecida, os confrades assumem todos os custos inerentes, do traje ás refeições. Para que conste, e para que jamais
quem demanda Coruche tenha vergonha do que ouve enquanto,
dignificando a vila, vai passando pelas ruas, que sempre bem souberam receber.
Vinte e cinco confrarias gastronómicas de
todo o país estiveram representadas na vila, o
que nos deve merecer
respeito, muito respeito.
Para além de tudo isto,
só a carne brava porque
existem toureiros que
lidam os toiros bravos, e
que bonito foi que
tivessem estado connosco José Simões, Óscar Rosmano, Júlio Gomes e Ricardo Chibanga,
glórias do toureio a pé nacional, que por razões meramente circunstanciais soubemos congregar. Coruche, Vila centenária, sempre
teve no trabalho e no valor a sua maior riqueza, de que nos devemos continuar a orgulhar. Não serão episódios de maledicência gratuita que nos afastarão do caminho certo.
A confraria gastronómica do toiro bravo, que em boa hora
Dionísio Mendes soube dinamizar (à margem da política e do bairrismo, é bom que se esclareça…) é uma mais-valia sediada na vila
que os meus paisanos terão que fazer o favor de respeitar, e já agora
apoiar. Que vos dê conta de que 28 de Setembro terá lugar na vila
a “1.ª corrida de toiros das confrarias gastronómicas”, que esperamos venha a ser um êxito, como merece, dado que esperamos a
visita de confrarias de todo o território nacional; que a vila esteja à
altura do acontecimento, já que todas as praças do país, desejam
acolher eventos de tal impacto. Em breve sobre esta corrida darvos-emos mais noticias.
DCX

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 conhecido
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 (ver lista ao lado).
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, experimentar maravilhosos pratos de Carne Brava?
Aproveite ainda o vale de desconto de 2€
que o Talho do Manel oferece na compra de
15€ de carne brava. É só procurar o vale no
Jornal de Coruche.
José António Martins

Restaurante A Tasca - Coruche
- Aba de hortelã com repolho
- Bifinhos Bravos com cogumelos
- Bifinhos Bravos de Cebolada
- Grelhados Bravos

Café Restaurante Girassol - Biscaínho
- Toiro Bravo com Amêijoas
- Bandarilhas no Carvão

Restaurante o Choupo - Montinhos dos
Pegos
- Miminhos de Toiro
- Capote de Toiro

Restaurante Ponte da Coroa - Coruche
- Chã de fora de Novilha Brava estufada no tacho

Café Restaurante Amorim - Salgueirinha
- Cozido de Carnes Bravas, sexta-feira (Sábado e
Domingo por encomenda)

Restaurante O Rossio - Coruche
- Costeletas e espetadas de Novilha Brava no carvão
- Lagarto Bravo com cogumelos e pimentos

Restaurante O Farnel - Coruche
- Rolinhos Bravos com rosmaninho
- Bife à Victor Mendes
- Bravo e Mar
- Grelhada Mista Brava na telha

Restaurante Os Maias - Couço
- Mão de Vaca Brava com grão
sexta-feira e sábado ao almoço
- Rabo e Chambão de Novilha Brava estufado
sexta-feira e sábado ao almoço

Restaurante o Campino - Coruche
- Bife à Corugália de Novilha Brava

Café Restaurante o Cantinho
- Massada de vaca brava
sexta-feira ao almoço

A Quintinha
- Carne Brava estufada com arroz de amêndoas
e pinhão

Restaurante Gran'Gula
- Medalhão Bravo e cogumelos silvestres,
com espetadas de batata e puré de maçã

Restaurante Sal e Brasas - Coruche e
Lisboa
- Todos os dias do mês, o prato que é apresentado na
rubrica do JC “Receitas de Carne Brava”, este mês de
Julho Ragu de Toiro Bravo.

DESTAQUE O VALE e venha ao Talho do Manel
comprar carne com desconto.
Se preferir basta-lhe apresenter este seu jornal.

€
VAmLpEra d2e 15 €

na co
e Brava
de Carn

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

Não pode ser vendido separadamente.

suplemento

Tauromaquia

Director: José António Martins

Coordenação de Domingos da Costa Xavier

•

Registo ERC 124937

Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 27 de Julho de 2008

S OBRE T OIR OS

Alguém tem que “parar os pés”
EDITORIAL
a esta gente

O que se passou com a
providência cautelar emitida por
uma juíza de um juízo de Lisboa, que colocou o seu activismo por arriba das leis que nos
regem (que bom seria que nos
“regessem…”), é caso bastante
que preocupe o “nosso” provedor de justiça e sobretudo o
denominado Conselho Superior
de Justiça, que pese a propalada
independência é o dinheiro do
estado que o paga, e, é chegada

a altura de sabermos que de
facto existe. O que se passou é
de todo intolerável. Impedir a
transmissão de um evento com
quarenta e quatro anos de história, a corrida TV, sobretudo
tratando-se de um espectáculo
que o estado português classifica como sendo para maiores de
seis anos é tão crassa estupidez,
que suja a justiça portuguesa,
razão que me leva a pedir com
urgência a intervenção da cúpu-

la que a tutela. Espero bem que
a RTP leve a juízo os fedelhos
da “animal” e ganhe a causa,
pedindo choruda indemnização,
que os obrigue a reflectir as
próximas tonterias. Porque, tudo isto é grave. A sogra de um
amigo meu, imobilizada, chorou
quando se viu impedida de ver o
seu espectáculo preferido, raro
em televisão, e, que mesmo
assim lhe coarctaram. Respeitem-nos!
Tem a justiça problemas
sérios, é sabido, mal os seus superiores têm obrigação de ser
tão rápidos a actuar, quanto o foi
a juíza lisboeta que por razões
pessoais (decerto) determinou o
impedimento da transmissão.
Quanto à pangaiada que se
noticiou da “condenação” de
França, Espanha e Portugal, por

um pseudo tribunal que um
afecto de denuncia senil de 81
anos – Franz Weber de seu nome – lidera, resta-me, na ausência de espaço para análise
aprofundada, dizer-vos que cada
vez mais entendo o povo da
Irlanda e a sua resposta face ao
famigerado “Tratado de Lisboa”, que pelos vistos é fundamental na carreira de Sócrates
(o nosso, que jamais o confundam com o filosofo!!!), dado
que se fossem dadas hipóteses
aos outros povos (o nosso incluído…) esta gentalha rápido
alcançaria a conclusão de que
não nos vemos representados
neles. A Europa deles não é
aquela em que nascemos. Não
me canso de proclamar que os
povos não são estúpidos, e
quando o único que teve direito

Dr. Domingos da Costa Xavier *

a pronunciar disse não, percebemos todas as artimanhas que
utilizam para não correr riscos.
No caso português, e, face ao
referido, como posso acreditar
na capacidade crítica de uma
Assembleia da Republica que
vê maltratar o melhor da nossa
tradição e não protesta? Quem
representam se não respeitam o
sentir nacional?
Nunca me filiei em nenhum
partido, mas juro que em breve
me vou filiar na “abstenção”.
Diziam os anarcas naqueles
tempos loucos de 75 que o “voto
é a arma do povo; não votes que
ficas desarmado”.
Calhando, tinham razão!!!
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Uma coisa Séria…
A festa de toiros é uma coisa
muito séria e malgrado se chame “festa”, a designação somente se insere no conceito sociológico, por de facto fugir à
rotina.
Tudo o que ocorre inerente
ao último dos cultos telúricos, é
sério e grave, dado que os toureiros (sacerdotes de tal rito…)
são os únicos que participando

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

Especialidade Carne na Brasa

activamente, podem pagar o seu
desempenho com o preço de
vida, preço demasiado alto, para
que pesem as banalizações correntes, um homem o pague nos
dias de hoje. A glória e a morte,
na “festa de toiros”, são simbióticas.
Tudo isto a propósito de um
quadro que desfrutei no “Museu
de Bellas Artes de Sevilha”,

grande que ocupa uma parede
enorme e exige distância para
ser devidamente visto. Intituado
“la muerte del maestro”, deve-se á paleta e ao talento de José
Villegas (1844-1921) e é a prova provada de que até na morte,
como um dia afirmou Manzavares “toureio é grandeza”.
Desfrutem…!
DCX
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Campo P equeno, 5 d e J unho

A noite dos Mouras
Fotos: Joaquim Mesquita

Maestro João Moura

João António Romão de Moura,
um génio do toureio a cavalo, apresentou-se em Lisboa na companhia do seu
séquito familiar para a festa comemorativa dos seus trinta anos de alternativa,
e, foi uma festa.
__
Lidaram-se toiros com o seu ferro e dois
com ferro de Pégoras, e ainda um novilho
de Romão Tenório.
De Moura, quando se esforça e está
bem, pouco mais há para dizer que está para a sua época como Vitorino Froes esteve
para a sua é o pai de tudo o que se faz em
termos de lides a cavalo do lado de lá e
extrema influencia para o que se escuta por
cá; não me canso de referir que o maestro
Moura trouxe para o toureio a cavalo a
ligação, em época em que o conceito se
tornou obrigatório para o toureio a pé, com
consequente reflexo para o que se fazia a
cavalo.
A sua noite de festa esteve soberbo,
sobretudo quando perante o seu segundo
ressuscitou a pureza das sortes a sesgo.
Seu filho, João Moura Júnior, evidenciou o talento que herdou do seu pai e a
frescura arrojada que a juventude lhe consente e, esteve bem.
O sobrinho, João Augusto, a quem
coube a despesa do toureio a pé, foi para o
público capitalino toda uma revelação, de
placeado que se revelou; com o seu natural
talento e com as portas que seu tio lhe
abrirá, é bem uma certeza enquanto esperança do toureio a pé nacional. Triunfou!
E, vamos lá ao caso da corrida. Se o ridículo matasse, os responsáveis pela pangaiada já tinham morrido. Ao estilo dois
em um, foi-nos dado assistir também a um
espectáculo de variedades taurinas, para
que o jovem Miguel pudesse debutar. Que
coisa ridícula em clima de festa. Valha-nos
que o miúdo, bem mais que seu irmão,
recordou de maravilha os inícios de seu pai.
É um caso (a ver com muita atenção…) e
mais não cabe dizer.
Os toiros de Moura, com remendo de
Pégoras, serviram e em praça os forcados

João Augusto Moura

João Moura Jr.

Miguel Moura

de Santarém e de Portalegre, honraram as
suas fardas, com destaque para Nelson
Nabiça, por Portalegre, ao executar, quiçá,
uma das grandes pegas do ano.
Os cavaleiros e os novilheiros, saíram
em ombros.
Foi bonito.
DCX
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No sitio da Nazaré!
João Telles Jr. colhido
com gravidade nos Açores
“Foi sem dúvida a mais marcante actuação da minha carreira”
João Telles Jr

No passado Sábado dia 21 de Junho, João
Telles Jr. foi colhido com gravidade na primeira
corrida das Sanjoaninas, nos Açores, tendo ficado
inanimado em praça, depois de o cavalo que montava ter caído e a investida do toiro o ter feito
enrolar com a montada.
O clima foi de consternação e incredulidade,
pensando-se que o jovem coruchense poderia ter
perdido a vida, dado o aparato da colhida e a forma como ficou imóvel na praça. Felizmente, tudo
se veio a revelar um enorme susto, depois de ter
sido retirado da Monumental de Angra do Heroísmo, e ter recolhido ao Hospital, onde esteve
internado e recuperou a consciência. João Telles Jr.
encontra-se bem apesar de ainda estar em recuperação.

Na sua página na internet (www.joaoribeirotelles.com),
o jovem relata o sucedido, e expressa o seu agradecimento a todos os que o acompanharam nestes dias
e também aqueles que de diferentes formas lhe
fizeram chegar mensagens de apoio. O benjamim
da Torrinha reere que a sua participação nas tradicionais Festas Sanjoaninas nos Açores, “foi sem
duvida a mais marcante actuação da minha carreira, dado a aparatosa queda de que fui vitima
na Tarouca”, a montada que usava na altura da
colhida. No primeiro toiro foi à praça com o
Oriente, o Rio Frio e a Tarouca. No segundo da
tarde novamente o Oriente, o Trocadilho e a
Tarouca que no final de um violino rendeu-se ao
cansaço e caiu frente ao toiro. Depois da aparatosa
queda “com todos os exames efectuados estou
bem e encontro-me a recuperar”, referiu João
Ribeiro Telles Jr.
O Jornal de Coruche endereça-lhe os mais sinceros votos de rápido restabelecimento.
Agradecemos ao fotógrafo André Pimentel
dos Açores, a amável cedência das fotografias.
Abel Matos Santos

O ocorrido na praça de
toiros da Nazaré, no dia mundial da criança foi bonito.
A empresa, que Manuel Tavares da Silva lidera com o
apoio de João Mascarenhas,
promoveu uma tenta pública de
gado de Herdeiros de Manuel
José da Úrsula (um luxo em praça…) por alunos da escola de
toureio José Falcão, para gáudio
dos meninos das escolas da
região.
Destacam-se os alunos mais
adiantados da escola que José
Júlio lidera, nomeadamente
“Julito” (seu filho…) e Miguel
Murtinho, sendo que com chama toureira se revelou André
Rocha, um rapaz que pode vir a
ser um caso, se os deuses entenderem e os toiros o ajudarem.
“Á la limon” com Maurício
Vale tentámos identificar os presentes sobre as ocorrências, o
que creio que conseguimos, e,
foi lindo de se ver a miudagem
“provando aficion”, no bezerro
para curiosos, surgindo na arena
miúdos e miúdas a querer tourear como surgem os cogumelos
num bosque fresco, prova provada de a coisa táurica está
geneticamente no nosso sentir,
digam lá o que disserem os cínicos que para aí circulam.

A empresa, além de ter promovido no fim da actividade
táurica um simpático churrasco
aberto aos presentes, aproveitou
também para divulgar as suas
intenções para o presente temporada. Apostando em toiros rematados de Infante da Câmara,
Cunhal Patrício, Jorge de Carvalho, Canais Vigoroux e Falé
Filipe, contrataram já os cavaleiros Bastinhas, João Salgueiro, Rui Salvador, Rui Fernandes, Vítor Ribeiro, Manuel Caetano, Telles bastos, Manuel Lupi, Pedro salvador, Filipe Gonçalves, Brito Pães, Francisco
Palha e Duarte Pinto, e os grupos de forcados de Santarém,
Vila Franca, Lisboa, aposento
da Chamusca, aposento da Moita, Portalegre, Alcochete, São
Mancos, Caldas da Rainha,
Alenquer e Azambuja, sendo
que pretendem iniciar a actividade a 19 de Julho, um Sábado.
Têm também agendado 26 do
mesmo mês, 2,9,14 e 16 e 23 de
Agosto e 6 e 13 de Setembro.
Sorte é que o lhe desejamos
que aficionados que são bem
merecem sucesso empresarial.
Que a Nazaré tenha, de facto,
ondas de bravura!
____
DCX

BADAJOZ

Quão gostei das andorinhas!
Não pude gozar na totalidade a Feita de Badajoz, mas
foi-me possível fruir a corrida
de domingo e também a de segunda- feira.
Na primeira, anunciamos
Ferrera, El Juli e Miguel Angel
Perera frente a toiros de Daniel
Ruiz, o interesse residia na comparência ou não de Perera, dois
dias antes brindado com uma
cornada no triângulo de scarpa.
Apareceu e orgulho-me de ter
iniciado a ovação que a praça
lhe tributou face ao valor de se
dispor a tourear com os pontos
frescos. Cortaram-se seis orelhas, e á priori a corrida parece
ter sido um êxito, mas pouco
mais recordo que a bondade do
primeiro toiro, entregado pelo
piton direito, que a forma como
El Juli inventou o seu primeiro,
a que lhe valeu um troféu, inextremis.
Na segunda- feira, de cujo
cartel caiu José Tomás por colhida, pouco mais podemos
dizer que os espanhóis têm
razão quando dizem que “corrida de expectación es corrida de
desilusion”. Assim foi.
Finito de Cordoba, toureiro

com capacidade para exibir arte
e talento, pouco mais podemos
dizer que os não quis ver, do seu
sabor só sobraram duas verónicas de lei ministradas ao seu
primeiro. José Maria Manzanes,
que substituiu Tomás, esteve
diligente e asseado noseus dois
toiros.
Cayetano, no seu primeiro
aos costumes disse nada e
fechando praça diligenciou triunfar, e pese um número que
protagonizou ao descalçar bruscamente as sapatilhas (olé, Cristina…), até esteve bem, perante
um buraco de cuvillo, que lhe
terminava a viagem nas sapatilhas que já disse descalçou, e
convenhamos que lhe deu a volta. Estocada deficiente, e a custa
de o não saber descabelhar um
tempo interminável para que o
tiro morresse de aborrecido. “El
publico del corazón” ofereceu-lhe uma orelha. Como se vê,
muita parra e pouca uva.
Resta-nos a esperança de
que para o ano haverá mais.
Certo é que as andorinhas voltarão a alegrar os fins da festa.
____
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S OBRE T OIR OS

Rouxinol e Duarte,
Triunfo no Ano da Interrupção!

Joaquim Mesquita

crítico taurino
Fotos: Joaquim Mesquita

A 44ª edição da corrida TV
promovida e a favor da casa do
pessoal da RTP foi proibida de
ser transmitida em directo por
uma Sra. Dra. Juiz que pactuou
com um mesquinho (da) animal
devido a ser um espectáculo
violento para menores de 6
anos, já que a dita Sra. É tão conhecedora de leis, ou não, pode
ser só o que lhe interesse, não
tem conhecimento dos programas infantis, banda desenhada e
outros, que despertam violência
nos ditos menores a passar todos
os dias inclusive sábados e
domingos além dos filmes que
ao fim de semana invadem os
ecrãs a meio da tarde que incitam a todo o tipo de violência,
passional ou não. Isso já não lhe
diz respeito decerto, porque afinal o seu objectivo nem deve ser
proteger os menores de programas violentos mas sim o de
intentar contra a cultura do seu
país se é que ela se pode considerar portuguesa, provavelmente não. Deve ser apenas ela,

Manuel Gonçalves homenageou o ganadeiro Joaquim Alves

mesmo só ela que se junta (no
gabinete) ao bando de cabelos
em pé mal cheirosos que todas
as quinta-feira de corrida no
campo pequeno vão insultar
verbalmente quem vai à praça,
sim porque chamar assassinos
ou filhos da p… como se tem
ouvido é ofensa e não sei até
que ponto crime, provavelmente
não é, estão lá meia dúzia de
polícias calmamente à frente
deles para os proteger, como tal
se ouvem e não reagem é porque não deve ser crime mas se
fosse o inverso já poderia ser e
haveria bastonada no ar.
Tal como o administrador da
RTP não permitir que a transmissão em directo não fosse
para o ar, afinal a coima é apenas de uma gota de agua para a
televisão de todos nós, 15 000€,
que é isso para quem paga milhões por novelas brasileiras,
mas poderia por em risco o seu
lugar na cadeira do poder perante o seu patrão, o tal que tem

o diploma de engenheiro passado num fim de semana qualquer
que por acaso a escola onde foi
passado estava encerrada, afinal
do que nos queixamos? De nada… cada um tem o que merece… votaram neles temos que
os aturar e pagar a factura.
A corrida propriamente dita
teve em Luís Rouxinol o grande
triunfador da tarde, aclamado
sem protestos após o anunciado
como triunfador. Executou uma
lide baseada no toureio frontal
de início para com os seus populares violino, palmo e par de
bandarilhas executados superiormente levar o público ao rubro. José Manuel Duarte não escandalizava se fosse proclamado triunfador ou exequo, porque
ambos estiveram em tarde de
êxito grande. Duarte cravou três
compridos de praça a praça e
nos curtos, com muita entrega e
profissionalismo brindou o publico com uma lide de maestria
> continua na página seguinte

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

PAPELARIA

Aberto ao Sábado à tarde
Tel. 243 619 055
Rua da Misercórdia, Nº 34
2100-134 CORUCHE
(junto à Caixa Agrícola)

• Livros escolares (aceitam-se ecomendas)
• Material escolar didáctico
• Artigos para artes decorativas
• Acessórios bdesign

R E S TA U R A N T E

comida regional

“OS MAIAS”
Rui Maia
Sócio-Gerente

Tel. 243 650 131
Rua do Comércio, N.º 43 • 2100 COUÇO
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Rouxinol e Duarte,
Triunfo no Ano da Interrupção!

António Ribeiro Telles, Cara e Coroa!
As Extremas Emoções da Festa
A corrida realizada em
Santarém no dia 10 de Junho feriado nacional, teve em António
Telles o grande triunfador da
tarde, protagonista também de
uma aparatosa colhida quase no
final da primeira lide, António
viveu um autêntico calvário
com o toiro a investir no “Nico”
ficando o ginete por baixo da
montada, foram momentos de
pânico vividos pelo toureiro e
pelos milhares de pessoas que
preenchiam a quase lotação da
praça.

a repor a verdade e defender o
bastião do seu toureio. Os compridos foram em tiras poderosas
e nos curtos citando de largo
viajando de frente reunindo ao
estribo e a elevar o braço para
deixar o ferro no alto do murrilho do “Vinhas”, encerrando
com o ferro mais vistoso da lide.
A grande expectativa desta corrida residia na presença do
rejoneador espanhol Pablo Hermozo de Mendoza, convalescente de uma anunciada queda
quando treinava foi substituído

Felizmente sem consequências maiores e montando “Paquirri”, António voltou à arena para rematar a lide após
deixar os compridos de boa
nota e os curtos em quarteios
bem medidos.
A lide ao quarto da ordem foi
a mais importante da tarde, um
António cheio de raça disposto

por Sónia Matias, diga-se em
abono da verdade que o publico
aceitou de bom agrado a inclusão da toureira no cartel. Sónia
andou algo irregular na primeira
lide, as montadas a não ajudarem e alguns ferros a resultarem
aliviados. Diante do quinto viuse uma Sónia mais toureira
alcançando bons momentos

Rouxinol com o trofèu conquistado e a sua quadrilha,
companheiros de muitos êxitos

interessando um toiro algo andarilho nunca lhe perdendo a
cara, aproveitando o seu andamento para citar a aguentar encostado a tábuas e sair na altura
certa para em reuniões cingidas
cravar de alto a baixo e rodar no
piton em remate artístico aclamado pelo seu publico com
ovações de luxo. Abriu praça
Joaquim Bastinhas devido ao
toiro que tocou em sorte a Manuel Jorge de Oliveira se ter
inutilizado quando rompeu praça. Bastinhas rubricou uma actuação regular dentro do seu estilo cravando á tira e a quarteio,
brindando o público com as
suas peculiares sortes de adorno. Manuel Jorge de Oliveira
teve uma actuação com bons
momentos de toureio frontal
com o qual se tem definido ao
longo da sua carreira, citando de
praça a praça cravou dois ferros
com classe, a sua actuação veio
a menos quando trocou de montada e rematou com um violino.
Rui Salvador, toureiro dos ferros impossíveis voltou a marcar
a diferença e por extrema emoção na sua lide nos últimos dois
curtos com o toiro fechado em
tábuas atacou provocando a investida para cravar de alto a baixo e deixar o publico em delírio.
Rui Fernandes, está um toureiro renovado mas por vezes
continua a alternar o bom com o
menos potável. Dois ferros
imponentes a provocar a investida do toiro e depois a deixar
colher a montada sem necessidade num momento de exitação,
o toiro nestes momentos não
perdoa. Tarde de competição
entre os Amadores de Santarém
e Alcochete. E novamente o dilema conceito de melhor pega, a
mais mal ajudada mas que teve
espectacularidade pelo estoicismo do forcado da cara foi a premiada por este andar começam

a não ajudar as pegas e o forcado da cara que se desenrasque e
assim ainda se corre o risco de
ter de atribuir seis troféus em
cada tarde. Ruben Duarte foi o
eleito do júri. Pelos escalabitanos pegaram João Pedro Seixas Luís (1º), Joaquim Pedro
Torres (3º) e António Grave de
Jesus (1º). Pelos amadores de
Alcochete, José Miguel Vinagre
(1º), Vasco Pinto (2º) e Ruben
Duarte (1º).
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com o “Nilo”, estrela da quadra,
bregando e preparando com
classe, reunindo e cravando
com emoção contagiando as
bancadas. O praticante João
Salgueiro da Costa completava
o cartel, diga-se em abono da
verdade que a primeira parte da
corrida foi sua. Superior nos
compridos e três bons curtos a
entrar de frente, rematando com
ladeio templado e dominador
escutando fortes ovações.
A encerrar a corrida, o jovem
Salgueiro andou em bom plano
nos compridos e os curtos a
quarteio resultaram regulares
numa lide limpa com brega eficiente, deixando o jovem Salgueiro da Costa uma grata
impressão do seu toureio e um
excelente nível de evolução.
Dois grupos de forcados em
praça, Santarém e Évora. Pelos
escalabitanos foram cara Francisco Góis (1º), João Vaz Freire
(3º) e António Gomes Pereira
(1º). Pelos pupilos de João
Pedro Rosado que fez a sua despedida como cabo da arena ribatejana, Francisco Garcia (1º),
António Moura Dias (3º) e
Gonçalo Pires (4º). O curro de
Vinhas saiu mansote com pesos
acima de 500 kgs, escasso de
trapio. Dirigiu César Marinho
assessorado pelo Dr. Salter Cid.
Joaquim Mesquita

Actividade do Grupo de Forcados de
Coruche para Julho

José Manuel Duarte foi profecta na
sua terra

O curro, com a divisa de Pinto Barreiros, estava exímio de
apresentação, saiu moderado de
andamento sobressaindo na
qualidade de investida o sobrero
lidado em segundo e o quarto.
Dirigiu superiormente António
Garçoa assessorado pelo Dr. José Luís Cruz. A Monumental
Celestino Graça voltou a registar uma excelente moldura humana a preencher quase a totalidade das suas bancadas.
____

O Grupo de Forcados Amadores de Coruche, comandado
por Amorim Ribeiro Lopes, tem
um mês de Julho com uma agenda de corridas bastante preenchida com as seguintes datas:
3 Julho, (5º feira) Campo
Pequeno, apresentação do matador espanhol triunfador da edição deste ano da feira de Sto
Isidro em Madrid, Manuel Jesus
“El Cid”, actuam os cavaleiros
Vítor Ribeiro e Manuel Lupi
que substitui o anunciado João
Telles Jr., o grupo de Coruche
alterna com os Amadores do
Aposento do Barrete Verde de
Alcochete. Lidam-se toiros de
Ortigão Costa.
4 Julho (6º feira), Alandroal.
O grupo de Coruche alterna
com os Amadores do Aposento
do Alandroal e Monsaraz. Actuam os cavaleiros Luís Rouxinol, Rui Fernandes e Tiago
Carreiras, lidam-se toiros da
ganadaria coruchense de Hrds.
de Cunhal Patrício.

5 Julho (Sábado), Loulé
(Algarve), actuam os cavaleiros
Rui Fernandes, João Moura
Caetano e Isabel Ramos, lidamse toiros cinqueños de Dias
Coutinho e pegam também os
amadores de Cuba.
11 Julho (6º feira) Vila
Viçosa. Corrida onde se vão
comemorar três efemérides importantes no universo da tauromaquia, os 50 anos de alternativa de Mestre David Ribeiro
Telles, 30 anos de alternativa de
João Moura e 25 anos de alternativa de António Ribeiro Telles.
Os amadores de Coruche alternam com os amadores de Monforte. Lidam-se toiros de Vale
Sorraia e David Ribeiro Telles.
Nesta importante corrida com
muito simbolismo para Coruche
actua também a Banda da Sociedade Instrução Coruchense.
13 Julho (Domingo) Arraiolos.
19 Julho (Sábado) Coruche.
Corrida TVI com transmissão
em directo desde a praça de toi-

ros de Coruche a partir das
22.30 hrs.. Actuam as cavaleiras
Sónia Matias, Ana Batista e
Isabel Ramos, o grupo de Coruche alterna com os Amadores
do Aposento da Chamusca e de
Cuba. Lidam-se toiros da ganadaria do Dr. Brito Paes.
20 Julho (domingo) Povoa
do Varzim. XII Corrida da TVNorte. Actuam os cavaleiros
Joaquim Bastinhas, Rui Salvador, João Salgueiro, Vítor Ribeiro, Sónia Matias, Marcos
Tenório Bastinhas. Com o grupo de Coruche alternam mais
dois grupos, Amadores da Moita e Cascais. Lidam-se 6 toiros
de Manuel Veiga.
27 Julho (Domingo) Foz do
Sizandro (Torres Vedras).
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Dinastia R. Telles na
Primeira de Santarém
Fotos: Joaquim Mesquita
Rodrigo Taxa

No passado dia 6 de Junho
pelas 22 Horas, na monumental Celestino Graça em Santarém, realizou-se a primeira
das quatro corridas anunciadas para a feira taurina que aí
se veio a desenrolar.
No cartel estavam anunciados os cavaleiros da Dinastia
Ribeiro Telles, lidando toiros
das ganadarias de Mestre David
R. Telles, e Vale do Sorraia,
pegando os homens dos grupos de forcados amadores de
Moura e Aposento da Moita.
__
Assim, e perante uma boa
casa, abriu a corrida o veterano
cavaleiro João Palha R. Telles,
cavaleiro do mais apurado sentido toureiro, na vertente lata da
palavra e que perante um oponente com pouca qualidade, e de
toada mansa, ministrou a lide
possível, destacando-se da ferragem por si colocada os dois
últimos ferros em sorte de violino com que encerrou a função,
de excelente corte artístico.

leiros mais novos, que diga-se
em nada ficaram atrás dos seus
antecessores, tendo primeiro
saído a praça Manuel R. Telles
Bastos, que porfiou uma lide
muito correcta, quer na ferragem comprida, quer na curta,
onde com o Negresco alcançou
bons momentos de toureio profundo, como foram os dois últimos ferros da sua lide, através
de excelentes entradas frontais,
e cravando ao estribo.

violino, bem á imagem de seu
pai, e um “arrimadíssimo” palmo em terrenos de muito compromisso entre tábuas. Mais
uma vez João alcançou, como é
seu timbre, um bom triunfo, a
que não faltaram os fortes
aplausos da praça Scalabitana.
Após esta boa lide seguiu-se
o intervalo, momento aproveitado, e bem, pela CMS através
do seu presidente, Dr. Moita
Flores, para atribuir uma justa e
merecida homenagem aos 25
anos de alternativa de A.R.
Telles, que este ano se comemoram. Finda esta, reiniciou-se a
função, agora para as lides a
duo. Deram o mote os irmãos R.
Telles, perante um manso distraído, estando, no entanto,
como é costume, bem presentes
o entendimento e recortes artísticos entre ambos, sempre que
toureiam juntos. A terminar as
lides equestres, saíram ao “redondel” da Celestino Graça, os
primos Manuel e João, que, não
ficando nada atrás dos seus

Meia Dúzia de
gatos-pingados
É com esta expressão popular que remete para muito
pouca coisa, quase nada, insignificância – ou ridicularia –,
que se caracterizou a “grande manifestação organizada pela associação Animal” contra as corridas de Touros, à porta
do Campo Pequeno, no passado dia 5 de Junho.
__
Dei-me à “esgotante” tarefa de contar os “gatos-pingados”,
e não consegui mais de 36, a maioria eram jovens claramente
instrumentalizados e manipulados por certos sectores políticos
da “ponta” esquerda que já nos habituaram a estes disparates.
A imagem vale mais que mil palavras, é que estes 36 que
representam a dita associação Animal, responsável por ter interposto uma providencia cautelar para impedir a transmissão
da Corrida TV, que uma pouco conhecedora juíza deixou aprovar, tornando o sistema judicial permeável a estas investidas
que atentam contra a dignidade dos portugueses e de quem
realmente se interessa pelo bem estar dos animais e das pessoas, se tiveram de confrontar com mais de 8 mil portugueses
que encheram o Campo Pequeno.
Apesar das ofensas sonoras e verbais perpetradas por estas
pessoas, que “armadas” com tachos e panelas, apitos e buzinas, conseguiram incomodar toda a gente, inclusive quem nos
arredores queria descansar, que não sendo incomodada pelo
espectáculo taurino, o foi pelos ditos manifestantes, que eram
guardados pela Polícia num dispositivo com mais homens do
que os manifestantes.
____
Abel Matos Santos

Depois, seguiu-se António
Palha R. Telles que após uma
brilhante sorte de gaiola que
galvanizou o público, viria no
entanto a sentir dificuldades
aquando da cravagem da ferragem curta, sobretudo também
mais uma vez pela pouca investida do seu “inimigo”. No entanto na recta final da sua lide, e
já com o seu Paquirri, cavalo
de franca voluntariedade, conseguiu remontar a lide, deixando
bem patentes a sua arte lidadora
e classicismo do seu toureio,
ainda que pelo fraco jogo do
toiro sem o brilho de outras
actuações. Após as lides dos
mais velhos da casa, seguiram-se depois as lides dos cava-

A fechar a primeira parte do
festejo entrou em cena o mais
jovem cavaleiro da dinastia Coruchense, e a si coube-lhe lidar o
toiro com mais mobilidade da
corrida. Assim, João Jr., após esperar o “inimigo” á porta gaiola,
colocou toda a ferragem comprida com bastante poderio,
com apoio do seu, também poderoso, Bacatum. Para os curtos “sacou” depois do Ojeda,
cavalo que imprime á sorte uma
expressão fantástica, e com o
qual João, tendo um perfeito
entendimento, deixou os melhores ferros da noite. Finalmente
para “redondear” ainda mais a
lide, foi ainda buscar o seu fiel
Dorey, e com ele colocou um

antecessores, executaram também uma boa prestação através
de uma boa intuição lidadora,
completando-se perfeitamente e
deixando, assim, bem clara a
ideia de que o bom toureio a cavalo a duo, tem continuação através do apelido que sempre lhe
esteve ligado; Ribeiro Telles.
Finalmente, no que à forcadagem diz respeito, por Moura
pegaram Luís Monge e Cláudio
Pereira à segunda, enquanto
Valter Brito consumou a sua pega ao primeiro intento. Posteriormente, pela Moita, estive-

ram Hugo Mineiro, á segunda, e Nuno Inácio e Luís Fera
coesos á primeira tentativa.
____
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SALVATERRA DE MAGOS

Clara de Sousa, da SIC,
nas Conversas da EPSM

Aluna de Coruche
vai representar
Portugal na Hungria

A jornalista e pivô de informação da SIC, Clara de Sousa, fechou com
chave de ouro, relativamente a este ano lectivo, a iniciativa “À
Conversa Com...”, realizada pelo Curso de Comunicação, Marketing,
Relações Públicas e Publicidade da Escola Profissional de Salvaterra
de Magos (EPSM).
Susana Santos
Aluna do 12.º C da Escola Secundária de Coruche, vai representar
Portugal e Coruche, nas Olimpíadas de Química na Hungria. Por
ser uma aluna exemplar, os Professores da Susana manifestaram
publicamente o seu apreço por esta “mente Brilhante”:
À Susana

No passado dia 3 de Junho,
duas horas foi o tempo que durou o ciclo de perguntas e respostas feitas à profissional de
informação mais mediatizada da
actualidade. Desde a sua passagem pela Rádio Marginal à sua
estreia na TVI, passando pela
RTP e estando agora na SIC,
tudo serviu para saciar a curiosidade de uma assistência constituída por mais de duas centenas
de pessoas.
Clara de Sousa começou por
falar da importância da imagem
em televisão, considerando que
é sempre a primeira coisa que
salta à vista quando se liga o
pequeno ecrã. Para aquela que
foi também considerada a mulher mais sexy do nosso país,
“ser pivô é uma função de grande responsabilidade, pois somos
o rosto de uma centena de pes-

soas que trabalha connosco
todos os dias”. Garantiu que em
estúdio há, por vezes, muitas
tensões próprias da televisão.
“Já chorei e já dei muitas
gargalhadas. O jornalismo é assim.”.
A pivô da SIC falou também
das desvantagens do mediatismo, e a esse nível fez questão
de referir a sua agonia relativamente aos paparazzis. Defendeu
fugazmente que não há coisa
mais horrível do que as pessoas
andarem em meter-se na vida
privada dos outros sem que tenham sido chamadas a fazê-lo.
“Há um paparazzi que chega a
dormir à minha porta para ver
se eu tenho algum namorado
novo”, confessou.
Questionada sobre a sua
maior paixão, se a rádio se a televisão, a profissional disse que

são situações diferentes mas
que, se tivesse de optar, nunca
deixaria a televisão. E o mesmo
acontece relativamente à publicidade. Apesar de já ter tido
várias propostas de milhares de
euros para ser o rosto de alguns
cosméticos, nunca aceitou entregar a sua carteira profissional
de jornalista em troca de uma
qualquer marca publicitária. Já
no que toca à entrevista que
mais gostou de fazer ao longo
da sua vida, confessou que foi a
José Mourinho quando este foi
para Londres treinar o Chelsea.
“Contrariamente a tudo o que
se dizia sobre a sua personalidade, Mourinho revelou-se uma
pessoa simpática e muito acessível”, referiu.
Saudações Académicas!
Mário Gonçalves
Gabinete de Comunicação e Imagem

Há percursos de vida que, desde logo, nos marcam e nos motivam como professores. E esses percursos tornam-se bem mais
valiosos quando os seus actores se revelam pessoas humildes, dispostos a aprender a cada dia que passa e a ajudar os companheiros, quando é caso disso. É por isso que, não querendo melindrar ninguém, não podemos deixar de salientar o percurso escolar
da Susana Santos, do 12.º C, uma aluna exemplar, quer no que
respeita ao comportamento, quer no que respeita ao aproveitamento, uma aluna que foi percebendo que não podemos deixar fugir as
oportunidades que nos vão sendo dadas no dia-a-dia e que cada
minuto pode ser determinante no caminho que temos a percorrer.
Em tudo a Susana soube dar o seu melhor e uma das áreas que
a Susana agarrou foi, sem dúvida a da Química. Por isso, gostaríamos de relembrar o quanto a Susana foi importante para a
Escola Secundária de Coruche, ao sabê-la representar sempre com
muito brio e empenho.
Tudo começou com a sua primeira participação nas Olimpíadas da Química Júnior, no 9.º ano, na Faculdade de Ciências. A
partir daí nunca mais parou. No 10.º ano, participou na semifinal
das Olimpíadas da Química +, no Instituto Superior Técnico, onde
obteve o 1.º Lugar. No 11.º ano, participou na semifinal das Olimpíadas da Química +, no IST, onde obteve o 1.º Lugar. Este proporcionou-lhe a participação na final na Universidade de Aveiro,
onde ficou classificada nos 10 primeiros lugares. Fez uma preparação intensiva para as Olimpíadas Internacionais e, no final dessa
preparação, uma prova técnica, tendo sido seleccionada para
representar Portugal e Coruche, na Hungria, em Julho de 2008.
Para a Susana o nosso bem-haja e que continue a ser a mesma
Susana de sempre!
Muitos Parabéns de todos os professores e, de modo especial,
dos professores de físico-química!
O Jornal de Coruche deseja à Susana as maiores Felicidades.
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

DE S TA Q U E

PUB E ASSINATURAS NO JC
Compre com
desconto

VALE 2€

na compra de 15 €
de Carne Brava

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.

Para pagamentos por multibanco

NIB: 0045 5170 4021 8445 9592 4

Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

Telef.: 243 618 766
Tm.: 914 074 917 • 914 515 426
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Alunos de Hotelaria
apresentam com êxito
a Prova de Aptidão
Profissional
Alunos dos Cursos de Hotelaria da Escola
Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM)
apresentaram, no passado dia 11 de Junho,
a sua Prova de Aptidão Profissional (PAP).

Centro de Novas Oportunidades da EPSM

Primeiras certificações
do secundário mereceram
reconhecimento público

A cerimónia oficial de apresentação realizou-se no restaurante
pedagógico da EPSM e contou com a presença de vários empresários, autarcas e representantes de associações e colectividades
do distrito de Santarém.
Depois de terem apresentado a componente teórica da PAP,
coube aos finalistas do 12.º ano apresentarem a parte prática. Os
alunos da escola confeccionaram e serviram uma ementa muito
variada constituída por diversos pratos de carne, peixe, mariscos,
legumes, frutas e doces.

À semelhança do ano passado, este ano, os alunos voltaram a
destacar, essencialmente, a cozinha tradicional portuguesa e a cozinha internacional.
Segundo Salomé Rafael, presidente da direcção da Escola
Profissional de Salvaterra de Magos, “este foi o final de um ciclo e
o princípio de outro para todos estes alunos”.
A responsável pela escola garantiu que “a grande aposta da
EPSM continua também a ser em estágios internacionais”.
Tal como aconteceu no ano passado, a Escola Profissional de
Salvaterra de Magos vai voltar a responder, este ano, às numerosas
solicitações de empreendimentos hoteleiros da Europa.

Governo Civil
entrega
11 mil euros
em material
ortopédico
Realizou-se, na passada sexta-feira, no Governo Civil de
Santarém, a quarta entrega de
material ortopédico resultante
do Projecto Tampinhas. Foi oferecido equipamento a quatro
instituições e a sete pessoas portadoras de deficiência de nove
concelhos do distrito.

O Centro de Novas Oportunidades (CNO) da Escola
Profissional de Salvaterra de
Magos / Instituto de Educação e
Formação do Sorraia certificou,
pela primeira vez, o Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências (RVCC) de nível secundário, na passada
sexta-feira, dia 13 de Junho.
Os dois primeiros candidatos
apresentaram-se à sessão de júri
de validação, isto depois de terem passado por todo o processo de RVCC que decorreu ao
longo dos últimos nove meses
neste Centro de Novas Oportunidades. “A validação de Rui

Moreira e Joaquim Cruz decorreu como previsto”, explicou
Rita Rosa. A profissional RVC
que os acompanhou disse também que os seus portefólios
reflexivos de aprendizagem e as
suas apresentações “mereceram
um reconhecimento público por
parte do avaliador externo e até
um desafio para uma candidatura ao ensino superior”.
Recordar que este CNO funciona, desde Outubro de 2006,
em Salvaterra de Magos e em
várias itinerâncias realizadas no
distrito de Santarém. Em menos
de dois anos de existência, este
CNO já recebeu cerca de 1700

inscrições e já validou mais de
800 adultos. “O trabalho deste
Centro de Novas Oportunidades
superou todas as expectativas”,
referiu Rogério Mesquita. Para
o director deste CNO, o seu
objectivo é “continuar a certificar com qualidade (nível básico
e secundário) todos os adultos
interessados neste processo”.
Aproveitando esta data histórica para este Centro de Novas
Oportunidades, o responsável
elogiou toda a equipa que tem
trabalhado consigo, destacando
“o profissionalismo e o empenho de todos os formadores e
profissionais RVC”.

. . . a q u arta en trega de material ortopédico resultante do Projecto Tampinhas.

Em representação do Governador Civil, o Adjunto João Sousa afirmou que a sociedade em
geral ainda se mobiliza em favor

de causas e, neste caso, ajudam
“pessoas que nem sequer conhecem”. Esta iniciativa não só
quantifica objectivamente os

seus resultados, como também
permite “contribuir para melhorar significativamente a qualidade de vida de pessoas que têm
rosto e nome”, defendeu João
Sousa. Para o Presidente da Resitejo e da Câmara Municipal da
Chamusca, os cidadãos que não
sofrem este tipo de situações,
“não têm noção de como é viver
com essas dificuldades”. A solidariedade é uma responsabilidade e não um favor, argumentou
Sérgio Carrinho, para quem o
projecto é “uma pequena atitude com um largo alcance social”. Esta quarta cerimónia resultou na recolha de 15 toneladas de tampas de plástico que

permitiram a compra de diverso
material ortopédico, num valor
total de 11 mil euros. As instituições contempladas foram a Associação Humanitária de Pontével (Cartaxo), o Centro de Saúde da Chamusca, a Associação
Humanitária de Montalvo (Constância) e o Centro de Integração
e de Reabilitação de Tomar. Os
cidadãos com deficiência que
receberam equipamento vieram
dos concelhos de Abrantes, Benavente, Entroncamento, Ourém e Torres Novas.
O Projecto Tampinhas é uma
parceria entre o Governo Civil
de Santarém, a Resitejo e a Ortoribatejana.
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CIÊNCIAS DA VIDA

A aposta CERT(a)
Dr. Vasco Manuel Mantas *

O recente bloqueio levado
a cabo por empresas e profissionais do ramo dos transportes rodoviários de mercadorias em Portugal, ilustrou de
forma marcante a facilidade
com que os stocks de bens essenciais e outros que asseguram
o bem-estar e até o funcionamento de serviços fundamentais
podem ser, facilmente e em curto
espaço de tempo, levados à ruptura.
Por todo o país as prateleiras
de grandes e pequenas superfícies foram progressivamente
esvaziadas, primeiro de produtos frescos e rapidamente também dos restantes, contribuindo
também para tal o aumento de
procura verificado em certos
locais em resposta à temida
escassez de víveres que se adivinhava.
Em paralelo os postos de
abastecimento de combustível
“searam” em vários pontos do
país e os medicamentos apenas
não faltaram porque a passagem
dos veículos que os transportavam foi sensatamente assegurado pelos piquetes de greve.

deparem com dificuldades no
suprimento das necessidades
básicas, às quais acrescem os
danos causados pelo próprio
desastre.
A expressão frequentemente
utilizada de que os sismos, furacões e outros desastres são
eles próprios catalisadores de
outras crises mas de natureza
humanitária e social, é não só
bastante precisa como reveladora dos efeitos prolongados e
geralmente extremamente gravosos que perturbações ao nível
sanitário e de abastecimento de
víveres podem originar no processo de apoio imediato e posterior regresso à normalidade (já
de si difícil e moroso).
Portugal, e Coruche em particular, estão sujeitos a uma
vasta gama de ameaças naturais
em que podemos incluir os sismos (possivelmente o fenómeno de maior poder destrutivo em

desastre, que as comunidades
permaneçam num relativo ou
mesmo absoluto isolamento face às regiões envolventes e ao
governo central, durante períodos de tempo variável.
Tema
abundantemente
abordado na ficção é infelizmente comum em desastres
ocorridos não só em países
pouco desenvolvidos como em
regiões com padrões de qualidade de vida elevados mas em
que o grau de destruição é tão
significativo que impossibilita
qualquer esforço sustentado de
apoio, resgate ou abastecimento. As comunidades estão assim
frequentemente, e durante o período inicial após um desastre
responsáveis pela sua própria
segurança e sucesso na organização dos primeiros esforços de
salvamento e recuperação até
chegada de auxílio.

vel bastante satisfatório de sucesso através do programa
CERT – Community Emergency Response Teams – sob responsabilidade de diferentes níveis de governo e também por
organizações não governamentais.
As CERT, formadas por cidadãos comuns que se oferecem
como voluntários, têm por
objectivo apoiar da melhor forma possível o maior número de
pessoas durante um cenário de
crise, estruturando-se nas comunidades e tendo nos laços estabelecidos entre vizinhos, colegas de trabalho e habitantes de
um bairro ou pequena localidade a força motriz que possibilita
um esforço coordenado e eficiente pelo bem comum.
As CERT não trabalham sozinhas mas sim em colaboração
com as autoridades que participam na sua formação e atribui-

Imagine agora que esta
ruptura não tinha sido causada por uma greve de curta
duração mas sim por uma falha crítica nas infra-estruturas e nas redes de transportes
resultante de uma catástrofe
natural.
__
Um sismo de grande magnitude pode causar um cenário de
ruptura dos stocks semelhante
ou mesmo pior, criando situações difíceis para as populações
residentes nas áreas afectadas.
A destruição de rodo e ferrovias, a perturbação causada
na própria economia e consequentemente sobre as transportadoras e comércio podem levar
a que, durante períodos de tempo variáveis, as comunidades se

curto espaço de tempo), tempestades ou cheias sendo que, a
confirmarem-se os cenários de
alterações do clima actual, outros novos perigos para que não
estamos preparados, poderão
surgir nesta região do globo.
É frequente em cenários de

Nos Estados Unidos tem sido analisado e explorado o conceito de preparação das comunidades enquanto parte activa
na resposta a desastres e não
como meros receptores passivos
de auxílio. Este conceito tem
sido implementado com um ní-
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ção de missões bem definidas e
que incluem capacidades de
resposta básica a desastres, busca e salvamento, supressão de
pequenos incêndios e socorrismo. Frequentemente as CERT
estabelecem também locais de
armazenagem de bens de pri-

ELECTRICISTA AUTO

meira necessidade que poderão
depois ser utilizados quando
necessário.
As CERT, embora não solucionem totalmente todas as vulnerabilidades de uma comunidade, ajudam na sua identificação e na primeira resposta até
que ajuda mais qualificada e
com os meios mais adequados
chegue ao local.
Estas equipas detêm ainda a
capacidade de estimular os laços entre os participantes, podendo contribuir noutros momentos para a resolução de problemas locais enquanto entidade
destinada a melhorar a segurança e educação das comunidades.
Em Portugal e com o apoio
da Association of Volunteer
Emergency Response Teams
(AVERT), a RPEC, Rede Portuguesa de Emergência Comunitária está empenhada em divulgar e apoiar a criação de equipas que sigam o modelo CERT
no nosso país, adaptando-o às
especificidades nacionais e
áreas em que estas equipas poderão beneficiar as comunidades, em estreita colaboração e
diálogo com as autoridades.
A RPEC encontra-se presentemente a avaliar a implementação de uma equipa
desta natureza na região de
Coruche, estando para tal a
efectuar os necessários estudos que antecedem a elaboração de um projecto de
desenvolvimento.
Esta iniciativa poderá contribuir para a promoção de uma
cultura de segurança e responsabilidade cívica, dando aos cidadãos comuns uma ferramenta
que lhes possibilite a participação na construção de uma comunidade mais segura e, simultaneamente, garantirem a sua
própria segurança em situação
de desastre.
____
* Biólogo
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Feira Nacional de Agricultura regista
100 mil visitantes apesar da conjuntura difícil
A 45.ª Feira Nacional de
Agricultura – 55ª Feira do Ribatejo, que teve lugar no Centro
Nacional de Exposições (CNEMA) e contabilizou até ao seu
fecho 100 mil visitantes, apesar
das contingências da semana em
que decorreu.
Luís Mira, administrador do
CNEMA e secretário-geral da
CAP sublinhou que “num ano
com uma conjuntura económica
pouco favorável e numa semana
de crise de combustíveis, a Feira
Nacional de Agricultura continuou a ser uma referência no sector”. Tanto assim é que na edição deste ano – 2008 – viu crescer o número de expositores,
sendo de realçar o facto de na
área agrícola se terem manifestado bastante satisfeitos dado os
contactos e negócios que a Feira
lhes proporcionou. A este propósito, Luís Mira acrescentou
que “algumas marcas de referência ao nível da maquinaria já
manifestaram interesse em estarem presentes na próxima edição”.
Este é um sinal inequívoco
do crescimento e da pujança desta Feira Nacional.
Com 500 Expositores no
recinto e algumas iniciativas
inéditas, como é o caso do 1.º
Salão Nacional da Alimentação,
o certame abrangeu ainda o 2.º

Salão Nacional do Azeite e o
Festival Nacional do Vinho, todos eles com uma adesão muito
positiva por parte dos visitantes.
A Feira continua a ser, por isso,
um “mundo” com várias iniciativas a acontecer ao mesmo
tempo, um evento de carácter
nacional e impulsionador das
tradições culturais do país.
Durante nove dias o Centro
Nacional de Exposições (CNEMA) em Santarém foi palco de
diversos seminários sobre os
mais diversos temas da actuali-

dade, quer relacionados com
sector agrícola quer com o tema
da Feira deste ano: a alimentação saudável. São exemplos a
Crise Alimentar Mundial e os
Impactos na Agricultura e na
Economia Portuguesa, o Desenvolvimento Rural e Pescas, a
Dinamização das Zonas Rurais
e Diversificação das Actividades nas Explorações Agrícolas,
a Política Ambiental e a Fiscalidade na Agricultura, o Exame
de Saúde da PAC, o PRODER –
Programa de Desenvolvimento

Rural, ou ainda Dieta Mediterrânica: tradição e saúde.
Outra iniciativa igualmente
inédita que constituiu um primeiro passo em 2008 e será para
continuar e aprofundar nas próximas edições foi o Salão da Alimentação. O Festival Nacional
do Vinho que contou com a participação de 120 provadores nos
10 júris do Concurso Nacional
de Vinhos Engarrafados, presididos pelos mais conceituados
enólogos portugueses. Estes
grupos de avaliadores contaram

com a presença de escanções,
profissionais de restauração,
opinion makers e um painel de
jornalistas nacionais e estrangeiros que distinguiram a excelência dos melhores vinhos com
a atribuição das medalhas de
ouro, prata e prémio prestígio
aos melhores classificados.
O concurso contou também
com 12 provadores internacionais para avaliar o “Fine
Wines Board”, uma avaliação
da adaptabilidade dos vinhos
aos mercados externos como
Inglaterra, Estados Unidos e
Alemanha. Foi ainda premiado
“The Best Cork in C.N.V.E.
2008” com a atribuição dos Prémios Prestígio, Ouro e Prata.
As medalhas prestígio foram
atribuídas às regiões de Estremadura, Ribatejo, Alentejo e
Sado.
A 45ª Feira Nacional de
Agricultura – 55ª Feira do
Ribatejo, continua assim firme
no seu propósito de ser a Montra por excelência do que Melhor se Faz e Produz no nosso
País, apostando na inovação, na
actualidade e na diversidade do
mundo rural e agrícola.
Em 2009 esperam-se novidades para este certame de
carácter nacional.

I Encontro da “juventude” do Bairro Novo
No passado dia 7 de Junho
realizou-se um encontro de confraternização da “juventude” do
Bairro Novo, no restaurante do
mesmo nome. O objectivo deste
almoço-convívio foi reunir antigos companheiros, proporcionando um reencontro de velhos

amigos que nasceram e/ou viveram parte da sua meninice e
juventude no Bairro Novo por
volta dos anos 60 e 70.
Alguns já não se encontravam há mais de 30 anos. Marcaram presença cerca de 40
amigos que aproveitaram a

ocasião para confraternizar e matar saudades.
O Rafael Palma e o Simão
Rebotim, com a viola e a harmónica, animaram as hostes
com os seus inconfundíveis
dotes musicais.
Mário Justino Silva
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

O final da cobrança do aluguer
dos contadores?
No passado dia 26 de Maio
entrou em vigor uma nova
legislação sobre os serviços
públicos essenciais: a Lei n.º
12/2008, de 26 de Fevereiro.
–––
A nova lei vem alargar o
elenco dos serviços públicos
essenciais, o qual passa agora a
ser constituído pelo serviço da
água, serviço de electricidade,
serviço de gás, serviço de comunicações electrónicas, serviços
postais, serviço de recolha e
tratamento de águas residuais e
serviços de gestão de resíduos
sólidos urbanos.
Sublinhamos como positivo
o facto de os serviços de comunicações electrónicas, designa-

damente o serviço de telefonia
móvel e o serviço de acesso à
Internet, terem sido considerados como serviços públicos
essenciais. Igualmente digno de
nota é o alargamento deste regime legal a todos os serviços
de fornecimento de gás canalizado, independentemente da sua
natureza, como aliás tem sido
uma velha reivindicação da
DECO.
A importância e essencialidade do fornecimento destes
serviços para as famílias e para
a qualidade de vida que se deseja para qualquer nação civilizada, determina que a lei confira
aos seus utentes uma protecção
e garantias redobradas.
Desde logo, o legislador consagrou algumas especificidades

quanto à possibilidade de suspensão do serviço, determinando que tal só poderá ocorrer
depois de o prestador do serviço
ter avisado, por escrito, o consumidor. A nova lei veio alargar o
prazo de aviso prévio da suspensão do serviço de 8 para 10 dias,
continuando a exigir como requisitos de tal aviso a indicação
do motivo da suspensão do serviço e dos meios que tem ao seu
dispôr para a evitar e retomar do
serviço. Só assim não sucederá
se a suspensão do serviço se dever a um caso fortuito ou de força maior.
Tal como já sucedia anteriormente, é proibida a imposição e
cobrança de quaisquer consumos mínimos. Todavia, a nova
lei vai agora mais longe, proi-

bindo a cobrança de qualquer
importância a título de preço,
aluguer, amortização ou inspecção periódica de contadores e,
bem assim, de qualquer taxa que
não tenha correspondência directa com um encargo em que a
entidade prestadora do serviço
efectivamente incorra. Assume
assim especial importância a
análise cuidada de “novas” taxas, de forma a evitar-se a mera
substituição da “taxa de aluguer
de contador” por outra de efeito
equivalente.
No que respeita à facturação,
a nova lei vem estabelecer que a
factura deve ter uma periodicidade mensal, devendo discriminar os serviços prestados e as
correspondentes tarifas.
Finalmente, no que concerne

Marta Costa Almeida *

ao prazo que os prestadores destes serviços dispõem para procederem à cobrança dos mesmos, recordamos que, tal como
já sucedia, este prazo é extremamente curto, porquanto o serviço apenas pode ser cobrado nos
seis meses posteriores à data em
que foi prestado.
Assim, decorridos seis meses sem que o prestador do serviço lhe remeta a respectiva factura para cobrança do serviço
prestado, a dívida prescreve não
podendo mais ser exigida.
Fique atento às suas facturas
e, caso estas regras não sejam
respeitadas, não hesite em contactar a DECO.
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Autarcas visitam Emissário e Observatório
O executivo municipal liderado por Dionísio
Mendes realizou, no passado dia 10 de Junho, uma
visita guiada às obras do “Emissário, Dique de Protecção, Interceptores de Cintura, Estação Elevatória
e ETAR da Vila de Coruche” e do “Observatório do
Sobreiro e da Cortiça”.
Mais de três dezenas de autarcas compuseram a
comitiva que teve a oportunidade de ver no terreno
o evoluir destes importantes projectos municipais.
O presidente do Município fez-se acompanhar dos
técnicos municipais e dos técnicos das empresas
construtoras, explicando detalhadamente todos os
pormenores das obras em curso.
O Observatório é um projecto de interesse
regional, nacional e mundial que em 2009 estará em
funcionamento, tornando Coruche ainda mais a capital mundial da cortiça, não só pela produção mas
também pela tecnologia e investigação. É esta a
convicção do presidente da câmara.
O Dique de protecção está concluído, a obra de
requalificação da margem do Sorraia continua e está
praticamente terminada, sendo que a zona ribeirinha
está visivelmente mais atraente e apetecível. Quanto
a ETAR está a dias de entrar em funcionamento regular, depois de um período de experimentação.
Dionísio Mendes aproveitou ainda a ocasião
para anunciar importantes novidades relativas à
expansão da zona industrial. “Já avançamos com a
expropriação do terreno e penso que agora temos
todas as condições para brevemente termos mais
capacidade de oferta para fixarmos ainda mais
investimentos em Coruche”.
No final a comitiva fez um balanço positivo da
visita às obras, era consensual que foi uma interessante e esclarecedora jornada de trabalho
autárquico.

35

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 27 • Julho de 2008

ARTE & CULTURA

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

Freguesia do Couço

Artesão: António Nunes
Artesanato Tradicional

António Nunes, fala de si.
Um dia, em 2001, encontrou numa lixeira um “mocho” banco, sendo que a
curiosidade de descobrir como se fazia a

peça foi tanta que a desmanchou e a reconstruiu, aprendendo dessa forma a fazer o “mocho”.
Afirma gostar muito de peças úteis e
decorativas (antigas), fazendo alguma recolha e possuindo já uma colecção diversificada (cadeiras de barbeiro, máquinas
de costura, ferramentas diversas …).
Diz, também, que herdou o gosto do
pai, pelo artesanato, fazendo este, cestaria e vassouras (milho painço).
Executa as peças com madeira e fio
acrílico, considerando a resistência desse
material.
Nos primeiros anos, os bancos foram
para familiares, até que chegou o dia que
foi procurado por interessados, desde en-

tão não mais parou, sentido muito prazer
no que faz.
Ocupa, os poucos, tempos livres com
esta actividade.
Em Dezembro de 2007 participou numa exposição na Casa do Povo do Couço
e em Maio/2008 nos “Sabores do Toiro
Bravo” em Coruche, tendo sido importante porque provocou desinibição e
mais vontade de fazer.

Poderá encontrá-lo na Rua 25 de Abril,
n.º 16 – Foros de Lagoíços
ou pelo e-mail
antónio.fernando.nunes@hotmail.com

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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ECONOMIA

A Visão Estratégica da China face à
Política Externa

Dr. Osvaldo Santos Ferreira *

* Economista

A China é actualmente a
quarta maior economia mundial. Em 2006 o PIB era na ordem
dos 2,7 triliões de dólares e há
cinco anos sucessivos que regista taxas de crescimento de
dois dígitos. De acordo com os
últimos dados disponíveis1, em
2007, a taxa de crescimento foi
superior a 11%. O PIB per capita foi pouco mais que 1700
dólares2 o que coloca o país em
110.º lugar, com um dos valores
mais baixos do rendimento por
habitante. A população total
nesse ano já era superior a 1,3
biliões da qual, cerca de 56%
residia em meios rurais. A China
concentra cerca de um quarto da
população mundial.
Em apenas 3 anos – 2001 a
2004 – as importações Chinesas
duplicaram, sendo actualmente
um dos maiores importadores
mundiais. Em 2004, em valor,
as suas importações eram superiores a 600 biliões de dólares.
No que respeita às exportações,
prevê-se que a China venha a
ocupar em 2008 o lugar de primeiro exportador mundial, ocupado em 2007 pela Alemanha.
O crescimento das exportações
está relacionado com a concentração de empresas, financiadas
directamente por outros países,
localizadas no sul da China.
Estimam-se mais de 400 mil
empresas estrangeiras que laboram como manufacturas para o
mundo inteiro. Em 2006 as
exportações ascenderam a 969
biliões de dólares, um crescimento de 27% face ao ano anterior. Para se ter uma ideia mais
precisa da importância das
exportações, as estimativas indicam que as exportações líquidas contribuíram em 26% para o
Produto Interno Bruto (PIB) que
registou um crescimento de
11,5% em 2007.
Após 15 anos de negociações, em 2001, a China foi admitida como membro da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Esta data marca um
momento importante no comércio internacional. Uma consequência directa do acesso da
China à OMC foi a redução de
tarifas e algumas barreiras à importação.
A estratégia da China, actualmente, mantém os cinco princípios acordados com a Índia em
1954, baseados numa política

externa independente. A saber:
respeito mútuo à soberania e
integridade territorial, princípio
de não agressão, a não intervenção nos assuntos internos dos
outros, a igualdade e benefício
recíproco e, a coexistência pacífica. Estas são as características
mais importantes que consubstanciam uma estratégia onde o
objectivo principal é obter um
poder global3.
A visão da China para a sua
política internacional está intimamente relacionada com o
pensamento realista das relações internacionais, i.e., têm
uma visão do mundo de certa
forma regionalizado permitindo
delinear estratégias de distribuição do poder. Uma perspectiva do mundo apoiada na convicção de que tudo está dependente das interacções entre estados soberanos, onde as redes
multilaterais e transnacionais
são sustentadas nos mesmos.
Desta forma o objectivo passa
por alcançar vantagens no ambiente envolvente de forma a
maximizar o interesse nacional4
dando particular ênfase ao desenvolvimento económico e tecnológico, firmando as crenças de
que a política mundial é caracterizada pela competição nos
planos: tecnológico, económico,
militar e político.
Durante o período de Deng
Xiaopoing a China estabeleceu
uma política externa de acordo
com a situação interna e externa
do momento. O surgimento do
pragmatismo que implicou um
redireccionamento da importância da política para a economia

como factor determinante para a
política externa; a necessidade
de uma estratégia que permita
garantir a segurança e a paz de
forma a focalizar todas as energias para a modernização económica; o abandono do conceito
de triângulo estratégico, concebido com os Estados Unidos,
União Soviética e China.
No início dos anos 70 a China teve que mudar de estratégia
tendo em conta a aproximação
Americana. Dessa forma o conceito triangular conhecido pelo
triângulo de ferro passou a triângulo flexível. Com os desmoronamento da União Soviética, a
estratégia triangular desapareceu por completo.
Como consequência dos incidentes de Tiananmen5 a China
foi como que forçada a um isolamento internacional, centrando as suas orientações estratégicas para o plano regional. Começou a centrar-se cada vez
mais na área Ásia-Pacífico. Esta
capacidade de adaptação, como
consequência de um ambiente
externo menos favorável, conduziu a China a impulsionar a
multipolaridade. Esta acção
começou com o distanciamento
dos Estados Unidos da América
e a aproximação da União Soviética, que havia começado
paulatinamente após a guerra
fria e acentuou-se mais notoriamente no final da década de 90.
Pretendia com esta acção uma
associação estratégica entre este
países.
Desde a década de 70, altura
em que a China iniciou um
importante período de reformas,

A Tasca

operaram-se grandes mudanças
não apenas a nível económico,
como também, no que respeita à
estratégia em relação ao Leste
da Ásia como um todo. As orientações da China para procurar
um equilíbrio do poder com as
potências externas tornaram-na
um elemento fragilizado. Contudo, a sua capacidade de adaptação e a definição de orientações estratégicas precisas, com
o objectivo de construir um
mundo multipolar, levaram a
China a requerer das estruturas
multilaterais uma compensação
pela forte presença dos Estados
Unidos. Com isto, consegue um
forte apoio para iniciativas multilaterais, em particular, aquelas
que promovem uma maior
cooperação económica.
Os objectivos estratégicos da
China mudaram significativamente após a guerra fria e foram
reorientados para as associações
estratégicas bilaterais de forma
a melhorar a cooperação e coordenação de assuntos internacionais e de integração económica. A China procura desta
forma encontrar consensos com
diversos países, promovendo a
multipolaridade e o multilateralismo, como forma de concorrer
com o Estados Unidos e diminuir a influência Tailandesa.
Um outro eixo estratégico da
China passa pelo fortalecimento
dos vínculos militares com os
países da região, no contexto de
competição estratégica com os
Estados Unidos. Desta forma
procura melhorar a sua segurança energética através do investimento na exploração e expor-

tação de petróleo e outros recursos.
A China procura também,
com a sua estratégia, fortalecer
os vínculos económicos através
de acordos de comércio livre e
através do desenvolvimento de
acordos em organizações multilaterais. É interessante perceber
como a China tem em conta critérios estratégicos amplos que
lhe permitem tirar partido de
todos os acordos bilaterais, ainda que estabelecidos com pequenas economias.
Em suma, é também nesta
atitude e visão estratégica que
reside o sucesso da China. Importa referir que contrariamente
ao que se costuma ouvir, a China não é um país emergente,
mas sim um país que está a reposicionar-se no contexto global
e as suas estratégias têm-se revelado bastante eficazes e eficientes.
Para Saber Mais:
1 National Bureau of Statistics (NBS)
official report 24 January 2008.
2 National Bureau of Statistics (NBS)
3 Lijun, S. “China’s Foreign Policy
Under Status Discrepancy, Status
Enhancement” . Contemporary
Southeast Asia. vol. 17, N.º 2, 2005,
pp. 101.
4 Deng, Y. “The Chinese Conception
of National Interests in International
Relations”. The China Quarterly N.º
154, 2006, pp. 311.
5http://www.youtube.com/watch?v=AG
JoaHr2QdM&NR=1

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

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira

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

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

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé

Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche

Vendemos Valores Selados
Executamos consertos

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

Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche
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OPINIÃO

É Educação, Sr.ª Ministra?
Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

Segundo se noticia os Exames Nacionais foram fáceis,
extremamente fáceis, inclusive, pasme-se, os próprios
alunos se queixaram disso.
E tem razão, são mesmo
eles os que mais se devem
queixar. São eles os principais
lesados. Não se premeia o trabalho dos mais empenhados.
Não se pune os lascivos.
Não se dá o exemplo do que
deve ser, dá-se o exemplo
exactamente do contrário.
Os Exames Nacionais no sistema educativo, servem para
duas avaliações distintas, as dos
próprios alunos e também do
próprio sistema, os do Secundário ainda para seleccionar os
candidatos no acesso ao ensino
superior, coisa que grande parte
da esquerda, acha tenebroso
avaliar pessoas em função da
sua própria capacidade, que
coisa horrível, execrável, concordo no argumento de que nem
todos têm as mesmas oportunidades, e essa deve ser uma das
principais tarefas do Ministério

da Educação, minorar as desigualdades educativas, mas evidentemente se há alunos que trabalham, esforçam-se, empenham-se mais que outros, devem
ser recompensados por isso. É
essa a função do sistema educativo formar pessoas mais completas e preparadas para serem
úteis à sociedade, ajuda-la a
crescer e a desenvolver-se, não
só formar academicamente, formar integralmente cidadãos.
Quando a avaliação é má o
que deve dizer ao aluno e ao sistema é que deve trabalhar mais,
ou de forma diferente, perceber
onde correu mal, e criar mecanismos, medidas, para ir melhorando, melhorando, limando as
arestas. Como podando uma
árvore. Estação, após estação.
É exactamente o contrário
do que acontece quando se
baixa o nível geral dos exames
de avaliação, dá-se aos jovens
em formação a ideia completamente errada daquilo que deve
ser a construção de uma sociedade justa e equilibrada.
O PS argumenta de que não

foi utilizado nenhum instrumento de medida rigoroso para
avaliar do suposto “facilitismo”,
que o GAVE (Gabinete de Avaliação Educacional, responsável
pela elaboração das provas) é
independente do governo e só
por má fé de pode pensar que foi
indicação do governo baixar o
nível das provas. E então, esclarecedor?
Não tenhamos ilusões de que
algumas das medidas apresentadas pelo actual Ministério foram indicadores, sinais, daquilo
que se pretendia na exigência
dos exames de avaliação. Afirmações da Ministra de que as
reprovações saem muito caras
ao País (o que sai caro, é fazer
de conta que estamos a melhorar), a possibilidade de um aluno que teve faltas injustificadas
ao longo do ano inteiro poder
fazer uma prova para passar à
disciplina, e se ainda assim
chumbar, fazer uma segunda,
colocar um item na avaliação
dos professores que depende da
própria avaliação que fazem dos
seus alunos.

A razão de todas estas medidas sem sentido, deve ser aliviar
as estatísticas das reprovações,
que fazem corar de vergonha os
nossos Ministros quando vão
aos conselhos europeus ou à
OCDE. O sistema é mau porque
apresenta maus resultados.
Solução. Baixa-se a exigência e
o sistema melhora de um ano
para o outro. Mágico. É como
varrer o lixo para debaixo do
tapete, para o esconder das visitas que nos acabam de tocar à
campainha.
Não sei se o Governo do
meu País está ciente, mas provavelmente até tem isso bem
presente, que com estas medidas, o que vão conseguir é que o
sistema público de educação se
torne cada vez mais ineficiente,
mau e pernicioso. Consequentemente as classes mais esclarecidas e favorecidas comecem a
colocar, ainda de forma mais
vincada, as suas crianças nas
escolas privadas, algumas, onde
há exigência, rigor e verdadeiramente se formam cidadãos.
O sistema público vai bai-

xando cada vez mais o nível
escolar, até que passem todos, as
notas de todos sejam iguais, e os
Ministros deixem de passar vergonhas cada vez que olham para
as pautas. Isto sim é lesar o País,
incrementar desigualdades, criar
elites letradas (porque podem
pagar as escolas exigentes),
quando todo o resto de País quase sabe só ler. Alargar o fosso. O
que se consegue com medidas
de melhorar estatísticas, é piorar
o País.
A paixão da educação, como
qualquer outra, deve ser regada
todos dias, e com a quantidade
de água certa, dá trabalho, não
se pode abrir a torneira e esperar
que se regue sozinha. Uma
árvore bem regada cresce um
bocadinho todos os dias, não se
torna grande e majestosa de um
dia para o outro.
Uma árvore com água em
excesso acaba por ver as suas
raízes apodrecer. Uma floresta
não pode ter todas as árvores do
mesmo tamanho, mas têm de ter
todas a mesma atenção.
____

Bênção de Capela em Azervadinha
O pároco José António procedeu à bênção da capela mortuária em
Azervadinha, no passado dia 1 de Junho, uma infra-estrutura que muita falta
fazia à localidade.
Foi um dia de especial emoção para a família Cecílio e para toda a população. Foi por vontade expressa do patriarca da família, Francisco Pereira
Cecílio, infelizmente já falecido, que se procedeu à sua construção.
É sem dúvida de enaltecer, uma atitude tão pouco comum de reconhecimento para com a sociedade. Um exemplo que todos devemos seguir como
comunidade, partilhar o que a vida nos dá, com os que nos rodeiam.

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

passeio “grande” e original
A Rua Padre R. Guerreiro, antiga Rua da Estalagem, tem o maior passeio do
Concelho, e também o mais original, os carros estacionam pelos lados, e as
pessoas circulam pelo meio. Sabendo que não existe policiamento apeado,
faz todo o sentido, este tipo de procedimento.
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Entrevist a a
Pedro Orvalho,
Responsável pela
Organização

De 14 a 20 de Julho
irá realizar-se em Coruche
mais uma edição da

Semana da Juventude
O Jornal de Coruche deslocou-se ao Parque Radical (local
do evento) onde conversamos
com Pedro Orvalho, o responsável por mais uma semana
dedicada a todos os jovens.
Especial destaque para mais
uma edição do RibaRock. Pedro
Orvalho realça ainda a grande
novidade deste ano, a primeira
edição do concurso RibaHop.
Fala-nos ainda de um antigo sonho que poderá concretizar-se…
Jornal de Coruche (JC):
No ano passado houve uma
grande mudança nos moldes da
SJ, o recinto, o tipo de programa, a disposição de palcos, a data, etc. Pelos vistos resultou,
pois será dentro desses moldes

que teremos a SJ deste ano. Pode-se dizer que foi um sucesso?
Pedro Orvalho (PO): O
modelo da Semana da Juventude (SJ) estava esgotado, todas as
coisas têm um ciclo de vida e a
SJ também teve o seu.
Estive envolvido na organização desde o primeiro ano, juntamente contigo, o actual director do Jornal de Coruche e muitos outros companheiros e amigos que contribuíram para que
Coruche começasse a ter um

evento especificamente dedicado aos jovens. Ficaram lembranças fantásticas e noites para
mais tarde recordar. O que é
certo é que mudou-se de geração, mudaram-se as vontades,
esfriou o entusiasmo, esgotou-se o modelo e tivemos que idealizar uma nova forma de organizar e viver a SJ.
O recinto que estreámos o
ano passado parece-me ter sido
uma excelente escolha. As condições naturais do Parque do

Sorraia naquela zona do parque
radical foram fundamentais para
o sucesso que foi a edição transacta. O programa do ano passado foi delineado com a mesma
filosofia de sempre, trazer a Coruche projectos nacionais que
estejam a despontar e que tenham dado provas que têm valor.
Houve ainda uma novidade que
resultou bastante bem, que foi
um evento dedicado à música
electrónica, o “Dance Bitween
Grass and Sky” que trouxe a
Coruche Djs conceituados e
juntou milhares de pessoas a
dançar entre a relva e o céu.
Realço também toda uma
série de actividades que se desenrolaram durante a SJ, como
os workshops, o artesanato, os
desportos radicais e claro o Festival RibaROCK. Por outro lado
a data agora escolhida é a ideal
para um evento deste cariz. É
em pleno Verão, as noites estão
agradáveis, o público a quem é

dirigido o programa está disponível… enfim existem um conjunto de factores positivos. A
Semana da Juventude 2008 vai
assentar nas boas bases do ano
passado, com a ambição de fazermos ainda mais e melhor.
JC: Quais as novidades para
a SJ deste ano?
PO: As grandes novidades
são: a primeira edição de um novo concurso de música moderna
portuguesa, o RibaHOP, que surge na sequência do já conceituado RibaROCK, vamos ter actividades no rio Sorraia, um intenso programa desportivo centrado nas piscinas e no novíssimo Parque da Encosta. Há
ainda cereja no topo do bolo que
é a realização da Corrida de Toiros da TVI, no sábado, dia 19
Julho, em directo de Coruche
para todo o mundo.
JC: Sendo o ribarock uma
referencia no que diz respeito à

de António Victória Martins
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LANÇAMENTO DE LIVRO

O exitus de Humberto Delgado e as eleições de 1958
Um LIVRO Verdadeiramente Revelador
João Gomes lançou livro polémico, fomos ouvi-lo em entrevista
e onde os corpos foram encontrados.
Conta também com textos do Prof. Oliveira Salazar. Este livro é sensacionalmente bombástico e revelador, pondo em
causa muito do que ultimamente se tem
escrito sobre esta personalidade da
fundação do Estado Novo em Portugal,
que foi Humberto Delgado. São 84 páginas de verdade e rigor históricos, e está à
venda em todo o País!

Foi lançado o livro “O exitus de
Humberto Delgado e as Eleições de
1958”, da autoria do investigador João
Gomes, que aborda a vida do General
Humberto Delgado, a forma como se
tornou candidato da oposição, sendo um
homem do regime, e os acontecimentos e
factos que levaram à sua morte. É aqui
que a revelação de dados importantes
vem pôr em causa a versão corrente de
que Delgado foi morto pela PIDE.
Fruto de uma profunda e exaustiva
investigação nos arquivos portugueses da
Torre do Tombo, em Espanha, na Argélia, no norte de África no Brasil, bem
como no local onde o crime foi cometido

Jornal de Coruche (JC) – Acabou
de escrever este livro sobre Humberto
Delgado. O que o levou a escrevê-lo?
João Gomes (JG) – Fui sempre um
apaixonado por temas mal esclarecidos.
Este caso sempre me causou alguma
curiosidade, não porque alguma vez
tivesse dúvidas quanto à seriedade do
acto eleitoral em que participou, mas
pelo enredo que se criou à volta de todo
o processo.
Já em eleições anteriores, os opositores do regime tinham como única meta
denegrir a imagem do Presidente do
Conselho. Veja-se a incongruência no
facto de numa eleição para a Presidência
da República, o candidato da oposição
fazer campanha contra o Presidente do
Conselho. No mínimo foi estranho. Significou que esse candidato estava logo, à
partida, obviamente demitido.
Quanto à escolha do candidato para
disputar as eleições, também se verificou
que se tratou de um candidato de recurso,
manipulado pelo partido comunista.

Finalmente, relativamente à sua
morte, todas as informações se encaminharam no sentido de isentar a polícia
portuguesa e o próprio Estado. Havia
sido traído pelo “amigos” de Argel.
JC – Que investigação e fontes utilizou?
JG – Documentos que se encontram
na Torre do Tombo, livros e notícias de
jornais da época, alguns da oposição,
depoimentos de pessoas de boa memória,
e alguns jornalistas.
JC – É responsável pela criação e
manutenção do, apoiado por uns contestado por outros, site “Salazar –
Obreiro da Pátria”. Para que serve?
JG – Este site já tem mais de dois
anos. Tem cerca de 22.000 vistas por
mês, o que significa que, em minha opinião, todos lá vão deitar um olho. A
intenção é apenas a de levar ao conhecimento dos interessados a vida e obra do

Grande Homem que foi Salazar. Como
sabemos, desde o criminoso golpe de
Abril de 74, existe uma preocupação desmesurada em manter a juventude na
ignorância sobre o que foi o Estado
Novo. É tempo de acabarmos com hipocrisias e falar verdade. Divulgar a doutrina, o respeito e a seriedade, para que,
encorajados, possam pôr em prática
aqueles valores e dar a Portugal a dignidade de outrora. É vergonhoso que, nas
nossas escolas, injectem nos jovens valores que só no imaginário têm lugar.
Existe uma espécie de trauma na
classe política actual, até na utilização de
certos termos. Mais tarde ou mais cedo
hão-de entender, os que ainda resistem, e
são alguns, que em todos os Tempos
houve homens visionários e com capacidades acima da média. Salazar foi um
desses homens!
JC – Há alguma coisa que queira
acrescentar ao que já foi dito?
JG – Aproveito para incitar a juventude a ler e a não aceitar de mão beijada
as “verdades” que lhes ensinam nas escolas. Muitos dos professores foram já formados no pós 25 de Abril de 74. Acredito
que não distorçam a realidade por opção.
Fazem-no por ignorância!
Já agora, se me derem essa oportunidade, aproveitava para deixar o endereço
do site: www.oliveirasalazar.org
____
Entrevista de
Abel Matos Santos
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divulgação das bandas de garagem, as maquetas aparecem em
massa?
PO: Sim temos tido um crescente de interesse por parte das
inúmeras bandas de garagem
que existem em todo país. Penso
que é reflexo do estatuto nacional que o nosso festival já atingiu, fruto do apoio da Antena3 e
do site Palco Principal.
JC: Como é feita a selecção
dessas maquetas?
PO: Esta selecção é feita por
mim, sou eu o responsável máximo pelas triagem que é feita.
Tendo ser o mais criterioso e
abrangente possível, valendo-me da minha experiência profissional, sempre muito directa
ou indirectamente relacionada
com a música.
JC: Como referiste anteriormente uma das novidades da SJ
para este ano é a 1.ª edição do
RibaHOP, quais os motivos que
se prendem com a criação deste
novo concurso?
PO: O 1.º RibaHOP surge na
sequência das maquetas recebidas o ano passado, muitas delas com qualidade e voltadas

para a área do rap e hip hop.
Era um desperdício não
aproveitarmos esta matéria-prima que nos chega, mas por
outro lado não queríamos misturar alhos com bugalhos. Ou seja,
é impossível juntar no mesmo
concurso bandas completas com
baterista, baixista, guitarrista,
teclista e vocalista com outros
projectos que utilizam caixas de
ritmo, computadores, samplers
e se limitam a executar vocalmente os temas com os denominados MCs. A avaliação para
cada um dos géneros tem
critérios bem diferenciados.
JC: Receberam muitas maquetas?
PO: Nesta altura que te estou
a responder ainda estamos a
receber maquetas.
JC: Quais os momentos altos da SJ 2008?
PO: Penso que a SJ 2008 vai
começar logo em altas.
Na segunda-feira, 14 de Julho vamos ter uma noite inteiramente dedicada às bandas de
Coruche: Stepsons, Man like
gods e ContraBanda, penso que
estes projectos merecem um dia

de exclusividade na SJ, fico
radiante por continuar a existir
em Coruche este movimento de
jovens em volta da música, com
vontade de criar.
Depois temos na quinta-feira, dia 17 de Julho, as finais do
RibaROCK e RibaHOP e na
sexta-feira, 18 de Julho, os concertos de Sam The Kid e Wraygunn.
A noite de sábado também
promete muito, sendo previsível
que a festa que está a ser preparada para depois da Corrida
da TVI, dure até de manhã.
JC: Que festa é essa e o que
poderemos esperar dela?
PO: Estamos a preparar uma
grande festa para depois da
Corrida de Toiros da TVI. A corrida de toiros será dedicada à
Mulher, apenas com cavaleiras
em praça: Sónia Matias, Ana
Baptista e Isabel Ramos.
O que estamos a organizar é
o prolongamento desta noite da
Mulher, o Dance Bitween Grass
and Sky vai ser a festa “after
corrida” com a presença de celebridades, convidados da TVI e
público em geral. Queremos

proporcionar uma noite muita
animada, cheia de bom astral e
muita dança ao som de três mulheres, as Djs: M_dusa, Poppy e
Rita Mendes.
JC: Existem outras entidades ou associações ou entidades
envolvidas neste projecto? Ou
de total responsabilidade da
CMC?
PO: Sim, existem outras entidades envolvidas e que garantem um programação diversificada. E desde já o nosso obrigado aos Craks do Pedal, Judo
Clube de Coruche, ContaCenas,
COAC e Búzios.
JC: Para além de uma semana intensa no panorama musical, que outras actividades podemos encontrar no recinto?
PO: Vamos ter desportos
radicais, uma feira de artesanato, uma feira da ladra, canoagem, desportos aquáticos, uma
demonstração de pesca despor-

tiva com o nosso campeão do
mundo Alfredo Gualdino, uma
prova de orientação, aulas de
auto-defesa, passeios BTT…
enfim actividades para todos os
gostos!
JC: Falou-se em tempos de
um Festival de grande envergadura na vila de Coruche, ainda
existe esse sonho?
PO: Sim. Continua a existir
essa vontade, temos esse sonho,
mas não o queremos concretizar
de qualquer maneira e a qualquer preço. Estamos a ouvir e a
negociar com vários parceiros,
acreditamos que Coruche tem
todas as condições para acolher
um grande evento multicultural
que se pague a si mesmo, ou que
pelo menos tenha uma participação financeira da autarquia
sustentável.
____
Pedro Orvalho entrevistado por:
José António Martins
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CRÓNICA PORTUGUESA
(parte II)

Do Medo da Morte à Bravura em Combate
Aspectos da presença dos Portugueses no Oriente no século XVI

Historiador

(continuação do número anterior)

Mas o medo não se manifestava só a bordo das naus da
chamada “Carreira da Índia”.
Há também alguns registos
dando conta que, em terra firme,
se observavam por vezes comportamentos marcados pelo medo que, notoriamente, muitos
não conseguiam dominar nem
controlar. Morrer em combate
ou perder a vida numa emboscada, por exemplo, levava a que se
desencadeassem certas reacções, que não eram mais que
sinais da incapacidade de autocontrolo dos soldados que, ou
eram incapazes de dominar o
medo ou, se o conseguiam disfarçar, era a muito custo.
Conta-se que, em certa ocasião, um capitão, chamado Fernão de Siqueira, desembarcou
na costa do Malabar com um
contingente de trezentos homens. Embrenharam-se no mato e,
depois de percorrerem cerca de
meia légua para o interior, alguns soldados começaram a urinar, numa clara manifestação de
medo, ou, pelo menos, numa
tentativa desesperada de o dissimular ante o seu capitão.
Num outro relato, igualmente da mesma época século XVI),
conta-se que D. João Tello, filho
de D. Jorge de Meneses, tinha
um medo muito particular pelos
pelouros. Ficava apavorado com
os tiros de pelouro. Então, para
o filho perder esse medo tão
peculiar, o próprio pai obrigava-o a estar diante de si, sem se
mover, com um chapéu na cabeça e ao qual lhe fazia tiro com
um mosquete carregado com
pelouros, por forma a derrubar-lhe o chapéu.
O medo em combate, muito
associado à cobardia e à ausência de capacidade guerreira, era
sobejamente criticado e amplamente condenado, especialmente pelos chefes militares. Destes
não se esperava outra coisa que
não fossem exemplos de coragem, heroísmo, bravura e valentia. Alguns capitães até toleravam que os soldados tivessem
medo do mar, mas nunca medo
dos mouros. Podia um soldado
ter um grande corpo, mas de
nada serviria se tivesse um
pequeno coração, ou seja, que
demonstrasse falta de coragem.
De que serviria, por exemplo,
possuir uma espada comprida,
manejada a duas mãos, se o que
sobejava de espada faltava de
coração?

Mário Justino Silva

Virar as costas ao inimigo
era uma das piores e mais vergonhosas atitudes que um soldado podia ter em combate. A regra era que nunca se deveria ir a
um sítio do qual se pudesse vir
fugindo.
Havia na Índia um desses
soldados, que, sucumbindo ao
medo, esquivava-se sistematicamente das suas responsabilidades e fugia, aterrorizado. Vi-

teira, depois de ser novamente
repreendido. D. Diogo, ameaçou-o com veemência, advertindo-o para que se defendesse
com as armas, porque se o fizesse com os pés (ou seja, se fugisse), garantiu-lhe que não
estava disposto a sofrer tolerar
novamente tal desonra de um
seu soldado. Este, voltou a prometer ao seu capitão que não
abandonaria o seu posto.

doravante grande amigo daquele homem a quem passou orgulhosamente a chamar de “o seu
soldado”, numa clara afirmação
de orgulho, gabando-se da sua
própria capacidade militar e de
liderança, como bom condutor
de homens.
Quer no caso do soldado que
tinha medo dos pelouros, quer
neste caso do soldado que se
deixava dominar pelo medo e,

“Onde a pelleja estava mais
revolta
O combate mais rijo, mais
violento,
Ali buscava o moço [D.
Fernando de Castro] mil
perigos,
Para se sinalar, e mostrar
claro
O forte coraçam livre de
medo”
“O filho mais velho, de três,
de D. Garcia de Noronha, chamado D. António de Noronha,
ia numa armada que o governador Jorge Cabral fez contra o
Malabar. Combatia com uma
espada de ambas as mãos e partiu de um revés um dos inimigos
em duas partes pela cinta”

rava costas aos inimigos e, apavorado de medo, fugia da refrega. E de tal modo ganhou fama
esta sua fraqueza que já nenhum
capitão o queria levar consigo a
nenhuma expedição. É que o
comportamento vergonhoso de
um soldado ofendia sobremaneira a honra do seu capitão.
Ora, D. Diogo de Noronha –
um afamado e distinto fidalgo
“de grande esforço e valor” – a
quem puseram a alcunha de
Corcós (por ser portador de uma
acentuada corcunda), quis dar o
benefício da dúvida àquele soldado que ninguém queria levar
consigo. Esta opção de D. Diogo provocou o riso e a chacota
junto de outros fidalgos que,
zombando, diziam: “Boa ovelha
leva V. Mercê consigo senhor D.
Diogo”. Chegada a hora do confronto, o soldado medroso foi,
propositadamente, colocado na
dianteira, mas, logo na primeira
investida, entrou em pânico,
abandonou o seu posto, correndo amedrontado para a retaguarda. Acabada a luta, D. Diogo,
diante de todos, repreendeu-o
duramente, chamando-lhe nomes vexatórios como “galinha”,
“cobarde”, entre outros impropérios. Num novo confronto,
voltou a ser colocado na dian-

Mas, como ensinava um velho provérbio, “Não há asas
mais leves que as do medo”, o
soldado voltou a perder o controlo e fugiu do combate. Ao ver
repetida a cena, e já agastado
com a situação, D. Diogo, com
uma alabarda que tinha nas
mãos, colocou-se em frente ao
soldado que vinha fugindo e gritou-lhe num tom ameaçador: “À
fraco, aqui pagarás as afrontas
que me tens feito”. O soldado,
ao ver toda aquela determinação
do seu capitão, logo fugiu dele
e, para escapar à morte (que a
deve ter visto diante dos olhos),
voltou rapidamente para a frente
de combate e foi dar luta aos
mouros. E diz-se no relato que
ele se entregou à luta de forma
tão valorosa que, nesse mesmo
dia, foi, de entre todos os soldados, aquele que matou e feriu
mais inimigos.
E dali em diante ele foi na
Índia um verdadeiro assombro
de valentia, tornando-se num
bravo e destemido soldado. Foi
também grande a satisfação de
D. Diogo, que passou a gabar-se
de ter conseguido, como ele
dizia, transformar um leão fraco
num leão valente, de ter tido
engenho e arte para tornar uma
ovelha num leão. E tornou-se

sucessivamente, desertava da
frente de combate, em ambas as
situações eles terão aprendido a
lidar com o medo. Talvez até
tenham continuado a sentir medo, mas, através de métodos a
que, porventura, possamos chamar de «tratamentos de choque», tiveram de aprender a dominar o medo, evitando o colapso sob a pressão do combate.
Existiram, porém, situações
de combate, descritas em várias
fontes e relatadas por diversos
autores, marcadas por actos de
uma tal bravura e heroísmo, que
culminaram em grandes vitórias, nas quais o medo parece ter
estado ausente, pelo menos aparentemente. João de Barros afirma que os primeiros portugueses a chegarem à Índia actuavam de maneira temerária, tremendista, desenquadrados, sem
estratégia. O seu objectivo era
“ganhar honra” a todo o custo.
Essas descrições e relatos que
chegaram até nós, a serem autênticas, encerram informação preciosa para se analisar o binómio
medo versus bravura. Da análise
desses registos parece, pois,
deduzir-se que os seus protagonistas, ou não teriam sentido
medo em combate ou, se sentiram, não o demonstravam.

O rei de Cambaia apreciava
a bravura e valentia dos portugueses. Em certa ocasião, alguns
soldados mongóis (que na época
estavam ao serviço de reis e potentados indianos), injuriaram e
espancaram um português. Como não foi possível descobrirem-se os autores de tal afronta,
alguns portugueses, para desagravarem a honra do seu companheiro de armas, foram até à
porta do paço do rei de cambaia,
munidos de espadas, rodelas e
cascos.
Um deles, de nome António
de Morais, matou, com duas
estocadas, o capitão dos mongóis. Surgiu logo “grande multidão de gente” com todo o género de armas, enquanto os portugueses se iam “defendendo
com muita valia”. Entretanto,
no paço, o rei, ouvindo os “gritos e alaridos dos mouros”, ao
ser informado do que se tratava,
mandou recolher no paço os
portugueses e fechar as portas.
Ao serem levados diante do
rei, este espantou-se “vendo-os
muito mancebos”, com os rostos
suados, cheios de pó, “correndo-lhes o sangue por muitas
partes”. As rodelas tinham muitos buracos dos “zargunchos” e
“grande multidão de frechas”.
O rei ficou impressionado ao
vê-los naquele estado e ainda
assim com “grande inteireza de
esforço”. Com o rosto irado repreendeu-os.
E ao saber quem foi o autor
da morte do capitão dos mongóis, o rei perguntou-lhe como
havia morto o capitão. Logo António de Morais, com a espada
“feita uma serra”, exemplificou
>>
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Ministro Mário Lino
visita Coruche
e promete IC 10
para o próximo ano

O Ministro das obras
públicas, Mário Lino, visitou Coruche no dia 6 de
Junho, e não deixou a população sem uma boa notícia.

Assumiu o compromisso de que
no próximo ano estaria concluído
o IC 10, que vai ligar Santarém a
Montemor-o-Novo, uma obra de
extrema importância para o desenvolvimento do Concelho, para
além disso deixou também a expectativa de que o IC 13, ligação
de Montijo a Portalegre, também
seria concluído com brevidade.
Estes dois investimentos tomam
ainda mais importância e prioridade, tendo em conta a localização
já definida do novo aeroporto de
Lisboa.
Já quanto ao desenvolvimento
da ligação ferroviária Setil-Vendas
Novas, esta não parece ser prioridade para o Governo, o que tendo
em conta a actual conjuntura internacional do preço dos combustíveis, deveria ser merecedora de
uma especial atenção.

ARRAGEST
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atirando duas estocadas a uma
parede. Então o rei tomou-lhe a
espada e “arremeteu a ele” com
uma estocada para o amedrontar. Ao desferir o golpe, passou-lhe tão perto que lhe atravessou
o pelote e o gibão. Morais, com
galhardia, não se moveu nem
arredou o corpo da estocada.
O Rei, assombrado com
tamanha prova de coragem, perguntou-lhe porque não havia
tido medo da morte que naquele
momento estivera tão perto.
O soldado respondeu que
nunca havia desejado outra coisa que não fosse uma morte
honrosa e famosa, morrendo
“por mão de Vossa Alteza”.
Ao ouvir isto, o rei, assombrado por tamanha prova de
coragem, perdoou-lhes e enviou-os a todos em liberdade,
mandando apregoar, sob pena
de morte, que ninguém lhes

fizesse mal. Um dos passatempos do sultão de Cambaia era
promover e assistir a lutas entre
homens e “tigres ferocíssimos”.
Mandou apregoar que a todo o
homem que matasse um tigre,
levando apenas consigo uma
capa no braço esquerdo e uma
adaga comprida na mão direita,
daria 2 mil cruzados de renda.
Dirigindo-se a um português
que lá tinha cativo, e porque
apreciava muito a valentia dos
portugueses em combate, prometeu-lhe a liberdade e mais cem
moedas para a viagem de regresso.
O português respondeu:
“Eu, Senhor, não sou besta fera
para me matar com alimárias,
mande V. Alteza vir perante si
dois homens de seu reino, que
mais ferozes tigres tenham morto, e eu, sem nenhuma vantagem, em um campo cerrado, me

matarei com eles” Diogo do
Couto deixou também relatos
impressivos da bravura indomável que os soldados portugueses demonstravam em combate: “(…) cercando-o por todas as partes (…) ele com muito
ânimo, valor e esforço, saltando
a uma, e outra mão, como um
leão bravo, se defendia (…)
ferindo a muitos (…) chegou
outro soldado (…) rompeo por
todos os inimigos, ferindo neles
até se pôr junto dele, e com as
costas um no outro se defenderam (…) como touros magoados
das garrochas dos inimigos,
bramindo, e assoviando, arremetiam com eles e os magoavam bem…” As notícias destas
façanhas chegavam ao reino e
enchiam de orgulho, admiração
e assombro os portugueses da
metrópole. Este devia de ser um
dos temas predilectos das con-

versas de salão, nos serões do
paço, na corte e nos círculos
aristocráticos, sedentos de motivos que pudessem trazer fama
às famílias e honra aos vindouros.
Há inclusive um relato que
dá conta de o próprio rei D. Manuel, em certa ocasião, descrever com grande orgulho a D.
Álvaro de Ataíde (pai do Conde
da Castanheira) um grande feito
que acontecera na Índia.
Em suma, não é só nas obras
dos chamados «clássicos» que
encontramos referências encomiásticas ao espírito guerreiro
dos portugueses. Também em
compilações de ditos e colecções de anedotas, surgem abundantes, e por vezes surpreendentes, relatos dando conta da “cólera e da fúria como os portugueses costumavam pelejar”, da
forma como eles eram “animo-

sos, esforçados e leais”; “intrépidos e indomáveis” por natureza; mais dados “ao prazer de
Marte que ao estudo das letras”; Havia até, no limite,
quem afirmasse que os portugueses “não erã hom?s humanos, porque nam pelejavã como
hom?s”.
Certo dia, um italiano comentava que os arcabuzes eram
mais fortes que os peitos dos
homens. Respondeu logo um
português chamado João Riscado: “tirando os dos Portugueses, que estes são mais fortes
que os arcabuzes”. No fundo, e
em pleno século XVI, prevalecia ainda em muitos círculos, a
ideia, tão do agrado dos velhos
códigos cavaleirescos, dos antigos pergaminhos nobiliárquicos
e da aristocracia de velha cepa,
de que “as armas são o coração
dos homens”.
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Ban elogia medida de Israel em
área humanitária

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

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

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
Português Suave de Margarida Rebelo Pinto

Secretário-Geral
(foto) comentou decisão de libertar prisioneiros libaneses
em troca de dois soldados seqüestrados
no Líbano.

As Nações Unidas elogiaram, nesta segunda-feira, a decisão do governo de Israel de avançar
com aspectos humanitários urgentes da Resolução
1701 do Conselho de Segurança.
A resolução, pedindo o fim do conflito entre
tropas de Israel e o movimento islâmico Hezbollah, em 2006, estabeleceu ainda passos para
uma solução de longo prazo para um cessar-fogo
duradouro.

Novos Passos
Ban Ki-moon mencionou a decisão de Israel
de aprovar o retorno de dois soldados seqüestrados pelo Hezbollah e a libertação de prisioneiros
libaneses mantidos por Israel
Os soldados Ehud Goldwasser e Eldad Regev
foram capturados em 2006 dando início ao conflito.
Ele disse que espera que esta decisão humanitária possa encorajar novos passos para implementar outras partes da Resolução do Conselho
de Segurança.
Segundo agências de notícias, os dois soldados
teriam morrido pouco após o início do conflito, e
pelo acordo, seriam retornados os restos mortais
dos militares.
O acordo entre Israel e o Hezbollah foi intermediado com ajuda de negociadores alemães.

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

• Verão 2008
Escolher um bom vinho de todas as regiões para este "Verão de 2008" é a sugestão
que deixamos este mês. Tal como nos sugere a capa, com este livro da Livros d´Hoje
temos acesso à selecção mais indicada para este Verão, o que inclui as melhores combinações entre vinhos e petiscos (quer esteja na praia, no campo ou na esplanada). O
autor é o conhecido João Paulo Martins, um dos grandes especialistas portugueses
de vinhos. Depois de uma completa introdução, a obra aparece dividida em vários
capítulos: espumantes, brancos, rosés, tintos, generosos e à mesa. As várias provas
efectuadas em diversos vinhos são a garantia de óptimas escolhas. Apesar das especialidades serem muito boas e diversificadas, o autor garante que os heróis deste
"Verão 2008" são mesmo os vinhos brancos.

• Tratar-se pelos Aromas
Associada à proposta literária anterior, nada melhor do que conhecer o "Tratar-se
pelos Aromas - Ervas e Especiarias". Trata-se de um livro de Elizabeth Struckey,
publicado pela Europa-América. Todos sabemos que as plantas e especiarias servem
para realçar o sabor dos cozinhados, aromatizar sopas e caldos, perfumar bebidas,
decorar travessas, animar saladas, colorir peças de carne ou peixe, mas também para
prevenir, tratar, aliviar, combater e curar certas doenças. O livro é um hino à medicina natural. Ao longo de mais de 200 páginas, a autor estabelece um contacto muito
fácil com os leitores através de uma linguagem fluida e clara. O manual é recomendado mesmo para os mais leigos nestas coisas das ervas aromáticas.

• Marketing Religioso
"Marketing Religioso" de Madalena Abreu tem como estudo de caso o Santuário de
Fátima. Muito bem estruturado, o livro começa por abordar o conceito e a origem do
Marketing. Em destaque aparecem os capítulos sobre o marketing social, marketing
religioso, o santuário de Fátima, análise de mercado, estratégia de marketing, marketing operacional e estudos de campo. Apesar de ser de matéria técnica, o livro é
dirigido a todos os interessados neste processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam… Perante esta obra da Quarteto
Editora, crentes ou agnósticos, católicos ou seguidores de outros credos, peregrinos
ou turistas, ninguém ficará indiferente.

• A Última Crise do Petróleo
Não podia existir nada mais oportuno para os tempos que correm. "A Última Crise
do Petróleo" de David Strahan é um "manual de sobrevivência para a extinção iminente do homem do petróleo". A edição é de Junho de 2008, e este poderá ser o livro
mais importante dos próximos 50 anos. O autor explica-nos como é que ficámos
reféns do petróleo e como foi possível chegar a este colapso. Aborda as negociatas
de Bush e Blair e os segredos que existem por trás das crises do Iraque e Irão.
Através desta obra da Biblioteca das Ideias da Europa-América, ficaremos a perceber que o "declínio terminal da produção de petróleo e de gás natural será responsável por uma crise mil vezes pior do que a do terrorismo".

Numa altura em que muitos
portugueses se encontram de férias, chega às livrarias de todo o
país o novo livro de Margarida
Rebelo Pinto, Português Suave.
A autora espelha, através de várias personagens, do tipo de relações familiares e sociais, uma forma de estar da burguesia tradicional descritas nos clássicos e que
se arrasta até aos dias de hoje.
A não perder!

CD+DVD
Ao Vivo no Campo Pequeno de José Cid
Depois do sucesso que foi o
concerto na principal Praça do
Toureio, eis o CD e DVD para
imortalizar aquele momento
(uma oportunidade única,
sobretudo, para aqueles que não
tiveram oportunidade de lá
estar). As músicas são intemporais (e que agradam dos 8 aos
88 anos), o artista também…
que dizer??? Os anos de carreira
de José Cid falam por si!!!. Um
trabalho indispensável!!!

2 CD’s
Viva La Vida or Death And All His Friends
de Coldplay
O ano ainda vai a meio mas
este é, sem dúvida, um dos
álbuns do ano de 2008.
A comprová-lo está o facto
de liderar os tops internacionais, incluindo o norte-americano.
Vale a pena ouvir e saborear cada uma das 10 canções da
banda de Chris Martin.
Um CD obrigatório!!!

Per7ume de Per7ume
Não poderia deixar de sugerir um álbum cujo single
Intervalo, a tocar em todas as
rádios nacionais, não deixa
ninguém indiferente.
É um tema fantástico, ou
não contasse também com a
mestria de Rui Veloso.
Per7ume, a banda, é uma
conjugação de vários talentosos músicos que prometem
encantar e animar o país nos
próximos tempos.
Per7ume promete!!!
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PENSAMENTOS

Há momentos matinais que
criam em cada um de nós um
flash. Flash esse produzido por
vozes que ecoam bem alto um
distintivo grito colectivo. Não
sei, ainda, a quem pertenciam
tais vozes… A alguém, decerto.
Estava eu a despertar e os
raios frescos e brilhantes da
Primavera mascarada de Verão
ardilosamente me atingiam demovendo a minha vontade, que
se revelou falhada, de permanecer no conforto. Foi um flash.
As primeiras expressões que
ouvi naquele dia provinham do
rádio.
Foi um flash. Julgo já antes
ter ouvido igual. E deste modo,
absorvendo mentalmente aquele
que era o meu grito de partida,
dei início à minha corrida diária
em contracorrente com esse tal
chamado de “tempo”.

Flash Patriótico
Rita V. Cruz

PORTUGAL, PORTUGAL,
PORTUGAL! Nesses instantes
deu-se o flash… Entendi que
toda aquela histeria acontecia
em função do apoio que, energicamente, era atribuído à selecção portuguesa de futebol em
virtude de um campeonato europeu. Eram canções a um ritmo
ajustado, porém alucinante, e,
no entanto, demonstravam claramente um apoio visceral capaz de ultrapassar em muito os
apoios quotidianos concedidos
aos heróis do mundo real e
desigual que compartilhamos.
Um fluxo de indagação percorreu a minha mente. Será esta
louca febre justificada numa

P OESIA

altura em que milhões de pessoas se confrontam com uma
época literal de crise? São muitos aos milhares os que atravessam um plano inclinado coberto
de pedras de tropeço. Como podem esses homens demover a
ideia de discrepância de si mesmos? Acho certo que se apoie a
selecção que, afinal, representa
o país em que vivemos… Creio,

PENSAR

A

deveras, que o conceito de patriotismo não se sobreponha a
alto nível em detrimento das
dificuldades diárias, das tão “famosas” crianças desfavorecidas,
da tão “corriqueira” solidariedade. Homens que numa dança
conjunta efectuam passes entre
si, por sinal, exímios e consecutivamente marcam golo ofuscam com o brio e glória que lhes

é dado, situações temidas mas
autênticas da rotina diária como
sociedade. Mas não são dotados
de bravura os homens que põem
sua vida em risco em prol do
salvamento de outros?
A resposta é óbvia, embora
ao despertar eu não ouça um
flash que os consagre, que os
contemple. Não obstante, é crucial a atitude positiva nestes dias
do nosso sistema e sabemos que
nem tudo é ruim.
Os jornais diariamente dão
conta de boas acções, de humildade e de sorrisos generosamente ofertados. Apesar da crise
a sociedade ainda se alimenta.
Será tudo isto um flash?

VIDA

Ser Solidário
A Solidariedade não se apregoa… PRATICA-SE.

Joaquim Laranjo

AS MINHAS SAUDADES
Como eu sentia o pulsar da minha vila
Como eu sabia todas as ruas e vielas
Conhecia todas as pedras que pisava
Conhecia as sardinheiras das janelas
Olha o campo lá de cima do Castelo
Vendo os vinhedos que dão o vinho e a alegria
E as searas que tratadas como filhos
Fazem crescer o Pão-Nosso de cada dia
Já cá em baixo, passeando junto ao rio
E no jardim, como dei asas ao coração
E o rio… Ó o rio!!! Esse mistério
Onde o olhar se perde em contemplação
Sai, fui percorrendo o imenso campo
E no regresso procurei ver o casario
Pasmei! Já não conheço a minha terra
E a imagem que a memoria ainda encerra
Do casamento abençoada pelo Senhora
Ou do divorcio entre a Vila e o Rossio
Como era linda a minha vila de outrora
Como se abria de alegria o coração
Quando voltava de ausência então forçada
São momentos que recordo hora a hora
Que entristecem por enorme comoção
No que a minha vila está agora transformada.

Guilara

Sendo uma prática que por
força da minha actividade desenvolvi durante uma vida, rebusquei na memória do tempo e
encontrei alguns feitos que, em
meu entender merecem ser contados para conhecimento geral.
São factos avulsos que pretendo um dia, se Deus me der
vida e saúde, fazer sair num despretensioso livro onde narrarei
situações vividas numa actividade que me preencheu e deu
muita satisfação pelo que significou na realização e no conforto moral que me deu.
Das minhas pesquisas encontrei um texto que, se analisado à data dos factos, e retirando-lhe a carga política que
hoje o pode tornar obsoleto,
revela uma personalidade e um
Amor ao Próximo que muito
dificilmente terá paralelo.
Tenha-se presente a data e a
conjuntura em que este artigo é
feito, propositadamente não
identificarei a pessoa em causa,
porque não pretendo mais que
ilustrar o gesto.
É a transcrição de uma publicação de 1938, feita pelo Jornal Ilustrado “A HORA” da
autoria de Carlos de Bandeira
de Tóro sobre o concelho de Coruche.
A transcrição será o mais fiel
possível, e por isso irão os leitores encontrar algumas expressões que felizmente já foram
banidas do nosso dicionário co-

mo por exemplo “Caridade”;
Sopa dos Pobres, hoje substituída por Apoio Domiciliário;
Asilo, hoje Casa de Repouso ou
Lar de Terceira Idade.
“Sic …” quando a Grande
Comissão de Assistência lhe foi
pedir um donativo, disse:
“Dou 10 contos, darei mais
ainda, mas protesto. “Não
concordo com a Sopa dos Pobres, tal como em geral se
ministra aqui e em toda a parte. Obrigar um pobre a ir
mendigar a Sopa é vexatório,
como desumano é ir arrancar
a um lar um casal de velhinhos, que toda a sua vida viveram juntos, para separados, os
ir internar em Asilos! Separalos assim no último quartel da
vida, quando desejavam acabar os seus dias um ao pé do
outro – ligados na Vida, ligados na Morte – é monstruoso!
Isto não é Caridade!
“Caridade seria pegar na
Sopa e manda-la a casa do
faminto para que podesse
come-la longe das vistas do
Mundo; caridade seria deixar
que os velhinhos continuassem juntos, e bem juntos comessem a sopinha da caridade
e juntos agradecessem a Deus
e aos homens a esmola bendita; caridade seria crear um
Seguro Obrigatório para a
Invalidez; caridade seria melhorar as habitações do trabalhador rural, cuidar deles,

assisti-los, quando, depois de
terem dado ao Capital o seu
suor, correm riscos de morrer
na miséria, quando as forças
já cansadas, exgotadas os
abandonam por completo,
restando-lhe apenas como
prémio o pão da esmola!
“Caridade seria que de tudo isso se cuidasse sem exibições aparatosas, sem a monstruosa crueldade de obrigar o
pobre a exibir publicamente a
desgraça de ter de receber esmolas dos que ajudaram a
enriquecer, com o sacrifício da
sua vida, da sua saúde e de infinitas provações.
Que se proteja, que se lhe
dê, mas de maneira a não o
vexarmos, dê-se em segredo,
às escondidas. Dê-se-lhe como
prémio e não como esmola.
Assim sim; assim é Caridade.
Dou 10 contos; darei mais,
mas protesto”.
Anos mais tarde, 1977 / 78,
tive o privilégio de assistir a um
gesto muito semelhante por
parte de uma Pessoa que, coincidência ou não, era familiar do
anterior, onde manifestou a sua
generosidade doando a uma
Instituição um espaço que destinou aos pobres e necessitados
do nosso concelho.
A Solidariedade não se
apregoa … PRATICA-SE.
Voltarei ao tema. Prometo.
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b.

ANUNCIE

Pai Nosso

Avé Maria

NO JORNAL DE CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58

DR. JOSÉ COUTINHO REBELO
FALECEU
Sua mulher, seus filhos, sua irmã, netos e restante família participam
o seu falecimento ocorrido no passado dia 16 de Junho de 2008.
O Dr. Coutinho Rebelo era natural do Arcozelo da Torre, Moimenta da Beira,
e exerceu a actividade de Médico durante toda a sua vida, tendo sido Director
do Centro de Saúde de Vila Nova de Paiva e prestado assistência clínica
em Montargil, Ponte de Sor, e Moimenta da Beira.
Saudosa memória dos seus entes queridos.

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

Informações da Paróquia de Coruche

Junho 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

• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 1 - Ana Beatriz Presuncio Botelho
Dia 14 - Pedro Miguel Da silva Severino
- David Miguel Da Silva Severino
- Margarida De Sousa David Pinto Gomes
IGREJA MATRIZ
Dia 29 - Maria Eduarda Da Silva Mata
- Hugo Miguel Da Silva Firmino
IGREJA DA LAMAROSA
Dia 29 - Ana Rita Da Silva Jorge
• FALECIMENTOS •

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

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

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Dia 1- Luísa Maria Daivd 63 anos
Dia 2 - José Justino 81 anos
- Maria Jacinta Coutinho 72 anos
- Francisco Manuel Ramos 55 anos
Dia 6 - Maria margarida da Costa Oliveira 98
Dia 7 - Maria Angélica 81 anos
Dia 8 - Maria Porfiria 93 anos
- José Bento 90
Dia 10 - Joaquim Luís Cartaxo 75 anos
Dia 11 - Maria Luísa Portalegre da Silva 85
- Júlio David Vitorino 76 anos
Dia 13 - Maria Vitória Dos Santos 91 anos

Dia 15 - António José Fernandes Órfão 85 anos
- António Rodrigues 80 anos
- Antónia Jacinta 94 anos
Dia 16 - Óscar Sousa Silva 71 anos
Dia 17 - Maria Rita- 88 anos
Dia 18 - Maria Rosária 94 anos
Dia 20 - Joaquim Augusto Galvão- 72 anos
Dia 22 - Rosa Nunes 78 Anos
Dia 23 - Ana Júlia 84 anos
Dia 25 - Maria Manuela Mendes Moreira Dores
Fernandes Costa 51 anos
Dia 26 - José Carlos Nabiço Da Silva 74 Anos
- Joaquim Dias Júnior 85 anos
Dia 27 - Joaquina Maria Rosa 90 anos
• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 14 - Jorge Manuel Lopes Fernandes de
Sousa e Vera Lúcia Dantas De Sousa
Fernandes
Dia 28 - Paulo Sérgio Lopes Henrique e Carla
Nunes Peseiro
IGREJA MATRIZ
Dia 7- João Pedro De Almeida Branco Pajaime
e Rita João De Sousa Carvalho
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Judo Clube de Coruche
grande vencedor do Adeus sonho Europeu
torneio em Vila Real
de St.º António
Escrever Desporto ...

No passado dia 22 de Junho, mais uma vez ficou demonstrada a
eficácia obtida pelos atletas do Judo Clube de Coruche, que pela
segunda vez se deslocaram ao Algarve, desta vez a Vila Real de Stº
António, onde conseguiram trazer para Coruche 6 primeiros
lugares, 1 segundo lugar e 1 terceiro lugar, permitindo-nos desta
forma agradecer a estes atletas a forma gratificante de representar o
Judo Clube de Coruche e seus Mestres.
Atletas vencedores:
Leonor Barbas – 1.º Lugar (Escalão Juvenil -55Kg)
Maria Fonseca – 1.º Lugar (Escalão Juvenil +50Kg)
Rafael Vinhas – 1.º Lugar (Escalão Infantis +30Kg)
Raquel Barbas – 1.º Lugar (Escalão Benjamins -20Kg)
Jessica Felipe – 1.º Lugar (Escalão Benjamins -30Kg)
Leandro Oliveira – 1.º Lugar (Escalão Benjamins +30Kg)
Ana Fonseca – 2.º Lugar (Escalão Benjamins +40Kg)
Telmo Teles – 3.º Lugar (Escalão Benjamins +40Kg)
____
Floriano Barbas

Portugal foi eliminado nos
quartos de final do Campeonato
da Europa, aos pés dos eternos
alemães, que por sorte nos esperam em todas as grandes
competições. E quando refiro
“por sorte”, não estou a divagar,
porque ainda hoje continuo a
pensar que a Selecção Portuguesa, é superior à Selecção
Germânica.
Ao contrário de muitas pessoas, não posso passar sem
deixar um voto de agradecimento ao nosso antigo Seleccionador, porque o Sr. Luís Filipe
Scolari, conseguiu fazer o que
até hoje, eu não me lembro que
outro o tenha feito, sem vencer
qualquer grande competição,
consegui devolver aos Portugueses algo mais importante
que qualquer vitória, o orgulho
e a alegria de ser Português.
Existe o velho ditado, “que sem

por: Jorge Florindo

ovos, não se fazem omeletes”,
pois esta é a melhor altura para
se lembrarmos dele, quando
comecei a escrever este artigo
faltavam apenas vinte minutos
para começar a segunda meia
final do Campeonato da Europa,
e não sei se fui só eu que reparei, mas um dos finalistas
apresenta nem mais nem menos
do que 5 jogadores na equipa
principal, que actuam todos no
colosso Bayerm Munique, outro
dos possíveis finalistas apresenta o mesmo número de jogadores que representam o vencedor da ultima edição da Taça
Uefa, equipa russa chamada
Zenit de São Petersburgo. E a
nossa Selecção?
No máximo 2/3 jogadores
jogam juntos durante todo o
ano, lembrem-se dos primeiros
resultados de Scolari, onde se
destacavam Paulo Ferreira, Ri-

cardo Carvalho, Nuno Valente,
Maniche, Deco e Postiga, que
por acaso jogavam todos no
mesmo clube, a isto chama-se
na gíria a espinha dorsal de uma
equipa, a sua base, aquilo que
esta Selecção não tem, enquanto
os nossos clubes não adoptarem
outra estratégia, as nossas alegrias passam por vitória hoje e
uma derrota amanhã.
Não me queria despedir, sem
deixar uma frase de um dos
meus jogadores preferidos de
todos os tempos, que parece
adequada à forma como o Campeonato da Europa tem decorrido até esta altura, Gary Lineker,
antigo avançado da Selecção
Inglesa disse após ter sido eliminado pela Alemanha... “O futebol são onze contra onze e no
fim ganha a Alemanha”.
Saudações Desportivas

Academia Desportiva de Coruche
recebeu Sporting Clube de Portugal
No passado dia 31 de Maio, integrado nas actividades da
“Escola em Festa”, realizou-se o 1.º Torneio de Futebol de 7
no escalão de sub-12.
O torneio foi organizado pela ADC – Academia Desportiva
de Coruche e teve a colaboração da Escola Dr. Armando
Lizardo e Câmara Municipal de Coruche. Participaram as
equipas da ADC, Escola Dr. Armando Lizardo e Sporting
Clube de Portugal. A ADC vai iniciar as actividades da Escola
de Futebol para crianças dos 5 aos 14 anos, a partir de 16 de
Setembro.
Toda a informação e inscrições podem ser feitas consultando o site http://sites.google.com/site/adcoruche
e através do e-mail adc.coruche@gmail.com
Troféu deste 1.º Torneio
de Futebol de 7
no escalão de sub-12

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

•

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

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

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio

Foi inaugurado o PARQUE DA ENCOSTA
Bem localizado, é uma aposta no futuro de Coruche.

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

FAMÍLIA FELIZ É NO
PARQUE DA ENCOSTA
O Município Coruchense
inaugurou no dia 21 de Junho,
na encosta das Piscinas Municipais mais um espaço de lazer
em Coruche.
O Parque da Encosta encontra-se numa localização privilegiada, entre a Escola Armando Lizardo e a Escola Secundária de Coruche, integrado na
zona envolvente às Piscinas e
nas proximidades do Estádio
Municipal José Peseiro.
A troca de sinergias entre
equipamentos vai com certeza
proporcionar um aproveitamento intensivo e excepcional desta
zona verde. Um conjunto de
equipamentos foram preparados
para melhor servir a população:
um parque de merendas, um
ringue multiusos com relva sintética para várias modalidades
desportivas, um campo de voleibol, uns novíssimos sanitários
e claro uma zona de jardim lin-

díssima. O presidente da Câmara Municipal mostrou toda a
sua satisfação durante a inauguração oficial, “é um orgulho colocar ao dispor da população
este excepcional parque, penso
que todas as terras gostariam
de ter um local como este”.
Dionísio Mendes sublinhou
ainda a importância da localização do parque, “está no sítio certo, perto do estádio e das escolas... tem uma envolvente ge-

nial, é uma mais valia para as
Piscinas Municipais, mas tem
também a versatilidade de por
si só atrair pessoas, durante todo o ano…”.
Na inauguração estiveram
presentes algumas dezenas de
populares, autarcas, bem como
o presidente da Associação de
Futebol de Santarém (AFS), Rui
Manhoso e um representante do
Instituto do Desporto de Portugal (IDP), António Moreira.

CORUCHE – NO CAMPO
Vendo 2 lotes, urbanizados, água, luz e gás,
543,75 m2 por 50.000 Euros
e
693,75 m2 por 60.000 Euros, neg.
A 5 minutos da vila, 50 km da Ponte Vasco da Gama,
30 km de Canha.

Escritura imediata se necessário

Telm: 968 301 283 • 965 020 304

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

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016
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DO PRADO

AO

PRATO

O HACCP!
Mónica Tomaz *

Caríssimos, como tinha prometido, iniciamos hoje a abordagem de um pré-requisito
do HACCP bastante importante!
Para quem se mostre mais
renitente nestas matérias e até
para os anti-ASAE, acreditem
este é dos temas mais importantes e conturbados.
É óbvio que ninguém está a
chamar “porco” a alguém, ou até
talvez chamem um pouquito,
quando muito delicadamente se
questiona: “Já lavou as mãos?”.
Mas… não será pertinente?!!
Com este tema desbridamos
caminhos muito íntimos é certo,
mas existem comportamentos
que têm de ser melhorados.
Muitas vezes ouço comentários
como “devem de achar que estamos todos num hotel de 5 estrelas; isto é uma tasca por amor de
Deus”.
Mas eu questiono, não deverá um petit gateau, umas ostras
crocantes com alcaparras, uma
tosta mista, uma bifana ou até
uma sandes de coirato ser confeccionado e servido por pessoas que lavem as mãos e que se
apresentem limpas?!!
O que aqui se colocam são
questões de base, a higiene das

pessoas, dos manipuladores que
produzem géneros alimentícios,
independentemente do consumidor final, seja ele o nosso presidente ou um simples operário.
Existem regras que devem ser
cumpridas. Aqui ficam algumas
das regras a aplicar aos manipuladores de géneros alimentícios:
– É proibido fumar nas
zonas de preparação e confecção dos alimentos. A nova legislação do tabaco veio dar uma
excelente ajuda para que esta
regra tenha sido melhor aceite
pelos manipuladores;
– Não se deve comer, beber
ou mastigar pastilhas elásticas
nas instalações, excepto nas
zonas de refeição. Caros amigos
deixem de comer atrás do balcão enquanto atendem os clientes, sentem-se num local próprio
para esse fim.
– Protejam a boca e nariz ao
espirrar ou tossir, de maneira a
não conspurcar os géneros alimentícios ou as matérias-primas
com bactérias ou vírus, mas por
favor a seguir lavem as mãos.

– Usem farda adequada e de
uso exclusivo no estabelecimento. Para tal é imprescindível a
existência de cacifos para que a
roupa pessoal seja guardada
aquando da laboração. Por favor
não se passeiem com a roupa do
trabalho durante o intervalo para
o café ou almoço!
– Não utilizem perfumes
fortes ou after shaves de maneira a que os vossos clientes
não comam uma sandes com
um aroma que não pediram!
– Nunca se esqueçam de lavar as mãos sempre que: vão á
casa de banho; mexam em
equipamentos ou utensílios sujos; mudem de tarefa; mexam
no cabelo, olhos, boca, ouvidos
ou nariz; mexam em dinheiro.

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

1 kg de carne de touro
200 ml de azeite
3 cebolas picadas
5 dentes de alho picados
Sal e pimenta
2 colheres de sopa de farinha
3 cenouras cortadas em cubos
¼ l de vinho tinto

Apesar de todas estas regras,
e mais algumas que poderia
enumerar, é bastante importante
que todos os manipuladores de
géneros alimentícios tenham
plena noção de que lavar as
mãos não é passar as mãos por
água!
Os ingleses afirmam que
devemos lavar as mãos enquanto contamos até 20. Ora aqui fica um desafio, façam esta experiência e vejam até quanto vão
(confesso que eu própria fiquei
pelos 10)! É realmente importante perdermos algum tempo
enquanto lavamos as mãos, de
maneira a que não sejam apenas
as palmas a serem beneficiadas
(não esquecer das unhas e entre
os dedos). Durante o ritual propriamente dito é bastante importante o uso de um detergente
apropriado e de um desinfectante e por fim a secagem com
um “pano” de utilização única.
Para além de tudo o que foi
mencionado atrás, é bastante
importante que os manipuladores façam exames de rotina anu-

* Médica veterinária

ais, e aqui digo-vos que existe
um grande lobby! Se a nossa
legislação prevê que as empresas com menos de 10 trabalhadores possam ser isentas da
obrigatoriedade de formularem
um contrato com uma empresa
de medicina no trabalho, e que
podem dirigir-se ao Centro de
Saúde a fim de realizarem os
exames médicos previstos, porque é que isso não acontece?
Porque é que quando as pessoas
se dirigem ao Centro de Saúde
lhes é dito que não têm nenhum
médico com essa especialidade,
quando nós sabemos que eles
andam aí (a título privado é
claro!)?!!
Enfim, não entendo… Não
entendo que se tenha de sobrecarregar mais as nossas microempresas, sem grandes melhorias e mais valias, porque estes
exames que se fazem… deixam
muito a desejar, faz lembrar a
velha história “diga 33…”.
Fica aqui o meu desabafo.
Até breve.

Ragu d e T ouro
3 colheres de sopa de vinagre
2 folhas de louro
2 cravinhos
2 pimentos vermelhos picantes sem pevides e picados
1 l de caldo de carne
1 pitada de canela
2 colheres de sopa de salsa picada

Preparação
• Lave a carne, enxugue-a e corte em pequenos cubos. Aqueça o azeite num tacho
grande e frite bem a carne de todos os lados. Junte as cebolas e o alho e refogue
durante algum tempo. Tempere com sal e pimenta e polvilhe com farinha.
Misture as cenouras e dissolva com o vinho tinto e o vinagre. Adicione o louro,
os cravinhos e os pimentos. Acrescente o caldo de carne. Deixe cozer lentamente,
com o tacho tapado, durante cerca de 2 horas em lume brando, mexendo ocasionalmente. Antes de servir tempere com canela, sal e pimenta e misture a salsa
picada.

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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