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EDITORIAL

Festas para todos os gostos
e… desgostos
is-nos em plena festa! Lá
fora, com eleições hollywoodescas americanas,
eleições carnavalescas no Zimbabué, os Jogos Olímpicos no
auge da polémica que envolve a
China e os direitos humanos,
artistas para todos os gostos,
espectáculos de todos os feitios,
enfim, não é só em Coruche que
rebentam festividades. E para
mais a época futebolística ainda
não começou. Isto promete!
Manuela Ferreira Leite informa-nos que não quer a maioria absoluta, humilde a senhora.
Sócrates fala de si e do seu umbigo, pensando tratar-se de Portugal. O BE mandou passear o
único representante que tinha
com algum poder, na Câmara de
Lisboa, revelando a sua única
função na política partidária: ser
empata.
Já o partido comunista, pasmem-se os mais tolerantes, atirou-se às gentes quando soube
que Ingrid Betancourt – prisioneira das FARC colombianas

balham. Mais de um milhão de
euros por dia! É certo que não
podemos dizer que todos têm
bom corpo para trabalhar, mas o
que é certo que continuamos a
ver as chamadas minorias étnicas sem mexer uma palha e no
fim de cada mês lá estão em fila
pirilau à porta da Segurança
Social. Já me questionei muitas
vezes se deixar de trabalhar
poderei candidatar-me ao “trabalhem por mim que eu recebo
na mesma”!? Quando é que isto
acaba?
Também preocupante foi o
facto de o Presidente da República, ter anunciado uma conferência de imprensa às 20h do dia
31 de Julho, preocupante pelo
simples motivo de que não revelou o assunto que o levou a
interromper as férias, especulou-se muito durante o dia de
quinta-feira, alguns órgãos de
comunicação diziam que o presidente estava doente, outros que
se ia demitir, etc.
Eu cá na minha modesta
sabedoria tinha a esperança que
fosse destituir o Governo e principalmente o Sr. Sócrates (era
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E

– fora posta em liberdade ao fim
de seis anos (!) de cativeiro.
Revoltados porque uma mulher
raptada fora posta em liberdade.
E… chamam-se estes senhores os “lutadores da liberdade”.
O argumento era o de os EUA –
esse diabo capitalista – estar
envolvido na libertação. Ora o
PC parece estar mais preocupado com o libertador do que com
a liberdade. A burrice começa a
ser demasiada. A propósito, ver
o texto do Dr. Abel Matos Santos sobre o tema, e ainda o seu
artigo sobre um caso insólito
que diz respeito aos bombeiros
de Coruche.
Não menos escandaloso é o
número de pessoas que vivem
do Rendimento Social de Inserção, o famoso rendimento mínimo, a que muitos se habituaram,
pois trabalhar faz doer as costas,
e receber um ordenado sem ter a
preocupação de se levantar cedo
para ter pão à mesa é bem melhor.
Pasme-se caro leitor pois o
número é abismal, nada mais
nada menos que 335 mil pessoas vivem à conta dos que tra-
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mesmo “porreiro pá”), mas não,
tal como os outros também eu
me enganei, mas continuo com
a esperança que isso aconteça,
num futuro próximo. Mais simpático ainda e menos vergonhoso era mesmo o primeiro-ministro pôr a mão na consciência e
demitir-se, pois o sufoco é cada
vez mais maior, já não há nem
carteira nem paciência que
aguente a política governamental deste senhor.
Lamentos à parte, concentremo-nos nas Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo, e
não festas populares de Coruche, como em tempos um certo
partido lhe quis chamar.
As Festas do Castelo, são
essencialmente marcadas, pela
procissão em honra da Padroeira, a Senhora do Castelo e pelo
cortejo etnográfico, no dia do
Campino. Este ano as largadas
voltam ao Centro Histórico da
vila, mais que não seja para dar
um pouco de alma ao espaço
que durante o ano parece esquecido.
Também é nas festas que
revemos velhos amigos que por
vezes o tempo quer levar mas
que são reavivados anualmente
na nossa memória. As noitadas,
o divertimento de uns, o trabalho de outros para que nada falte
aos visitantes, a música, as corridas de toiros, o cansaço, as
noites mal dormidas, etc. etc., é
esta panóplia de coisas que faz
com que se chegue ao fim das

Festas, e possamos olhar os dias
passados, com uma certa nostalgia, na ânsia de que o ano passe
depressa para que venha a Festa
do ano seguinte.
No Jornal de Coruche deste
mês entrevistamos o Juiz da
Irmandade da Nossa Senhora do
Castelo, o Dr. Diamantino Diogo, um verdadeiro amante da
sua terra, pela qual muito já fez
e continua a fazer.
Paulo Fatela apresenta-nos
Elisabete Franco, artesã da freguesia do Biscaínho. O Viajante
Luís António Martins “mostra-nos” a Letónia. Passeámos pela
Semana da Juventude, O Dr.
Domingos da Costa Xavier cá
continua com o suplemento da
tauromaquia sempre com a ajuda do fotógrafo e cronista Joaquim Mesquita e o jovem colaborador Rodrigo Taxa, enfim são
estes e outros motivos que fazem do Jornal de Coruche o seu
jornal de eleição.
Antes de vos desejar uma
boa leitura, faço o convite a todos os colaboradores, assinantes, leitores e amigos do JC a
visitarem o nosso stand no recinto das festas, bem como a
apreciarem a exposição do fotógrafo tauromáquico do JC, Joaquim Mesquita.
Boa leitura e, já agora, boas
Festas do Castelo.
Até Setembro
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

ALUGO
Espaço amplo com 100 m2
para qualquer ramo de negócio

Junto ao tribunal, em Coruche

Telem. 966 777 969

assinaturas e publicidade no JC
Para colocar a sua publicidade, fazer-se assinante ou
pagar as suas facturas, use a nossa agência, na Cervejaria
Cubata, em frente ao Mercado Municipal de Coruche.

Para pagamentos por multibanco

NIB: 0045 5170 4021 8445 9592 4

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 28 • Agosto de 2008

3

4

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 28 • Agosto de 2008

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

Diamantino Diogo
Este mês na grande entrevista, fomos ao encontro do Dr. Diamantino Diogo, Juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, entre outras
inúmeras actividades que tem desenvolvido ao longo dos tempos em prol da Vila de Coruche, sendo sem dúvida um dos mais destacados
Coruchenses. Em mês de festas fomos ouvi-lo, acerca da sua obra e das expectativas para o concelho.
Jornal de Coruche (JC) –
No ano passado a Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo
(INSC), assumiu que não podia nem devia pagar mais o
fogo de artifício, como vai ser
este ano?
Dr. Diamantino Diogo (DD)
– Chegou-se a um acordo com a
Comissão de Festas que paga
50% e a INSC paga outros 50%.
A INSC tem outras responsabilidades nomeadamente com
os seus edifícios e com a sua estrutura, e também para cumprir
os seus estatutos de apoio à
pobreza, agora estou absolutamente de acordo com o fogo de
artificio, que vai ter a mesma
grandeza dos outros anos, não
pode é ser a INSC a suportar na
totalidade.
JC – Qual a relação da INSC
com a Comissão de Festas de
Coruche?
DD – Óptima. Estamos em
bom relacionamento, que aliás já
vem do ano passado, o espírito
de colaboração é o melhor. Estamos colaborando e cooperando
com eles.
JC – Faz algum sentido
uma Comissão de Festas financiada pela Câmara Municipal
de Coruche (CMC), e com receitas próprias e a INSC a
organizar a parte religiosa?
Ou não faria mais sentido juntar tudo na INSC, ou juntar as
Comissões?
DD – A parte religiosa terá
de existir sempre, são situações
completamente distintas, uma
Comissão de Festas também faz
todo o sentido. Ser a Câmara Municipal de Coruche a suportar é
mais controverso.
Devem ser as empresas locais e a população que devem
apoiar as Festas. A crise que grassa no nosso país e também no
nosso concelho torna as coisas
mais difíceis. Por informações
que tenho não é só a câmara a

suportar, o que se deve é alargar
o leque de empresas que contribuem.
JC – A instrumentalização
politica das festas é muito apetecível, acha que o facto do
Presidente da Comissão e
maioria dos membros ser do
PS, é uma coincidência?
DD – Eu penso que é coincidência, haverá membros de
outros partidos. Talvez tenha
mais capacidade de liderança.
Tenho conhecimento de várias
pessoas que tem sido convidadas, mas a responsabilidade é
muito grande, é necessário muito dinheiro.
JC – O Dr. Diamantino
Diogo, tem dado provas de
verdadeiro “Amor à sua Terra
e às suas Gentes”. Como sente
a sua terra?
DD – Já a senti melhor. Neste momento estou preocupado,
alguns produtos agrícolas estão
desvalorizados, o vale do Sorraia é um dos mais ricos e férteis
do país, as pessoas estavam

habituadas a ter a sua rentabilidade fixa no final do ano, havia
algum nível de vida, foram apanhadas de surpresa por algumas
alterações da PAC.
O mais preocupante em meu
entender é a DAI, é um pólo de
desenvolvimento do vale do Sorraia, creio mesmo que é a maior
agro-industrial do País, teve alguns apoios, foi subsidiada nos
tempos do governo de Cavaco
Silva, agora o que a UE pretende é que recebamos um subsidio
para a fechar, a administração
vai lutando para que isso não
aconteça, o certo é que os agricultores perderam uma das culturas mais rentáveis que tinham,
a beterraba, enquanto a EU não
alterar a sua politica não vai ser
possível voltar a cultivá--la.
Este ano vai ser o último ano
de produção, que se vai traduzir
num prejuízo muito grande para
a nossa região, a produção vai
passar a ser feita com cana-de-açúcar, a fábrica vai passar a laborar com menos funcionários.

JC – Como vê o seu mandato na INSC e no Lar de S.
José?
DD – No Lar de S. José eu
diria que é perene, já estou desde 1975, quando entrei a situação era muito grave, chegou
mesmo a pensar-se em encerrar
por não ter condições de sobrevivência, hoje creio que é uma
das melhores IPSS, (Instituição
Particular de Solidariedade Social) do distrito de Santarém, ou
talvez do país, foi isto que foi
dito por um director regional.
Estamos laborando bem,
cumprimos todas as regras exigidas pela segurança social, os
coruchenses estão satisfeitos,
não estou a pensar em sair a não
que apareça alguém com muita
vontade de me substituir, é um
lugar que dá muito trabalho, e é
gratuito.
Quero dizer que os meus filhos e netos sempre pagaram o
máximo. De qualquer modo
tenho muito gosto porque estamos a servir a população, cerca

de 300 crianças, que os pais
tiveram a amabilidade de nos
entregar a nosso cuidado, é o
maior prazer que tenho, fizemos
obras este ano na presunção de
que seria necessário apoiar mais
crianças, temos capacidade para
mais 75 no novo edifício.
A INSC é diferente, é um
mandato de 3 anos, diria que o
mandato está quase cumprido,
uma das coisas que havia a fazer
era recuperar alguma degradação, nomeadamente a luz
eléctrica, as águas pluviais, o
parque de estacionamento, tinha
de se arranjar rapidamente uma
solução. Tinham-se feito muitas
obras nos mandatos anteriores,
mas estas eram prementes.
Outra das alterações que propus foi a alteração do financiamento do fogo de artifício, ora
tendo a irmandade tão poucos
rendimentos, somente as esmolas, havia dificuldades em financiá-lo, havia inclusive dívidas
de um ano para outro, numa
instituição cuja principal missão
é defender a religião e a Ermida,
apoiar os pobres, não ter dinheiro para o fazer e estar a suportar
o fogo não me fazia grande sentido. Agora restam pequenos
pormenores, porque a maior
parte está feita. A janela do coro
também foi recuperada, com a
sua arquitectura original. Criar
talvez um museu, mas isso será
para o próximo mandato.
JC – Estas duas entidades
em conjunto com Santa Casa
da Misericórdia, detêm a Praça de Touros de Coruche,
como considera este novo contrato de cedência por 3 anos a
Inácio Ramos? O que espera?
DD – A praça de touros estava absolutamente degradada,
gastaram-se uns largos milhares
de contos, embora haja pequenos pormenores que ainda precisam de ser corrigidos. Em boa
altura. O contrato de cedência
foi o melhor que alguma vez se
fez na Praça de Touros de Coruche, aliás pela maneira como
está a proceder, parece-nos que
está a fazer uma boa publicidade
a Coruche, que tanto precisa.
JC – O que ainda quer
fazer por Coruche?
DD – Tudo. Tudo o que for
possível fazer dentro dos condicionalismos existentes, a Caixa
Agrícola é uma das maiores
instituições da terra, e enquanto
estiver à frente ajudarei sempre
naquilo que me for possível.
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Entrevista de
José António Martins

“Amo Coruche, gosto muito de Coruche...”

Universidade Aberta
em Coruche
A Câmara Municipal e a Universidade Aberta (UAb) desenvolveram um processo negocial
com vista à abertura em Coruche de um Centro
Local de Aprendizagem (CLAC).
Esta é uma oportunidade que surge no âmbito da
reestruturação nacional empreendida pela UAb,
que preconiza a definição de uma nova arquitectura
pedagógica, logística e funcional.

Amo Coruche, gosto muito
de Coruche e gostaria de ver muitos projectos, projectos industriais para os jovens se poderem
fixar, agora com a chegada do
aeroporto estou na expectativa
que Coruche possa mudar para
melhor.
JC – Vêm aí as autárquicas
de 2009, se o desafiarem a candidatar-se, gostaria?
DD – Essa hipótese já se pôs
várias vezes, neste momento
não está nos meus pensamentos.
JC – Agora que tanto se
fala que os jovens estão afastados da política e do serviço à
Nação, se aparecesse gente
nova a concorrer, seria de
apoiar?
DD – Com certeza, embora
nunca esquecendo aquilo que as
pessoas foram fazendo ao longo
da vida e nos respectivos mandatos, terá de ser ponderado.
JC – Foi um apoiante sem
reservas da reposição do busto do ilustre Coruchense e benemérito Major Luiz Alberto
de Oliveira, porque que a
esquerda impediu a sua reposição, apesar de mais de 1300
assinaturas de apoio?
DD – Eu entendo que as coisas estavam mal esclarecidas,
não tenho dúvida nenhuma.
Arrancar aquela estátua que lá
estava porque os nossos antepassados quiseram, onde Salazar ao fim de 14 dias de o ter nomeado ministro já dizia “tenho a
impressão que me enganei acerca deste Major”, penso que
quando um dia as pessoas estiverem bem esclarecidas eu não
tenho a mais pequena dúvida
que o busto será reposto.
JC – Acha que a questão
da reposição do busto foi politizada pela esquerda?
DD – Eu não sei se foi politizada, levantaram epítetos que
o Major não teria, se ser fascista

é viver num regime fascista
então somos todos fascistas, havia que liquidar todos aqueles
que com mais de 40 anos viveram nesse regime, e acho que
não é essa a intenção. O Major
tinha uma personalidade muito
forte, não o conheci, foi Ministro da Guerra durante 15 meses,
fez muito por Coruche, as canalizações do bairro novo, as pontes, foi ele que lutou para que se
construissem, nunca esteve enfeudado por Salazar. O que estava em causa era um Coruchense, que lutou muito por Coruche
e a quem Coruche muito deve.
JC – Se amanhã fosse poder, Presidente da Câmara
repunha?
DD – Não repunha ditatorialmente, explicaria às pessoas
e não tenho a mais pequena dúvida, que os Coruchenses que
são pessoas boas e laboriosas, e
saberiam dar o devido valor a
quem muito fez por Coruche.
JC – Também foi um
apoiante de todas as iniciativas no nosso concelho, as pessoas reconhecem-lhe isso, sente
que valeu a pena?
DD – Valeu a pena, a única
magoa que tenho neste momento, é que gostaria de ver mais
fábricas em Coruche, felizmente vão começar o IC10 e o
IC13, que irão existir mais
investimentos, distando do aeroporto estes 25 a 30 km também
seremos bastante beneficiados,
em cada milhão de passageiros
criar-se-ão nas redondezas mil
postos de trabalho, se o aeroporto tiver 20 milhões de passageiros, há vinte mil pessoas que
se tem de instalar junto do mesmo e somos o Concelho com
melhores condições para servir
de dormitório a essas pessoas, e
de apoio com complexos turísticos a esse mesmo aeroporto.
Acredito que a Agricultura

também há-de mudar, esta política seguida pela Europa, em
que os agricultores por toda a
Europa estão descontentes, vai
certamente ser alterada, as produções do Vale do Sorraia, são
tão boas ou melhores que as produções francesa ou alemã.
Nós voltaremos a ser um dos
concelhos mais importantes de
Portugal.
JC – O que acha do executivo do Presidente Dionísio
Mendes?
DD – Tem sido eficiente, estávamos habituados a um determinado executivo, agora é mais
dialogante, enfim há algumas
obras com as quais não posso
concordar. Por exemplo, eu gostaria de ver o Rio Sorraia, foime garantido por alguém de responsabilidade que quando passasse de carro havia de ver o Rio
Sorraia, eu não vou descansar
enquanto não voltar a ver o Rio
Sorraia. o ex-libris de Coruche é
o nosso Rio Sorraia, e a Ermida
de Nossa Senhora do Castelo, se
só me deixam ver a Ermida, cortam-me metade da minha situação de Coruchense.
Não me tirem o Rio!
Há várias maneiras de resolver a situação, uma é cortar 20
cm ao muro, as cheias desde
1969 que não chegam aquele nível, a outra é subir mais a rua,
essa mais difícil. Mas é evidente
que a eficiência tem sido maior
e mais transparente.
JC – Também foi um
apoiante de primeira linha de
O Jornal de Coruche, o que
acha de nós?
DD – O Jornal de Coruche é
uma referência, nós já não estamos bem sem o ler, porque ficamos a saber notícias de Coruche, agora gostaria que em vez
de mensal, passe a quinzenal. É
que na verdade um mês é muito
tempo. Fica o desafio...

De acordo dom fonte autárquica, “a instalação
em Coruche do CLAC representa, sem dúvida, uma
mais-valia para o nosso concelho. Trata-se de uma
forte aposta no Ensino Superior, num formato de
“e-learning” cujas perspectivas de desenvolvimento futuro são de enorme expansão e evolução”.
Por outro lado, a UAb tem vindo a abrir-se para
novos caminhos de grande alcance futuro, nomeadamente a Formação Profissional.
A abrangência geográfica do CLAC será bastante alargada, uma vez que todos os alunos residentes nas áreas do sul do Ribatejo e Alentejo norte
mais próximo ficarão institucionalmente afectos a
Coruche.
Entrtanto, a UAb recruta coordenador(a) para o CLAC
no seu site, em www.univ-ab.pt/pdf/news/cla_coruche.pdf

Rui Salvador
Oficina de
reparação
automóvel
Tlm. 934 485 099
R. de São Pedro nº 43 – 2100-651 Biscaínho • Coruche

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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PENSAMENTOS

O Meu Rio
Norberto Esperança

Adoro o meu rio.
É com este sentimento que
me proponho debruçar sobre a
riqueza natural e patrimonial
deste curso de água que banha
mansamente o local onde resido. A ideia não é registar nesta
prosa, sob um pseudo título “da
nascente à foz”, o seu historial.
É, isso sim, dizer o que me vai
na alma sobre tão importante
recurso natural, que, por sorte,
posso desfrutar, paredes-meias,
com a minha habitação. Só o
simples, mas importantíssimo
facto, de a ele se dever a riqueza
dos solos da lezíria que lhe
serve de lastro, seria o bastante
para lhe reconhecer o mérito
natural com que abençoa tão
vasta área de terrenos de cultivo
e consequentemente tudo o que
daí advém para a comunidade
que o envolve, nomeadamente a
fauna e flora que lhe está intrinsecamente associada.
A sua importância é tal, que
desde os tempos que remontam
às primeiras casas de habitação
edificadas neste local, tudo era
feito em sua função, ou seja, em
função do seu curso. Se não
vejamos: provavelmente passará despercebido ao comum
dos mortais a configuração
toponímica desta vila que tanto

gosto. Mas, se atentarmos com
objectividade, verificamos que
nos seus primórdios toda a edificação tinha por base uma configuração que forçosamente
prestava vassalagem a ruelas
que desembocavam nas suas
margens, mais precisamente em
portos nos quais se faziam cargas e descargas de matérias pri-

mas produzidas nesta região.
Sim! É verdade! O meu rio era
navegável e prestou esse serviço
às gentes que habitavam este
pedaço de terra e que viviam
essencialmente da agricultura.
Já lá vão muitos anos. Para vos
situar no tempo diria que esta
situação se remonta aos finais
do sec. XIX e princípios do sec.

Corticeiros de Coruche
querem 3,4% de aumento salarial
Os operários corticeiros da zona florestal de Coruche pedem aumentos salariais
de 3,4%, contestando a proposta da APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça.
De acordo com o sindicato, “os trabalhadores do sector da zona de Coruche
mantêm a determinação em lutar pela actualização salarial que consideram corresponder aos valores da inflação”.
O diferendo está nos 22 euros mensais de aumento que o sindicato reivindica
contra os 14,77 euros que a APCOR oferece.
De referir que Coruche é o maior produtor mundial de cortiça, existindo mais
de 400 trabalhadores corticeiros.

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

XX. Para além desta actividade,
de realçar também a riqueza e
diversidade de espécies piscícolas abundantes nas suas águas.
Também foi importante fonte de
rendimento e subsistência daqueles que abraçaram a faina da
pesca.
Como não há bela sem senão, nas invernias mais rigo-

rosas, o meu rio, talvez zangado
com as vicissitudes da própria
mãe natureza, galgava o leito
que lhe era destinado e inundava com as suas águas, agora lamacentas, casas, ruas, ruelas e
azinhagas causando algum transtorno ao povoado ribeirinho
mas, como depois da tempestade vem sempre a bonança,
tudo lhe era perdoado.
Talvez por incúria, ou por
falta de outras soluções, só
muito recentemente se vislumbra a possibilidade de se respeitar o tão precioso líquido que
corre entre as suas margens,
pois desde que me conheço
sempre foram canalizados para
o seu leito todo o tipo de detritos, adulterando por isso a limpidez e pureza das suas águas. No
entanto, mesmo assim, garboso
no seu porte, sempre proporcionou agradáveis momentos de
lazer às gentes que a ele recorriam e continuam a recorrer. É
assim o meu rio, de seu nome
Sorraia.
E, ainda hoje, quando vou de
debandada para os lados do sul,
é ele que mansamente me acena,
como que a despedir--se de mim
e, é sempre ele o primeiro a dar-me as boas vindas quando
chego. Adoro o meu rio.

Pedido de Ajuda
Chamo-me Maria José Albino de Sousa, sou enfermeira.
Há 6 anos tive um problema
de saúde que me deixou com
uma paralisia do lado esquerdo.
Hoje tenho a oportunidade de
ir a Cuba, a uma clínica para avaliar a minha situação e, possível
intervenção com vista a melhorar o meu estado de saúde.
Se desejar contribuir para
esta causa tenho uma conta aberta no BES com o NIB:
000700000060868693223
Desde já o meu muito Obrigado.

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820
R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt
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Nova Fábrica da NESTLÉ em CORUCHE
A Nestlé Portugal investe mais
de sete milhões de euros na
sua 5.ª unidade industrial no
país, a nova fábrica da Nestlé
Waters Direct, a erguer em
Coruche, e cuja produção deverá arrancar em 2009.
__

te município”. Esta nova fábrica
permitirá a Nestlé Waters Direct
continuar seu forte crescimento
no mercado dos escritórios e
permitirá a empresa de ter um
crescimento de dois dígitos no
mercado doméstico para os próximos cinco anos.

A cerimónia que assinalou o
lançamento da primeira pedra
da futura unidade industrial do
Grupo decorreu no passado dia
7 de Julho, na localidade de Ovelhas, freguesia de S. José da Lamarosa, concelho de Coruche.
A escolha do concelho de
Coruche para a localização da
fábrica deveu-se à grande abundância e qualidade da água da
sua reserva ecológica. Além
disso, Coruche tem vias de acesso que permitem optimizar o sistema logístico da empresa, estando em uma situação geográfica ideal para servir toda a região Ibérica. A fábrica terá
igualmente espaço para uma
futura expansão com a possibilidade de instalação de uma
unidade de produção de águas
de pequeno formato.
O presidente da Câmara de
Coruche, Dionísio Mendes, con-

Com uma área de 4.000m2,
a nova fábrica terá uma produção de 1500 garrafões de
grande formato (11 e 18,9 litros) por hora (28 350 litros /
hora) e irá criar 50 novos postos de trabalho.
O mercado português de
águas de garrafão está a crescer sete por cento ao ano e
contabilizava 86.500 máquinas no final de 2007 de acordo
com a Zenith International.

Cerimónia do lançamento da primeira pedra
sidera “a aposta da Nestlé em
Coruche é um certificado de
qualidade das potencialidades e
virtudes do concelho, temos uma
localização geográfica privile-

Hipertons
Pintura e Remodelações de Edíficios, Lda.

Duarte Pedro

Pinturas

giada e teremos no futuro mais e
melhores acessibilidades e o aeroporto internacional de Lisboa
a 10 minutos.” O autarca acrescenta ainda “penso que este in-

vestimento da Nestlé pode funcionar como cartão de visita do
parque industrial e empresarial
de Coruche, ou seja, pode atrair
ainda mais investidores para es-

A unidade industrial será
dotada dos dispositivos técnicos
mais recentes para o desenvolvimento da actividade, contando
com um centro de produção, um
centro de distribuição, um centro de reparação de equipamentos e uma área de centralização
de stocks.
___

N o v o A er o p ort
o rt o d e L i s b o a (NAL
(N AL )

Câmara de Coruche aprova
medidas preventivas

interiores e exteriores - madeiras - metais

Pavimentos

flutuantes - parquet - afagamentos - envernizamentos

Tectos

pladur - madeira - metal - remodelações
Rua do Biscaínho, 2100-651 Biscaínho • Coruche

Telef. 243 689 699 – Tlm. 968 091 834

A autarquia de Coruche aprovou, no passado dia 2 de Julho,
medidas preventivas para as áreas destinadas à implantação do
NAL – Novo Aeroporto de Lisboa e áreas envolventes.
Existem áreas do município abrangidas por estas medidas, as quais poderão condicionar ou impedir
diversos actos ou actividades, nomeadamente:
– Criação de novos núcleos populacionais, nomeadamente turísticos, incluindo operações de loteamento e obras de urbanização.
– Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios, ou outras instalações, incluindo torres e mastros, abrangendo novas instalações ou alterações das já existentes, bem como equipamentos e
infra-estruturas de serviços, nomeadamente de energia eléctrica e de telecomunicações;
– Instalação de explorações de qualquer natureza ou ampliação de existentes;
– Alterações importantes por qualquer meio à configuração geral do terreno, incluindo a abertura
de novas vias de comunicação e acessos, bem como aterros e escavações,
– Derrube ou plantação de árvores em maciço;
– Destruição do solo vivo e do coberto vegetal;
– Instalação de redes de comunicações (móveis ou fixas);

Manuel Agostinho Correia
Tel.: 243 619 459 • Tlm. 919 398 749
Santo Antonino • 2100-122 Coruche

– Estabelecimento de servidões de protecção a quaisquer actividades, sistemas, equipamentos ou
infra-estruturas.

Informam-se todos os munícipes que poderão consultar a demarcação
cartográfica das áreas abrangidas pelas medidas preventivas no Serviço de
Informação Geográfica e Cadastro, sito no Edifício dos Paços do Concelho,
em Coruche.
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As festas humanizam
a sociedade
A época do verão é fértil
em festas variadas, que ocorrem por todo o lado. São momentos de alegria que vêm
quebrar a monotonia e dar solenidade à vida. Nas festas saboreia-se e celebra-se de uma
forma especial, a bondade e a
beleza da vida e do mundo.
As festas criam também a
ocasião e o espaço para o encontro e para o convívio descontraído e livre das pessoas, fora das
relações convencionais, apressadas e competitivas que caracterizam o nosso dia-a-dia.
As portas abrem-se para as
visitas que chegam, existe tempo e disposição para um acolhimento cordial, presta-se atenção
aos outros, reencontram-se velhas amizades, vence-se o anonimato e a solidão.
Muitos filhos da terra, que
foram residir para fora, nesses
dias esforçam--se por estar presentes e saborear a alegria do
convívio e a força comunitária
das mesmas tradições. Assim, as
festas tornam mais vivo e mais
forte o sentido comunitário, e
este é também um fruto da fé
que a comunidade cristã deve
levar à vida social.

As festas afirmam ainda a
identidade de uma comunidade.
As pessoas encontram-se com
as suas raízes, evocam memórias comuns, convivem de forma simples e acolhedora com os
visitantes e procuram apresentar
aos que vêm de fora a sua melhor imagem. Num tempo de
individualismo, de estranheza
mútua e de anonimato, devemos
apreciar e promover estes valores humanos das festas, que
são também valores cristãos.
As festas de Coruche, em
honra de Nossa Senhora do Castelo têm fundamentalmente uma
dimensão religiosa. A novena de
preparação, a Eucaristia da festa
e a Procissão Solene são, para a
maioria dos fiéis, expressões
importantes da fé, por criarem
uma experiência de relação e de
contemplação da Providência de
Deus e da protecção de Nossa
Senhora num clima de súplica e
de acção de graças.
As festas têm ainda uma
grande capacidade reunificadora da família e da comunidade,
pois o homem, é por natureza,
um ser festivo, precisa de festas
para viver e celebrar a vida, para
encontrar espaços de convívio e
integração.

E-mail: pereirarouxinol@sapo.pt

As festas são vitais para a
sua existência. Nelas afirma-se
o poder da vida, do convívio e
da alegria, face à realidade do
sofrimento, da solidão, do medo
e da morte. Por isso, as festas
são tão antigas como o homem e
hão-de acompanhá-lo na sua
história.
Ao prepararmo-nos para celebrar de novo as festas em
honra de Nossa Senhora do Castelo, procuremos viver e celebrar a dimensão humana e cristã
que as caracteriza: o encontro, a
alegria, o convívio, a fraternidade e a Fé, redescobrindo e valorizando, cada vez mais a vertente cristã e os valores evangélicos que lhes estão subjacentes
e que nos convidam a glorificar
a Deus por intermédio de Nossa
Senhora.
Festas felizes para todos.
____
Pe Elias Serrano Martins
Pároco de Coruche

Coruche já tem contentores para
roupas e calçado
As ruas de Coruche já dispõem de contentores metálicos
para deposição de roupas e calçado usado, instalados junto aos
ecopontos.
Trata-se da adesão da autarquia a um projecto internacional
de entrega de roupas usadas aos

países africanos designado People to People.
Segundo Francisco Oliveira,
vereador da Câmara Municipal
de Coruche, a associação encarrega-se de recolher, fazer a triagem e encaminhar as peças
recolhidas para africa a preços

simbólicos, para pagamento dos
meios logísticos e recursos
humanos que trabalham para a
associação.
“Esta acção irá também
contribuir para uma menor
deposição de roupas e calçado
em aterro”, acrescentou.

Assembleia Municipal exige
reforço imediato de efectivos da
GNR para Coruche e Couço
AAssembleia Municipal de
Coruche aprovou, por unanimidade, uma moção que exige
o reforço imediato do número
de efectivos da GNR nos postos de Coruche e Couço.
Do documento aprovado na
última sessão da assembleia resultou ainda a exigência de me-

lhoramento das condições de
trabalho dos militares, pois a necessidades de obras e de meios
são duas realidades.
A moção transmite ainda a
falta de patrulhamento apeado,
os acontecimentos ocorridos em
espaços comerciais e a insegurança crescente entra a população.

O documento vai ser enviado à presidência do Conselho de
Ministros, ministro da Administração Interna, Presidente da
Assembleia da República, aos
comandos geral e distrital da
GNR bem como ao comandante
do posto de Coruche.
___

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
Tlms 962 737 289
969 087 759

Zona Industrial Monte da Barca,
Lote 27 • 2100-051 Coruche

Ourivesaria Rodrigues
–•–
Rua da Misericórdia, 27 • Coruche
(Junto à Caixa Agrícola)

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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PENSAR

A

VIDA

Agosto, mês de Festas e Romarias
Joaquim Laranjo

Todos os anos em Agosto regressam à nossa Vila de Coruche
as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.
No entanto, com o rodar dos
tempos tudo se modifica e já
nada é como dantes, e isto sem
qualquer ponta de saudosismo
dum passado socio-político,
mas talvez com a nostalgia de
quem viveu as Festas do Castelo
na adolescência, onde o mês de
Agosto não era sinonimo de férias nalguma praia deste País à
beira mar plantado, mas tão
somente vivido na expectativa
dos dias que se avizinhavam.
Vivia-se esperando com
ansiedade os dias das Novenas
onde se ia para ver e se mostrar
às raparigas, onde a troco de
uma religiosidade fingida (que a
Senhora nos perdoe) se tentava
entabular conversa com aquela
a quem pretendíamos namorar.
Quantas vezes, só para agradar à mãe da nossa pretendida,
aguentávamos estoicamente a
Novena até ao fim, de mãos postas ou braços cruzados acompanhávamos as prelecções do
Prior ou do Orador. Eu sei que a
Nossa Senhora do Castelo nos
perdoa, Ela até nos compreendia!
Depois era a noite do fogo, a
Procissão, as picarias no rio Sorraia, os toiros nas ruas, as noitadas no Rossio, as corridas de
toiros, sei lá, um nunca mais
acabar de motivos para que as
Festas fossem o extravasar de
um ano de ansiosa espera.
Era a altura em que se estreava o fato novo, alguns entenda-se, fato esse que apenas servia
para as ocasiões mais formais
como seja a festa religiosa, pois
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
AGOSTO 2008
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Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

bicho, depois, bem depois do
mesmo prezo, era o contar de
façanhas que gostávamos de ter
praticado. É amanhã, amanhã
vou agarrá-lo. Não raras vezes o
animal saltou as tronqueiras
proporcionando um espectáculo
suplementar.
O cortejo, sim o Cortejo
Etnográfico e do Trabalho, foi
durante anos um motivo da
visita de muitos forasteiros
pela sua grandiosidade e beleza, pela demonstração de uma
actividade agrícola que, pese
embora as suas vicissitudes,
era símbolo de uma região de
gente bonita e trabalhadora.

para a parte profana as calças de
cotim ainda eram raínhas e senhoras. A t-shirt e a calça de
ganga só mais tarde chegaram.
No dia 15 a Vila acordava

A

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

B

Fotos das Festas de Coruche de 2006
Manuel Pinto

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

cedo, as mães dirigiam-se com
seus filhos para as varias casas
de aluguer de fatos de anjinho
onde os transformavam em Nossas Senhoras e Santos Protectores, que lindos, que sossegadinhos, porque é que não os
deixavam sempre vestidinhos?
Os Almirantes já acampados no
planalto do castelo arranjavam
os seus animais, burros, mulas e
vacas que, devidamente ornamentadas com fitas e flores também acompanhavam a Procissão no pagamento de promessas.
Quando a sirene dos Bombeiros tocava a primeira vez era
um primeiro susto, ai vem ele,
ainda faltava meia hora e já
muitos pretendentes a toureiros
subiam os gradeamentos das

janelas procurando o melhor lugar para dar largas à sua valentia.
Corria-se rua abaixo, rua
acima mantendo sempre a maior
distância possível de cornudo

____

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

Esse dia terminava com um
grande almoço do campino e
com festival de folclore sempre
do agrado de uma população
toda virada para as manifestações de raiz popular.
Já à noite eram frequentes as
esperas junto às esquinas das
ruas pela chegada das raparigas
que, vindas dos foros ou das povoações limítrofes iam assistir
aos espectáculos de variedades
que, roubadas aos olhares vigilantes das mães, podiam proporcionar alguns momentos de
conversa e não quantas declarações de amor.
Chegava em fim o dia 19 de
Agosto de um ano qualquer.
Chegavam ao fim as Festas em
Honra de Nossa Senhora do
Castelo, que saudade, para o ano
há mais.

Extensão de Saúde Couço
Rua Sacadura Cabral
2100-345 Couço
243 669 080 - 243 650 109
Biscaínho - 243 689 129
Lamarosa - 243 724 113

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

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

Pu

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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Especial Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo de Coruche

35 anos depois
os toiros voltam às ruas

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA NOVA DE ERRA

Fomos ouvir Paulo Tomáz,
o responsável pela parte Taurina
Desde há 7 anos que o coruchense Paulo Tomáz, vem lutado pela
reposição da tradição das nossas gentes, recolocando as largadas
de toiros nas ruas da vila. É esta uma das novidades sobre as Festas
deste ano no que diz respeito aos toiros a juntar ao prémio
Bola de Prata Campino do Sorraia.
Jornal de Coruche – Quais
as novidades para este ano?

O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Erra

Mário Ribeiro

Paulo Tomáz – Temos essencialmente duas novidades
importantes, sendo que uma não
é mais do que uma reposição de
uma tradição que foi forçadamente interrompida há 35 anos
e que agora se recupera. Posso
dizer que é o fazer justiça ao trabalho que iniciámos há sete
anos, que foi fazer com que os
toiros voltem às ruas de onde
nunca deviam ter saído. Como
era dantes na nossa terra, vai
voltar a ser agora de novo!
JC – Como vai acontecer?
PT – Os curros dos toiros
vão ficar no largo de Santo António e vão existir três zonas
distintas com um toiro em cada
uma das áreas. Estas zonas serão do Largo de Santo António
pela Rua Direita acima, até à
praça do Comércio junto à Câmara. Ai será outra zona até ao
fim da praça, junto à casa do Sr.
Artur Lopes. Depois temos a
restante área pela Rua da Misericórdia acima até quase à Rua
de Santarém, que permitirá com
toda a segurança para os residentes, lojistas e visitantes apreciar aquilo que é mais nosso, a
Festa dos toiros.
JC – Falou em segurança,
o que vai ser feito?
PT – Toda a área vai ser
reforçada com tronqueiras e as
montras e entradas das habitações seguras com protecções,
com o apoio da comissão e da
autarquia, sendo curioso o interesse e apego que as gentes da
zona também têm mostrado na
colocação das tronqueiras e
preparação da área. Penso que
todos já perceberam que é benéfico para o Comércio e para a
Vila em geral.
JC – Mas parece que se

A Junta de Freguesia da Erra deseja a toda a população
do Concelho de Coruche em geral, e à da Freguesia
da Erra em particular, umas Festas do Castelo
fartas em convívio e divertimento.
Aproveita a oportunidade para agradecer a todos
quantos fizeram das Festas da Erra mais um enorme sucesso.
Visite a “Tasquinha” da Comissão de Festas da Erra
nas Festas do Castelo.

Criação de cabras
•
Fabricação de produtos
de leite de cabra

mantém a manga junto à rodoviária?
PT – Sim, é verdade. As
largadas pela noite dentro serão
feitas nessa área por ser uma
zona com menos área habitacional e permitir o descanso das
pessoas. Haverá largadas nas
noites de 14, 16 e 18 de Agosto
nessa área. Depois, nas ruas do
centro da vila, serão dias 16 e 18
de manhã e haverá uma largada
à noite no dia 15. Também se
fará uma largada para miúdos
com umas bezerras no dia 18 à
tarde, e poderá haver uma surpresa taurina nesta tarde.
JC – E a novidade?
PT – Essa é a da instituição
do Concurso Bola de Prata dedicado ao Campino e à sua generosa actividade no campo com o
toiro. O prémio mais simbólico,
além do prémio monetário e da
réplica em ponto grande da
bola, será a entrega de uma bola
de embolar em prata ao grupo
de Campinos vencedor que terá
de passar por três provas distintas.

A primeira será a entrada de
toiros cronometradas desde a
manga de Santo António pelas
ruas da Vila. A segunda, uma
prova de perícia de condução
com obstáculos e finalmente a
participação no cortejo, colocando de forma sorteada em diversos trechos do desfile os vários
grupos de campinos e cabrestos
a concurso e ver como se desenvencilham, tendo atenção ao seu
traje e arranjo dos cavalos e cabrestos.
Os dois finalistas escolhidos,
tirarão teimas na Praça de Toiros de Coruche, na Corrida do
dia 17 de Agosto, onde os toiros
serão recolhidos por estes Campinos e cabrestos e o melhor ganhará o troféu, permitindo um
espectáculo raro e lindíssimo a
quem for à corrida.
Nessa altura será também
homenageado o cabresto mais
antigo do país, que será embolado de prata na praça de toiros.
____
Abel Matos Santos

Tel. 243 618 810 – Fax 243 618 410
Quinta da Bica, Foros de Rebocho
2100-040 Coruche
e-mail: cabra.d.ouro@sapo.pt

Agropecuária, Lda.

ISO 2000
De: António Maria G. Rosado
TECTOS FALSOS EM PLADUR
(gesso cartonado) para pintar c/ isolamento
TECTOS FALSOS DECORATIVOS
c/ isolamento
FORROS DE PAREDES
EXTERIOR E DIVISÓRIAS EM PLADUR
c/ isolamento

Telef. 243 659 097 • Tlm. 966 343 856
Lagoiços Novos – 2100-375 Couço
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As Festas do Castelo
Aí estão as Festas da Senhora do Castelo, esperamos todo
a ano por Agosto, e em Agosto pelas Festas.
As festas de Coruche, são a procissão, o cortejo, as
largadas, as corridas e claro as noitadas. Uma simbiose entre
o religioso e o profano que roça a perfeição, uma complementaridade que seria difícil conceber de forma diferente.
Reencontramos os amigos de infância, alguns que já pareciam
esquecidos da memória vem dar-nos um abraço e ficamos
enternecidos. Fazem-se e desfazem-se namoros.
A Festa é convívio, a Festa é diversão, a Festa é fé, é vontade. Coruche é mais viva durante a festa, é mais comunidade.
Pedro Boiça
Fotos: Hélder Roque

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

Telef.: 243 619 451
Tm.: 933 89 32 74

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

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

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTANA DO MATO

O executivo da Junta de Freguesia do Biscaínho,
saúda todos os munícipes do Concelho e em especial
os da Freguesia do Biscaínho.
Desejando para todos, umas Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo,
com muita Paz e Saúde.

Saudamos a população da Freguesia de
Santana do Mato, do concelho de Coruche,
assim como os visitantes, nos dias das Festas
em Honra de Nossa Senhora do Castelo.
O Presidente da Junta

O Presidente da Junta

Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino

R ESTAUR ANTE

Joaquim Banha

COMUNICADO

Entradas e largadas de Toiros
A Comissão de Festas de Coruche pede a colaboração de toda a população
e em especial aos comerciantes e moradores das zonas onde se vão realizar
estes eventos, para os quais o seu apoio é fundamental.
Entradas de Toiros – estes eventos realizar-se-ão na manhã do dia 16 de
Agosto, pelas 10 horas. O percurso será o seguinte:

PONTE DA COROA
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

Saída do largo de Santo António para as seguintes, Rua Direita, Praça da
Liberdade, Rua da Misericórdia, parte da Rua dos Bombeiros Municipais,
Rua de Olivença, Rua 5 de Outubro, terminando nos currais instalados na
Rua Virgílio Pais Campos do Amaral. A solta dos animais será precedida
de um foguete-morteiro de aviso.
Largadas de Toiros – “Ruas do Centro Histórico”
1ª - Madrugada de 15 para 16 de Agosto, pelas 01.30 horas.
2ª - 16 de Agosto, pelas 11 horas da manhã.
3ª - 18 de Agosto, pelas 10 horas da manhã.
Na Rua Direita, Praça da Liberdade, Rua da Misericórdia.
Largadas de Toiros – “Rua 5 de Outubro”
1ª - 14 de Agosto, pelas 1h30 da madrugada.
2ª - 16 de Agosto, pelas 1h30 da madrugada.
3ª - 18 de Agosto às 24 horas.
Informa-se a população, que nos dias com eventos matinais efectuar-se-á
um aviso sonoro (sirene dos bombeiros) 1 hora antes do início dos mesmos.
Os veículos estacionados nas ruas acima referidas serão rebocados caso
não sejam retirados até uma hora do início dos eventos.
O sucesso destes espectáculos depende de todos nós e beneficia o comércio
local e a nossa vila, pelo elevado número de visitantes que por cá passam.
Em caso de dúvida, contacte: 965 807 311
A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo não se
responsabiliza por quaisquer acidentes ocorridos nas mesmas, pedindo
assim o máximo cuidado e civismo a toda a população e visitantes, para que
as Festas decorram com sucesso e alegria.

A C om
m issão d e F estas 2 008
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em destaque

DIA 6
21.00h - Inauguração das Iluminações no Castelo
21.30h - Início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Colaboração do Grupo Coral de São João Batista
DIAS 7, 8 e 9
21.30h - Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Colaboração do Grupo Coral de São João Batista
DIA 10
21.00h - Inauguração das Iluminações nas ruas da Vila
21.30h - Início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Colaboração do Grupo Coral de São João Batista
DIA 11
21.30h - Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Colaboração do Grupo Coral de São João Batista
DIAS 12 e 13
21.30h - Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Solene Tríduo com a participação do Reverendo Padre Helidoro
Maurício Nuno
Colaboração do Grupo Coral de São João Batista
22.30h - A Banda da Sociedade Instrução Coruchense, executará na Esplanada
do Castelo, alguns números musicais do seu repertório
DIA 14 - NOITE DO FOGO
07.00h - Grandiosa Alvorada, seguindo-se um desfile da Banda da Sociedade
Instrução Coruchense, pelas principais ruas da vila
12.00h - Missa Solene cantada, em acção de graças pela vitória de Portugal na
Batalha de Aljubarrota, com a participação do Reverendo Padre
Helidoro Maurício Nuno
18.00h - Inauguração das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
19.00h - Missa de Sufrágio, por todos os Irmãos de Nossa Senhora do Castelo,
já falecidos
21.00h - Animação Infantil no recinto das Festas
21.30h - Conclusão da Novena e Solene Tríduo, com pregação do Reverendo
Padre Helidoro Maurício Nuno (colaboração do Grupo de São João
Baptista). Concluída a Novena, actuação musical da Banda da
Sociedade Instrução Coruchense, na esplanada do Castelo
22.00h - Desfile de Fanfarras nas ruas da vila
24.00h - Fogo de Artificio no Rio Sorraia – A Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo e a Comissão de Festas de Coruche, efectuarão uma
grandiosa sessão de Fogo de Artifício no Rio Sorraia.
A Banda da Sociedade Instrução Coruchense executará alguns
números do seu vasto repertório, no Coreto do Jardim Municipal
00.30h - Actuação do mágico David Martin, no palco das tasquinhas
00.30h - Festival Taurino – Praça de Touros (ver programa no suplemento tauro-

em destaque

Programa das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

maquia)

02.00h - Largada touros nas ruas da vila (5 de Outubro e Virgílio Campos do
Amaral)
DIA 15
06.30h - Concentração de Pescadores no Rio Sorraia (organização Pesca Desportiva)
07.00h - Saída para Pesqueiros
09.00h - Concurso de Pesca no Rio Sorraia – Taça Vila de Coruche
12.00h - No Santuário do Castelo, Missa Solene em Acção de Graça a Nossa
Senhora do Castelo, com a participação do Reverendo Padre Helidoro
Maurício Nuno (Colaboração do Grupo de São João Baptista)
16.00h - Cerimónia de doação pelo Instituto de Socorros a Náufragos de uma
Mota d’Água à Associação Búzios
18.00h - Tradicional Procissão em Honra Nossa Senhora do Castelo, Padroeira
de Coruche que percorrerá as principais ruas da vila. No regresso, e
antes de recolher ao seu Santuário, realizar-se-á, na esplanada do
Castelo, a habitual bênção de lares e campos do Vale do Sorraia.
Acompanha a Procissão a Banda da Sociedade de Instrução
Coruchense
21.00h - Continuação da animação infantil no recinto das Festas
21.30h - Grandioso Festival Folclore “António Neves” com a participação dos
seguintes Grupos Folclóricos: Rancho Folclórico “Malmequeres do
Sorraia”; Grupo Coral da Casa do Povo de Amareleja; Rancho
Folclórico de Silva Escura; Grupo Etnográfico Danças e Cantares do
Minho; Rancho Folclórico Regional do Sorraia do Bairro da Areia
24.00h - Actuação do consagrado artista do fado humorístico Rouxinol
Faduncho, no palco das tasquinhas
01.30h - Largada toiros nas ruas do centro histórico de Coruche
DIA 16
09.30h - Desfile dos Jogos de Cabrestos participantes no concurso “Bola de
Prata”, nas ruas da vila
10.00h - Início das entradas de toiros – 1ª Prova do Concurso
11.00h - Largada toiros nas ruas do centro histórico da vila de Coruche
16.00h - Prova de condução de Jogos de Cabrestos com obstáculos – 2ª Prova
de Concurso no antigo campo da Horta da Nora
16.30h - Continuação da animação infantil no recinto das Festas
21.00h - Actuação de DJ no palco das tasquinhas
22.00h - Fabuloso de espectáculo de fado no palco principal com Mariza

00.00h - Espectáculo de Danças Orientais no palco das tasquinhas.
A seguir continuação da animação com DJ no palco das tasquinhas
01.30h - Largada de toiros nas ruas da vila (5 de Outubro e Virgílio Campos do
Amaral)
DIA 17
06.00h - Concentração de Pescadores (organização Pesca Desportiva)
07.00h - Saída para Pesqueiros
09.00h - Concurso de Pesca no Rio Sorraia – Taça do Emigrante e Prova Juvenil
09.30h - Concentração de Campinos participantes no Cortejo do Dia do
Campino
10.00h - Concentração dos Jogos de Cabrestos participantes no Concurso “Bola
de Prata” 3º Prova
11.00h - Cortejo Etnográfico e do Trabalho
13.00h - Almoço do Campino
16.30h - Continuação da animação infantil
18.00h - Corrida Toiros na Praça de Toiros de Coruche (ver suplemento tauromaquia)
Participação dos Dois Jogos de Cabrestos finalistas do concurso “Bola
de Prata” – (final do concurso)
20.00h - Atribuição Prémio “Bola de Prata”, frente à Praça de Toiros
22.00h - Espectáculo com a actuação do grupo internacional Platinum ABBA
24.00h - Actuação no palco das tasquinhas do grupo Coyote Bar
A seguir animação DJ no palco das tasquinhas
DIA 18
10.00h - Encierro dos Toiros das largadas nas ruas da vila
10.30h - Largada de Toiros nas ruas do centro histórico da vila de Coruche
17.00h - Largada de Bezerras para crianças
18.00h - Surpresa Taurina nas ruas da vila
22.00h - Espectáculo no palco principal da Banda Blasted Mechanism
00.30h - Inicio das largadas de toiros nas ruas da vila (5 de Outubro) com duas
vacas e a “Mesa da Coragem”
01.00h - Largada Toiros nas ruas da vila (5 Outubro e Virgílio Campos do
Amaral)
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Letónia

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p (Diesel)
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Sport 1.4 5p
Peugeot 407 SW Griff 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p (Diesel)
Volkswagen Polo 1.2 12v 5p
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Fiat Grande Punto 1.2 5p

Retomas

Mercedes C-220 CDI STW Avangard 5p (Diesel)
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)
Citroen C-3 1.1 SX Pack 5p
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 407 SW Griff 1.6 HDI 5p (Diesel)
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
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
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
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2006
2006
2005
2004
2002
2001

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
R. Maria Emília Jordão
Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche
Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163
lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Créditos
de 24 a 84 Meses

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

Aterro como se desembarcasse. Absorvo estradas, carros,
edifícios cores e pessoas. Faço
perguntas porque busco respostas.
Riga não responde mas
deixa-se olhar. Que mão firme
tiveram os faróis da fé quando
desenharam estes corpos bálticos. A uma mulher bonita outra
se segue com mais natureza
ainda. O verão local ousa fazer-se sentir. Russos misturam-se
entre nativos, consta que insis-

tem em não aprender a língua
oficial por desconfiarem que
ainda se fala russo, ou seja, que
os russos ainda têm algum
poder. E têm. Embora o dividam
entre taxistas de pé de chinelo e
oligarcas com mansões à beira
do mar Báltico. O resto não
passa de uma memória infeliz
de 40 e muitos anos de luta pela
independência, não só a Letónia
mas também Estónia e Lituânia.
Letónia tem a particularidade de
ter sido ocupada não só pela
Rússia mas também pela

Alemanha nazi, que repartindo
o poder local em fases diversas
mantinham o mesmo método:
repressão, opressão, destruição,
os três “ãos” que alegram comunistas e fascistas na sua caminhada fatal até ao estado
(im)puro. A dado almoço faço-me acompanhar de uma cerveja de mel. Provo o que há de
tradicional e testemunho o requinte. Quem disse que só no
sul se come bem? Eu. E é verdade, embora por toda a parte existam laivos de boa gastronomia.

VISITE O STAND DO JC NAS FESTAS
Exposição
de fotografia taurina
de

Joaquim Mesquita

O Jornal de Coruche e Joaquim Mesquita,
fotógrafo tauromáquico, convidam todos os visitantes
das Festas de Coruche a vir ao nosso stand apreciar a
exposição fotográfica, patente de 14 a 19 de Agosto.
Apoios

Poderá adquirir
os números anteriores do JC
bem como o Livro
“Crónicas da Nação”

Decoração do stand a cargo de Paulo Fatela,
que estará presente com exposição em madeira,
alusiva a Nossa Senhora do Castelo.
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Cartas ao Director

Letónia, Junho de 2008

>

jovens
democracias,
mentalidades
crescentes

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

Os meus anfitriões vão-me
contando verdades. Verdades
sem imagens são como as dívidas, só aquele a quem se deve
sabe da sua existência, neste
caso só aquele que diz a verdade
acredita nela. Daí que me levaram ao Museu da Ocupação,
onde a cada facto relatado se
seguiam dezenas de factos constatáveis. Os bálticos sofreram
enquanto parte da União Soviética. Em 1989 o grito fatal do Ipiranga.
De Vilnius (capital da Lituânia) a Tallin (capital da Estónia)
passando por Riga (Letónia)
mais de 2 milhões de pessoas
(leia-se 2 milhões e não meia
dúzia de marmelos ao jeito da
CGTP) deram as mãos percorrendo todo o território na chamada “Baltic Way”, a Corrente
ou caminho do Báltico numa
extensão de mais de 600 Km.
Após tamanho aparato a Rússia
já em queda (queda essa que
principiou e arrastou tudo e todos desde o dia em que o comunismo ascendeu ao poder) nada
pôde fazer.
Os Estados Bálticos eram,
finalmente, independentes. Desde então, aos poucos e em crescendo, vêm acompanhando as
economias europeias, adoptando e desenvolvendo tecnologia,
assumindo o turismo e a troca
comercial como essências mas
acima de tudo uma jovialidade
de aparências que espanta ao

olho imediato. É claro que se
vêem inúmeras imagens de
traumas, reminiscências, nódoas culturais que servem não
só para a filtragem das mentes, a
comum catarse social, mas também para reavivar a memória
dos que foram e pereceram, dos
que estão e constróem e dos que
virão como resultado do que foi
e do que é.
O melhor remédio para a
nostalgia sempre foi a presença
de algo em nós que relembre a
dor e nos mantenha afastados da
saudade negativa.
Diz-se que as memórias saudáveis são as que não lidam
com o passado. Vá-se lá saber
como é que isto é possível.
Respira-se uma leve e duradoura modernidade. Percebe-se
ambição. Adivinha-se sucesso.
Riga e a Letónia, bem como os
restantes estados bálticos têm
um longo caminho pela frente,
mas subiram, em poucos anos
de democracia, o mesmo que
outros países demoraram uma
eternidade para o fazer. Exemplos? Portugal ele mesmo.
Tempo de partir. O Âmbar
do Báltico testemunha, a cada
esquina exposto, a minha passagem. Uma última cerveja de mel
para a viagem. Um último sabor.
Um último cheiro. Um último
rubor. De outros últimos cheiros
e sabores e rubores que virão.
Até à próxima, de um outro
ângulo do globo.

Caríssimo Director de “O Jornal de Coruche”, o meu nome é Antonio Germano
Ferreira de Oliveira, mais conhecido por Chaparrinho. O caso que me leva a escrever
esta carta, é o que parte da população de Coruche já sabe, que é o facto de elementos
de etnia cigana continuarem a vandalizar a minha propriedade, tudo isso porquê?
Porque a Câmara Municipal de Coruche, tem alojado cerca de 400 ciganos (numa
propriedade que pertence à mesma), sem o mínimo de condições sanitárias. Fui avisado por um amigo meu que os ciganos já estavam a construir uma casa (ilegal) dentro
do meu terreno e que também se serviam da propriedade com o propósito de retrete
pública. Invadiram e destruíram 75% da vedação, vedação essa que estava devidamente
instalada há mais de vinte anos.
Varias vezes a minha esposa e a minha sogra falaram com o actual presidente da
Câmara, que lhes prometeu que iria resolver a situação, coisa que nunca aconteceu até
este ano.
Com o intuito de tentar resolver de vez este problema fomos mais uma vez falar com
o presidente Dionísio Mendes, conseguimos resolvê-lo parcialmente. Construí um muro em blocos de cimento, para não perdermos a propriedade que já estava sendo ocupada. Foi-nos prometido pelo senhor presidente que os sanitários iriam ser construídos.
O muro foi construído, gastei milhares de euros e a invasão e vandalização por parte
dos ciganos continua, pois os sanitários e os esgotos ainda não existem.
Agora pergunto eu: Será que não existe uma lei vinda da Comunidade Europeia
que diga que todos os cidadãos têm o direito de viver com o mínimo de saneamento básico? Com condições sanitárias?
Com isto não estou a defender os ciganos, bem pelo contrário, pois são um povo sem
brio, sem auto-estima, que fazem tudo para não se integrarem na sociedade, vandalizam
e roubam, digo isto porque o sinto na pele, muita gente sente o mesmo, mas calam-se,
ou participam à GNR, mas estes não fazem absolutamente nada, porquê? Porque a GNR
não tem poder para actuar devidamente. O Governo assim o entende.
Os ciganos só têm regalias, apenas recebem sem dar nada em troca, não cumprem a
lei e não respeitam o próximo, muito menos o país onde vivem.
O Presidente Dionísio Mendes, não cumpriu a promessa da construção dos sanitários, este povo vive como animais e nada foi feito até agora e nós temos que viver continuamente com o receio que nos partam o muro.
Faço aqui o apelo a todos os meus vizinhos que estão a ser continuamente lesados
para que “acordem” e reclamem, cito os nomes de José Vieira, António Francisco
Teixeira, Maria José Balsa, Francisco Balsa e todos os proprietários que estão a ser prejudicados pelo vandalismo causado por estes “indesejáveis vizinhos”.
António Germano Ferreira de Oliveira

Remodelação do Mercado
de Coruche está atrasada

O projecto de requalificação
e remodelação do mercado municipal de Coruche foi discutido
entre responsáveis da câmara e
comerciantes há mais de um
ano, a 19 de Março de 2007, mas
ainda não está concluído.
Na autarquia reside a intenção de concluir o projecto do
mercado até ao final de 2007

para que a obra pudesse ser candidatada aos fundos do Quadro
de Referência Estratégico Nacional, com os trabalhos a desenrolarem-se durante 2008.
A CMC tem como objectivo
dotar o mercado municipal de
uma nova imagem, com maior
organização para clientes e
vendedores, fácil acessibilidade

e aplicação das mais recentes
regras de higiene.
A autarquia vai analisar a
possibilidade de vir a alterar o
regulamento do mercado para
que possa haver mais flexibilidade na definição do ramo de
negócios a desenvolver nas
lojas.
____
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L ANÇAMENTO DE LIVRO

A lucidez serena da sua escrita, é o reflexo das memórias
espalhadas pelos carreirinhos
da terra que o viu nascer, Vila
Nova da Erra.
José Diogo Júnior é o autor
do Livro Ecos da Erra Velha
que foi lançado ao público no
dia 27 de Julho na Junta de Freguesia da Erra. Uma iniciativa
que contou com os apoios da
Câmara Municipal de Coruche e
da Junta de Freguesia da Erra
que, em plenas Festejos em Honra de Nossa Senhora do Vale,
soube receber mais um projecto
de divulgação do seu património cultural. Ao longo das paisagens deixadas em forma de
palavra, José Diogo, percorre de
mãos dadas com a saudade, os
trilhos de uma infância prodigiosa em afectos e em gestos consagrados à ternura da sua mãe a
Sr.ª Cristina Rosa Borda D’Água.
Na primeira parte do livro,
as quadras cantadas de sua mãe
recuperam vivências de outros
tempos e testemunham o espólio oral que a Vila da Erra teima
em não perder, mas ao longo do
livro, José Diogo não esconde a
imensa ternura que a sua terra
lhe deixa, lá por terras da
Alemanha, visto ter sido o seu
destino igual ao de muitos emigrantes.

“Ecos da Erra Velha”
de José Diogo Júnior

Isabel Chaparro
Lic. em Filosofia

A sensibilidade do seu poema à Vila das sete janelas, cruza-se com a figura da mulher
campina cujo passar, deixa na
alma dos que a vêem uma beleza fina, De mulher ladina Emblema da Erra. Na referência
feminina estão muitas das suas
vivências mais profundas, ser

filho, enamorado e amante, é
extensível a valores como amor
e lealdade, Bem e Verdade.
Assim, o leitor pode saborear nas suas palavras, nos versos
mais trigueiros e populares, nas
quadras que o tempo eterniza pela voz do povo, no acto de versejar sabores e costumes, a
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espontaneidade da sua vivência.
Na sua poesia brotam os sentidos da natureza, na frescura dos
vales que o poema encerra,
sente-se a sublime leveza da
madrugada nos campos, o cheiro a jasmim e a dálias, esvoaça
no folhear deste livro. A brancura do casario espreita-se pelos
contornos das ruas da terrinha
que a memória não esquece nas
terras frias da longa Alemanha.
A sua forte ligação a Odenwald,
terra onde vive há trinta e dois
anos e onde viria a nascer os
seus dois filhos é representada,
nas diversas evocações, por um
jardim de odes, onde guarda as
saudades deste seu Portugal.
A sua batalha não foi fácil de
vencer, semelhante na Vida Dura que o emigrante leva pela
honestidade do seu trabalho, José Diogo, deixa-nos um conjunto de poemas dedicados aos
amigos que, para além das fronteiras dos dois países, com ele
partilharam os bons momentos
que a vida foi trazendo com a
idade. Este livro é o testemunho
de quem viveu na simplicidade

dos momentos, o que é dizível
ao coração e cantado na alma de
quem mantém a coragem de não
abandonar o desejo de ser mais
alto sem ser maior do que os homens.
Em Jeito de Homenagem à
Freguesia da Erra José Diogo
escreve-nos assim: Ruas da
Erra
Ruas da Erra velhinhas
Pequeninas, de encantar
São para mim andorinhas
Na primavera a voar
Quer eu queira ou não queira
Quer queira a saudade ou não
A amar-vos a vida inteira
Me obriga o meu coração
Sinto saudade e amor
Às pedrinhas da calçada
Que já não sei onde estão
Sinto mágoa, sinto dor
Que correm à desfilada
Dentro do meu coração
José Diogo Júnior in
Ecos da Erra Velha

JUNTA DE FREGUESIA
DE
SÃO JOSÉ DA LAMAROSA

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

Mais um ano passou e Coruche volta a engalanar-se com as suas
tradicionais festas em honra de nossa Senhora do Castelo.
É neste mês de Agosto, especialmente no dia 15, que todos
os Coruchenses e visitantes, homenageiam Nossa Senhora.
Como Presidente da Junta de Freguesia de São José da Lamarosa,
e aproveitando esta época festiva, desejo a todos os Coruchenses,
e muito em particular à população desta Freguesia,
umas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
com muita saúde, paz e muita alegria.
O Presidente da Junta

António Vaz da Venda

____
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E NTREVISTA

Especial Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo de Coruche

Filipe Justino
Em mês de Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo,
tivemos uma pequena conversa, com Filipe Justino,
Presidente da Comissão de
Festas, que nos esclareceu
acerca das novidades deste
ano, respondeu a algumas
críticas e deixou-nos cheios
de vontade que as festas
comecem Já!

O Jornal Coruche (JC) – Este ano
voltaram a existir dificuldades para
constituir a comissão de festas de Coruche?
Filipe Justino (FJ) – Este ano tivemos os timings correctos, já tínhamos a
equipa criada desde Novembro.
O ano passado é que tivemos mais
dificuldades porque só tivemos dois
meses de trabalho.

17

Presidente da Comissão de Festas 2008

JC – Como reage à crítica de que a
comissão está demasiado partidarizada, nomeadamente que o Partido Socialista tem um peso excessivo?
FJ – Não colho essa crítica, há elementos de outros partidos, há elementos
que nem sei se tem filiação partidária.
Esse não é um critério. Nem nunca foi
objectivo do PS, ter um peso na Comissão de Festas de Coruche. Eu sou filiado,
tenho orgulho de ser socialista, e não me
ia desfiliar só para ser Presidente da Comissão de Festas.
Peguei o ano passado na Comissão
porque era Presidente da Assembleia Geral, e não havendo candidatos fiquei com
o menino nos braços.
JC – Considera que o actual Modelo das Festas está esgotado, ou ainda
tem muito espaço de crescimento?
FJ – Acho que ainda há espaço de
crescimento tem é de haver novas ideias,
renovar-se periodicamente, pode sempre
ser melhorado, as boas ideias são sempre
bem-vindas, por exemplo, como uma
mostra de artesanato, Concelhio ou
Regional, mas que tenha a ver connosco.
JC – Não considera o peso da CMC
no orçamento global das Festas de

JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE

A Junta de Freguesia de Coruche,
deseja a todos os residentes e visitantes
votos de excelentes Festas
em Honra de Nossa Senhora do Castelo 2008.
O Presidente da Junta

Jacinto Barbosa
CORUCHE uma freguesia onde é bom viver

Coruche excessivo? Não receia que
possa, pelo menos aparentemente,
induzir um certo comprometimento.
Nunca pensou cobrar entradas, por
exemplo, para diluir essa dependência.
Ou utilizar o mesmo modelo, das festas de todas a Freguesias, que vão
angariando fundos ao longo de todo o
ano?
FJ – Nos dias de hoje é complicado
voltar ao antigamente com o pagamento
de entradas, as festas em honra de Nossa
Senhora do Castelo são o maior evento
concelhio, afinal são as festas do concelho, e acho que a Câmara tem responsabilidades, no anterior modelo era a Câmara quem as organizava.
A Câmara contribui com 100 mil euros, a comissão tem de angariar outros
100 mil, o orçamento das Festas ronda os
200 mil euros. Tendo em conta a situação
económica das empresas não é fácil
angariar esse dinheiro.
JC – Este ano a comissão vai comparticipar o fogo de artificio com a
INSC, como foi possível essa ginástica
orçamental?
FJ – Houve um compromisso já
desde o ano passado, dispomos de uma

verba que disponibilizamos, nós vamos
contribuir para o fogo com 3000 euros.
JC – Há uma clara preocupação
por parte da Comissão de abranger o
maior leque possível de públicos é
muito difícil fazer essa conciliação?
FJ – Nunca se pode agradar a Gregos
e Troianos, as Festas têm de ser feita para
toda a gente, em função das faixas etárias.
JC – O que podem os Coruchenses,
e todos os visitantes esperar das Festas
em Honra de Nossa Senhora do
Castelo deste ano?
FJ – As grandes inovações deste ano,
são sem dúvida o regresso das largadas
ao centro da Vila, que de onde aliás
nunca deviam ter saído, vamos ter três
mangas separadas para que o touro não
se perca durante muito tempo, vamos ter
concurso para campinos com várias
provas, e no recinto das festas teremos
animação junto à praça de água mais
vocacionado para crianças que também
merecem a Festa.
____
Entrevista e foto de:
Pedro Boiça
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Coruchense vai a julgamento
por alegadamente ter injuriado
o Comandante dos Bombeiros
Um Coruchense, no ano de
2004, escreveu uma carta ao
Director no extinto Jornal “O
Sorraia”, onde criticou o Sr.
Comandante dos Bombeiros
Municipais de Coruche, o Capitão do Exército Rafael Rodrigues, “de não se tocar a
sirene e em alternativa chamar
os bombeiros através de telemóvel”.
___
Ora, parece que o Ministério
Público acusou o tal Coruchense “de ter atingido a honra e
consideração” do Sr. Comandante dos Bombeiros, que teve a
ousadia de pedir uma indemnização de quatro mil euros por
danos não patrimoniais.
O queixoso refere ainda que

se sentiu incomodado com o
facto do tal texto escrito pelo
agora arguido, referir que o Sr.
Comandante deve ser um “Capitão do Exército de Tarimba e
não da Academia pois quebrou
uma das tradições de Coruche”,
opinando até que a decisão de
não mandar tocar a sirene “é de
uma irresponsabilidade e de
uma ilegalidade sem precedentes”, fazendo com que se gaste
“mais dinheiro público pago pelos contribuintes” ao avisar os
bombeiros pelo telemóvel.
Até aqui não percebemos
onde está a ofensa!? Podemos
não gostar do estilo, mas não
parece ofender ninguém e qualquer cidadão tem direito à sua
opinião e resta saber se de facto
as coisas não são como ele diz!?

De facto, a maioria dos coruchenses não gosta que a Sirene esteja muda e todos sabemos do mau estar que vai no
Corpo de Bombeiros, mas isso
fica para mais tarde.
O caricato de tudo isto, é que
o Sr. Comandante dos Bombeiros, alega no seu pedido de 4 mil
euros de indemnização que “sofreu um abalo emocional profundo, que deixou de alimentar-se convenientemente e por isso
perdeu peso e que teve que recorrer a apoio médico por dormir mal”. Por tão pouco???
Bem, disto percebo eu, sendo especialista em Saúde Mental, e se o cidadão comandante
dos Bombeiros, Capitão do Exército se foi abaixo com tão pouco, devemos diligenciar no sen-

tido de que não comande nada,
dado que a um lugar de elevada
responsabilidade e pressão, não
podem ser textos opinativos
deste cariz, que possam abalar
tão circunspecta e sensível alma.
Ninguém assim devia comandar
nada!
Esta é a minha opinião e se
me quiserem processar, façamno e desafio a que contestem o
meu parecer!
E assim se vê a justiça a preocupar-se tanto com estas opiniões, e, coisas tão graves que
têm sido ditas e escritas e divulgadas por entidades associativas
e politicas em Coruche, essas
sim mentirosas e atentatórias das
pessoas, a passarem em branco

Abel Matos Santos
Assistente Especialista
do Serviço de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria,
em Lisboa

como se fossem normais! É esta
a liberdade democrática em que
vivemos, mas pelos vistos não é
para todos! E depois admiramse que tenham saudades da
justiça de outros tempos.
Para finalizar, este senhor,
agora arguido, pode ser punido
com uma pena de prisão até três
meses ou multa até 120 dias, a
triplicar se existir forma agravada, o que é o caso, dado que o
queixoso presta um serviço
público e é militar.
Ao dar provimento a este
tipo de queixas, se o conteúdo
ofensivo do artigo se resume ao
que referi, estamos, em minha
opinião, a coarctar a liberdade
de expressão!
Vale a pena pensar nisto.

ACTUALIDADE

As FARC e o PCP
O mês de Julho foi marcado pelo “barrete” enfiado
pelos narcotraficantes da Colômbia, os tais que têm direito
a uma banquinha na “Cidade
Internacional” da Festa do
Avante, uma cidade que mais
parece um museu de cera de
criminosos e ditadores.

votaram a favor do voto de congratulação pela libertação dos
reféns, só o PCP votou contra.

É curioso verificar como o
PCP encontra justificação para o
rapto de civis democratas, votando contra um voto de congratulação pela libertação dos
reféns na Assembleia da República, enquanto Fidel Castro
rejeita tal prática.
A Posição do PCP:
“O resgate de Ingrid Betancourt após um período em que
esteve prisioneira na selva
colombiana, coloca em evidência a gravidade da situação em
que se encontram centenas de
prisioneiros em ambos os lados
do conflito e a necessidade de
encontrar uma solução humanitária entre as partes.”
“O Povo colombiano poderá
continuar a contar com a soli-

dariedade dos comunistas portugueses na sua luta contra a
opressão e exploração, pela
justiça social, pela democracia
e soberania nacional.”
Pois, a libertação de reféns é,
para os símbolos nacionais da
aterosclerose ideológica, um

revés na luta do povo colombiano, o que justifica uma manifestação de solidariedade por
parte do PCP.
O voto contra:
Quando todos os partidos,
incluindo o BE e até os Verdes,

Vejamos agora o que disse
Fidel Castro:
Fidel Castro considerou “injustificável” o sequestro de Ingrid Betancourt e celebrou a sua
libertação e a de três americanos
e de outros 11 reféns da guerrilha das FARC, num artigo publicado no diário Granma.
“Nunca deviam ser sequestrados civis, nem mantê-los
como prisioneiros naquelas
condições na selva. Eram feitos
objectivamente cruéis. Nenhum
propósito revolucionário o podia justificar”, disse Castro,
afastado do poder desde há quase dois anos por doença.
“Por elementar sentimento
de humanidade, alegrou--nos a
notícia”, afirmou Castro, destacando que “Betancourt, debilitada e doente”, e os outros presos “em precárias condições de
saúde, dificilmente poderiam
resistir mais tempo”.
Fidel Castro, que em Agosto
completará 82 anos, assegurou

que um dos elementos que fez
que o seu movimento guerrilheiro triunfasse foi colocar “de
imediato em liberdade e sem
condições os prisioneiros”. (El
Pais)
Esta foi uma das maiores
burrices cometidas pelos ideólogos empedernidos do PCP, ficámos a saber o que pensam da
Democracia e dos Direitos Humanos de que se dizem defensores.
Também não é para admirar
dado que basta ler o “Avante”,
órgão de propaganda do PCP,
para lá se ler que este partido
não considera as FARC terroristas e acusando até o presidente
Uribe da Colômbia da narcotráfico. Acredita-se?! Para quem
ainda está no PREC (processo
revolucionário em curso) e defende a força armada para instaurar os seus ideais, está tudo
percebido! O que não se percebe é como é que ainda há pessoas que defendem estas formas
de barbárie e violência.
____
Abel Matos Santos
Fundador de O Jornal de Coruche
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Todos diferentes, quase todos iguais
No Verão de 1996, uns tantos habitantes de Oleiros, Vila
Verde, expulsaram, com modos
pouco civilizados, os ciganos
que ali viviam em barracas. Se
bem recordo, a história provocou um estardalhaço danado.
A parcela do país que tem
voz nos média descobriu num
ápice o fenómeno subjacente
aos incidentes e, sem surpresas,
indignou-se.
Não houve complacência
com a origem social dos membros das milícias, ou com a circunstância da comunidade cigana de Oleiros recusar em larga
medida qualquer esforço de
integração excepto, para alguns
dos seus elementos, a integração
resultante do tráfico de droga.
Talvez não houvesse complacência possível.
Os actos contra os ciganos
do Minho presumiam que a
transacção de estupefacientes, a
construção clandestina e a carência de boas maneiras são
atributos exclusivos da etnia em
causa. Sucede que não são, e o
luminoso deputado do PS que, à
época, teorizou que “o traficante lusitano [leia-se branco]
não perturba o meio rural” apenas contribuiu para refinar a estupidez de tudo aquilo. E aquilo,

na opinião das boas consciências e provavelmente na verdade, foi uma manifestação racista, agravada pela indiferença ou
colaboração das autoridades.
A maçada é que as boas consciências são voláteis e a verdade
descartável. Embora muito mais
violentos que os de 1996, os
episódios recentes num bairro
camarário de Loures, onde, após
tiroteio, ciganos acabaram corridos das suas casas por vizinhos
pretos, não têm, pelos vistos,
vestígios de racismo. Ao que li,
parece que o recurso ao conceito
não resolve nada (em Oleiros
resolveu?). Também parece que
a polícia não é para ali chamada
(em Oleiros exigiam- -na com
urgência).
Perceba-se a distinção: se
descendentes de rústicos minhotos maltratam o cigano à mão, a

culpa é dos minhotos; se descendentes de cabo-verdianos espantam o cigano a tiro, a culpa é
do planeamento urbano, dos
guetos, da pobreza, da desigualdade, do capitalismo, da sociedade, minha e, não pense que
escapa, sua. Um caso pedia firmeza, o outro pede sociologia.
Sociologia e delírios.
Compreende-se. Olhar a realidade da Quinta da Fonte implicaria abalar inúmeros mitos que
consolam almas e fundamentam
políticas. Primeiro, o mito do
“multiculturalismo”, de acordo
com o qual a humanidade em
peso nasceu para se amar e, não
fora a apetência discriminatória
de alguns “caucasianos” desagradáveis, amar-se-ia sem descanso.
Depois, o mito da superioridade moral do pobre, que faz

dele uma óptima vítima mas um
embaraçoso agressor. Por fim, o
mito da habitação dita social,
que leva as autarquias a distribuir casas gratuitas a pretexto da
“solidariedade” e a troco de votos. Este amável paternalismo
fomenta o exacto caldo que está
na origem dos acontecimentos
de Loures.
De uma retorcida maneira, a
culpa é mesmo da sociedade,
que enche certas pessoas de
direitos e isenta-as de deveres,
condenando-as, no mínimo, a
uma existência humilhante e
desumana. No máximo, empurra-as para a balbúrdia criminosa
que é moeda corrente em bairros assim.
À hora em que escrevo, a
Quinta da Fonte prossegue o seu
quotidiano particular, agora com
predominância da população

preta, que empunha armas e jura
não permitir o regresso dos ciganos. Com o respectivo arsenal
bélico guardado nos carros, os
ciganos acampam à porta da Câmara de Loures, a queixarem-se
de plasmas roubados e a reclamarem residência em local da
sua predilecção.
Nenhum dos participantes na
batalha do passado fim-de-semana ficou detido. Nenhum perdeu
os subsídios com que o Estado
lhes recompensa a conduta.
A governadora civil de Lisboa encerrou o assunto com o
anúncio de “estratégias de paz”:
uma marcha colectiva e a pintura de um mural. De facto, o
principal problema da Quinta da
Fonte não é o racismo.
____
Alberto Gonçalves
www.portugalclub.org

REFLEXÕES

ARMAZÉM DE LOUÇAS E VIDROS

Lucidez

José Manuel Caeiro
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Rua de Santarém • 2100-226 CORUCHE
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MORADIA
no centro da vila
Bom Preço

Contactos:
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Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
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REPARAÇÕES ELÉCTRICAS EM TODOS OS VEÍCULOS
MONTAGEM DE EXTRAS • BATERIAS FIAMM

Tel. 243 679 023 • Tlm. 932 550 287
VALE MANSOS • 2100-039 CORUCHE

Há dias vi e ouvi na TV uma
figura carismática do partido no
poder e também, para além das
fronteiras do mesmo, bastante
admirado e acarinhado por parte
significativa dos portugueses.
Foi a propósito dos aumentos impensáveis e incontrolados
dos combustíveis e também do
fosso absurdo entre ricos e pobres e que mais uma vez nos
coloca no top das nações nossas
parceiras na Europa, pelas piores razões.
Gostei imenso do comentário que ele fez sobre alguns temas quentes e penalizantes para
o nosso dia-a-dia, e pena é que a
resposta do governo tenha sido
dada por um senhor no qual “jamais” podemos confiar muito,
dados os ziguezagues demonstrados.
Notou-se nessa resposta uma

sobranceira normal quando nos
pretendem dar explicações e
uma superioridade que não tem
nenhuma razão de ser, porque o
que foi dito por Mário Soares é
muito verdade e deveria ser levado em conta, não porque ele
ainda mande, mas sim porque
tem toda a razão no que afirmou, aliás como o fez Manuel
Alegre, embora considerado
erradamente que a esquerda é a
única aglutinadora de valores,
quando não é bem assim. E os
independentes da rotulagem?
Desvalorizar o que ele disse
não é propriamente explicar aos
portugueses porque é que mais
dia, menos dia, ficamos de tanga, como o outro disse. Mas se
ficássemos todos, ainda vá que
não vá.
É um absurdo e um atentado
o que ouvi da boca de um alto

responsável das petrolíferas,
afirmando que o não aumento
dos combustíveis iria diminuir
os (chorudos, digo eu) lucros
das petrolíferas.
Francamente anda perto do
escândalo dizer-se isto, quando
milhões de portugueses mal têm
com que comprar o pão para a
boca.
Esperemos que a investigação que o governo ordenou não
seja só poeira para os olhos e
não fique no marasmo habitual
dos meandros da burocracia.
E não é que ficou mesmo?
Precisam-se de medidas urgentes para que o nosso País
saia dos buracos em que o metem e que à custa do sacrifício
inglório de todos nós, parece
cada vez serem mais fundos.
Não queremos ser os “coitadinhos” da Europa!

Assine o Jornal de Coruche
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Brincando com os Serviços de Saúde Militar

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

No seguimento da enésima
tentativa de “reestruturar” e “racionalizar” os Serviços de Saúde Militares (SSM), o que se
arrasta desde 1977,o senhor Ministro da Defesa (MDN) Luís
Amado criou um grupo de trabalho (GT), a nível do respectivo Ministério e reportando directamente a ele. O despacho conjunto n.º 393/06,de 2 de Maio, do
MDN, Finanças e Administração Pública, oficializou o GT de
que vieram a fazer parte três oficiais médicos (um majgen, da
Força Aérea; um Cap. mar e
guerra, e um coronel do Exército), uma licenciada em gestão, e
uma médica pediatra, nomeada
“coordenadora” do grupo.
O despacho estabelecia uma
remuneração mensal de 1696
euros para a coordenadora e
700.33 para os restantes elementos, mais ajudas de custos
em caso de deslocações.
A sua missão constava, em
linhas gerais, na definição de
um “modelo de gestão flexível”;
definir “um órgão coordenador
a nível do MDN”, para a Saúde
Militar; “racionalizar as estruturas hospitalares” e analisar a
“implementação de uma estrutura hospitalar única para os três
Ramos das FAs”, e a “melhoria
da qualidade e da prontidão de
resposta do sistema de Saúde
Militar, nos diferentes cenários
de actuação previsível”.
Ao fim de nove meses – tal
foi o tempo que o GT levou a

queimar neurónios –, nasceu,
não uma criança, mas um aborto, o que aliás, não é de espantar
nos tempos que correm...
O “aborto” foi rejeitado liminarmente pelo Chefe de Estadomaior General das FAs, em nome de todos os chefes dos
ramos. O aborto jaz na incubadora do gabinete ministerial do
actual responsável pela Defesa,
que apanhou o GT a funcionar
do anterior, mantendo-lhe a orientação.
Do ponto de vista da geometria dos sólidos, tudo se assemelha a uma esfera, não havendo
ponta por onde se lhe pegue.
Vejamos: Não parece curial que
o MDN, dispondo de uma vasta
estrutura competente e idónea
para o tratamento da questão,
tenha que individualizar um GT
na sua directa dependência.
Menos sentido faz ainda – para
além do despautério revelado –,
que se tenha nomeado como

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

Oficina * Bate Chapas * Reboques
Oficina de Reparação Geral
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Vendas de Automóveis
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Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche

“coordenadora” do GT – termo
aliás pouco apropriado à função
–, uma médica civil completamente alheia ao meio militar e
que tinha do assunto que ia tratar um conhecimento aproximado ao infantil.
Já entra, porém, no campo da
irresponsabilidade, tal nomeação
(acrescida da adjunta para o
“economato”), se tivermos em
conta que para o cabal cumprimento do despacho seria necessária a consulta de documentos
classificados e isso estar vedado
a pessoas que para tal não estejam classificados. O que o despacho demonstra, isso sim, é
uma verdadeira bofetada, sem
luva branca, nas chefias militares e na Instituição Militar, ao
passar-lhes um atestado de incompetência e outro de desconfiança. Por isso não se entende
que a hierarquia militar, não
tenha protestado, e que os oficiais envolvidos tenham aceite a

indigitação. Às Associações de
militares também não se ouviu
um pio sobre a matéria...
Ora quem não se dá ao respeito, não pode ser respeitado.
Depois, o despacho, que saiu
já o GT reunia, estabeleceu um
prazo irrealista para a entrega do
relatório final: 30 de Julho de
2006 – cerca de três meses. O
GT ignorou a data e só deu por
findas as suas lucubrações a
27/2/07, ou seja sete meses depois. E, durante todo este tempo
não contactou as FAs a não ser
para recolha de dados e nalgumas visitas efectuadas, como
aliás vem expresso no portal
público do Exército.
Em contas simples podemos
concluir que o GT custou ao
erário público cerca de 21500
euros, partindo do principio que
os três militares não recebiam
nada mais além do seu vencimento, a que se deve acrescentar as ajudas de custo das deslocações realizadas (pelo menos
nove), e o apoio logístico do
MDN. Uns trocos, portanto.
Finalmente, o relatório, alheio
a qualquer técnica elementar de
Estado-maior, é de uma pobreza
franciscana e prefigura mais
uma perda de tempo, um gasto
supérfluo e um tiro de pólvora
seca. Mas não consegue iludir
uma tentativa pouco honesta de
“albardar o burro à vontade do
dono”. E esta vontade é, para já,
a de passar as estruturas da Saúde Militar para o MDN e tentar

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

Serralharia Civil
e Mecânica
Telef. 243 678 140
Bairro da Serração • 2100 Coruche

concentrar as estruturas hospitalares no menor número de edifícios possível (o hospital de Belém escapou à sanha, por razões
que se torna ocioso explicitar).
Tal desiderato permitiria dar
mais uma machadada na IM,
distribuir cargos e funções por
amigos e alistados nas estruturas
partidárias, reduzir património a
patacos e outras “benfeitorias”,
sempre embalsamadas nos termos democráticos e de gestão
moderna. Isto numa primeira
fase, pois a seguir – e tal já é da
nossa lavra -, virá a tentativa de
apoiar as forças militares que
restam, com “outsourcing”, como já acontece com o contingente da GNR em Timor e,
ainda, de acabar paulatinamente
com a assistência no âmbito da
saúde à família militar, empurrando toda a gente a fazer “PPRs”
e seguros de saúde, dando assim
mais dinheiro a ganhar a todos
aqueles que já lucram a parte de
leão do saque feito à população
que por aqui sobrevive cada vez
mais ignorante do que se passa à
sua volta: os bancos, as seguradoras e as instituições financeiras.
Do relatório nem vale a pena
falar: o objectivo não bate certo
com o âmbito nem com as conclusões; o apoio directo às tropas, missão fundamental e razão
de existência dos SSM, quase
nem é abordado; o manancial de
dados estatísticos, eivados de
erros grosseiros, não estão sequer trabalhados para provar
coisa alguma; a estrutura organizativa proposta sem ser proposta, é pesada, desgarrada da
realidade a que é suposto aplicar-se e sem contemplar as especificidades do comando militar; os aspectos das necessidades em pessoal e respectivas
carreiras – fulcral em qualquer
sistema, tão pouco é abordado.
Enfim, o relatório sobre um
assunto complexo e multidisciplinar, aborda o problema pela
rama, não tem uma visão de
conjunto e as suas conclusões
são pouco assertivas e mal fundamentadas. Por uma vez os
chefes militares falaram a uma
voz e disseram o que se impunha. Mas não podem ficar por
aqui: têm que antecipar os próximos “ataques” e apresentar
rapidamente uma proposta que
sirva os interesses das FAs e da
Nação. Não os dos Partidos, ou
de organizações cujos objectivos não são públicos.
A ver vamos.

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 28 • Agosto de 2008

21

Tesouros escondidos
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Uma garagem que durante quarenta
anos foi uma oficina, deu lugar a uma
magnífica Tertúlia Taurina, com o valioso espólio tauromáquico.
O Jornal de Coruche, foi visitar este
cantinho que é a menina dos olhos do
senhor Jorge Júlio, proprietário deste bonito e agradável espaço. Com uma decoração tipicamente ribatejana e com as
paredes praticamente forradas com cartéis de corrida de toiros, alguns com dezenas de anos, mas muito bem conservados, inúmeras fotografias, cada uma com
a sua história.
É de louvar a dedicação do senhor
Jorge à sua tertúlia, a maneira como conta algumas histórias, que transpiram nostalgia e vê-se isso no seu olhar.
O cartel mais antigo remonta a 1901,
uma corrida no Campo Pequeno. Grande
parte dos cartéis foram de corridas que o
senhor Jorge viu em Portugal e em Espanha e como, tudo cada corrida tem a sua
história.

Em tom de desabafo, diz- nos: “é uma
pena que uma terra como Coruche, com
os melhores toureiros, grandes ganadeiros, um grande grupo de forcados e uma
das melhores praças do país, não se façam mais corridas de Toiros”.
O senhor Jorge Júlio gostaria de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com material para a tertúlia e em
especial ao amigo António Moreira pela
sua disponibilidade e ajuda.
____
Entrevista e fotos de José António Martins
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Festas em Honra de Santo António em Coruche
Foto: Helder Roque

Foi com grande satisfação
que residentes no Bairro Alegre e na zona circundante à
capela de Santo António em
Coruche, tiveram a oportunidade de festejar durante três
dias as festas em honra de
Santo António, após um interregno de cerca de 12 anos.
Um pequeno grupo de voluntários pôs mãos à obra e em
nome da futura Associação
ENCOSTATAMIM (Associação de Apoio ao Doente Oncológico de Coruche) conseguiu
pôr de pé todo um Programa
Religioso e Profano, como mais
uma estratégia de angariação de
fundos para a referida associação.
Santo António foi o alvo das
atenções ao longo da “Trezena”
onde devotos relembraram orações como o Responso a Stº António e o Hino de Santo António.
No dia treze, depois de uma
missa solene celebrada pelo
Reverendo Padre Elias Serrano
onde o teclado de Fernando Heitor Borda d'Água (do Rebocho)
primou por nos encantar num
acompanhamento musical perfeito durante toda a cerimónia
religiosa, o Santo Popular saiu à
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AP.13 – 2101-901 CORUCHE

E-mail: geral@sitaco.pt
TELEFONE: 243 610 340
FAX: 243 610 344 • WEBE: www.sitaco.pt

LIDER HÁ 36 ANOS
Pavimentos
Revestimentos
Paineis para Cofragem

Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS

23

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 28 • Agosto de 2008

CARNE BRAVA SOMA E SEGUE

>>

rua levado por voluntárias da
Associação Encostatamim. A
procissão seguiu até ao Bairro
Alegre tendo regressado à capela
pela Rua Direita e nela integraram os escuteiros assim como
elementos dos Bombeiros Municipais de Coruche.
O Largo de Santo António
em Coruche durante os dias 12,
13 e 14 de Junho foi palco de cor,
jovialidade e alegria. A primeira
noite foi marcada pela calorosa
exibição dos Stepsons seguida
de música popular interpretada
pelo excelente duo David e
Carlos. A noite seguinte, a noite
de Santo António, foi bem ao
ritmo de sabor popular executado pelos Ritmos na Noite.
A magnífica exibição dos
alunos da Escola de Dança de
Salão Azerveirense teve a primazia de dar início ao espectáculo da última noite, a qual terminou com a música de Paulo
Cristeta que se fez ouvir com
excelente interpretação.
Actos de generosidade e
bem-fazer como a aquisição de
camisolas e rifas “encostatamim”, o da sorte do “bazar”, ou
o de comes e bebes e o dos
patrocínios puderam fundir-se
com os aromas a rosmaninho.
Memórias de gentes simples se
fizeram ouvir e misturar aos
sabores tão populares da sardinha ou da febra no pão, memórias cuja grandeza de alma
enaltece a riqueza da vida, onde
uma Maria do Castelo se destaca pelas qualidades ímpares de
marchante e de dinamizadora das
marchas populares de Coruche
e, tudo isto, sob o olhar protector do Santo Popular.

O nosso bem haja a todos os
que contribuíram graciosamente
para que a procissão de Santo
António se fizesse com a dignidade que merece, um muito
obrigada ao Reverendo Padre
Elias Serrano, aos Escuteiros de
Coruche (Agrupamento 119),
aos Bombeiros Municipais de
Coruche, ao Fernando Heitor
Borda d'Água e à D. Isabel da
DECOFLOR que ofereceu as
flores e decorou o andor de Santo António.
Obrigada aos Serviços da
Câmara Municipal de Coruche
que desde a primeira hora souberam acarinhar a nobre causa
ENCOSTATAMIM e que se
juntou a nós de modo a levar a
bom termo as Festas em honra
de Santo António assim como a
Junta de Freguesia de Coruche,
os músicos, os artistas, a empresa Gafaniz Som, a TobiKes, Sitaco, a Paulo Pinto, a José Peseiro, a Carlos Peseiro, a José Alfredo, a José Crossas e a todos
os patrocinadores.
À D. Teresa Trindade Barreiros, à D. Maria Custódia
Flausino Borrego e à D. Deolinda, um obrigada muito especial pelo entusiasmo com que
receberam esta iniciativa, elas
são o testemunho de dedicação
e carinho não só no arranjo e
decoração da capela como à
causa de Santo António.
Os nossos agradecimentos à
D. Augusta (Janeiro) e à D. Lucília assim como a toda a população anónima que de uma forma ou de outra tornou possível a
concretização do evento.
____
Ana Flausino

JUNTA DE FREGUESIA
DA FAJARDA

este mês também nas tasquinhas
no recinto das Festas do Castelo
A iniciativa de divulgação, comercialização e
confecção da carne brava levada a cabo pelo
Jornal de Coruche e pelo Talho do Manel, tem
sido um sucesso, existe grande procura, quer no
talho, quer nos restaurantes, nomeadamente, por
parte de forasteiros.
Dado que o JC chega às bancas após o primeiro fim-de-semana de Agosto, a iniciativa
estender-se-á às Festas do Castelo, pois, para
além de encontrar os deliciosos pratos de
carne brava, nos restaurantes que aderiram a
esta iniciativa, poderá também deslocar-se a
algumas tasquinhas no recinto das Festas do
Castelo que também apostaram na confecção da
mais bem acabada e ecológica das carnes, como
diz o nosso escriba tauromáquico e gastrónomo
Dr. Domingos da Costa Xavier.
Também durante os dias das festas, o Talho
do Manel terá à venda Carne Brava, aproveite
assim o vale de desconto que se encontra no seu
Jornal de Coruche.

TASQUINHAS NO RECINTO
DAS FESTAS DO CASTELO
Vitela Brava & Porco Preto …
na brasa
- Grelhados bravos na brasa
Tasquinha Girassol
- Grelhados bravos no carvão
Tasquinha da Ti Maria
- Grelhados bravos no carvão
Uma sugestão:
Se vai à Mealhada comer leitão, se vai a
Almeirim comer sopa da pedra, se vai à beiramar comer peixe grelhado, porque não vir às
Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
experimentar deliciosos 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

VEJA ONDE PODE SABOREAR
CARNE BRAVA
Restaurante A Tasca - Coruche
- Aba de hortelã com repolho
- Bifinhos Bravos com cogumelos
- Bifinhos Bravos de Cebolada
- Grelhados Bravos

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
Agosto Tripas à moda do Toureiro.

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

O executivo da Junta de Freguesia da Fajarda,
felicita todos os Coruchenses e em especial
todos os Fajardenses, bem como todos os visitantes
das tradicionais Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo “Coruche 2008”.
O Presidente da Junta
Ilídio António Martins Serrador
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EDITORIAL
É Urgente…!
Já o escrevi faz tempo, mas
volto a repetir que me orgulho
de como Amadeu dos Anjos,
Armando Soares e António Inverno, junto de João Borges, tudo ter feito para que o Campo
Pequeno exiba como exibe uma
porta grande, digna da que é
sem sombra para dúvidas a primeira e mais importante das
praças do país. Com a consciência plena de que quiçá contribui
para tirar um tijolito para que a
porta se rasgasse, permitindo
assim dignidade e honra na saída de praça aos toureiros que triunfam, é com mágoa que vejo
como as coisas estão acontecendo.
Vejamos, Manuel de Jesus
“EL Cid”, aureolado com o título de triunfador do ciclo isidril
da presente temporada, apresentou-se em Lisboa, “inventou”
dois toiros, triunfou forte, teve
até a extrema gentileza de se
fazer acompanhar no “passeillo” de saída por todos os intervenientes e saiu a pé; note-se
que não houve sensibilidade
mínima para premiar os seus
gestos, o que é pouco taurino e
muito triste.
Por outro lado, João Moura
(filho), por influência paterna
encerrou-se com seis toiros. Convenhamos que cumpriu, sendo

até que emocionou lidando o
sexto da ordem, e não me escandalizaria que no fim de tal lide o
tivessem sacado em ombros,
dado que para tal noite estavam
anunciados dois espectáculos.
Uma corrida e variedades taurinas. Assim não foi. Mal aconselhado, de farda totalmente desnecessária, resolveu tourear o
“sobrero” e as coisas correram
muito mal, sendo que a praça
ficou mais fria que uma pedra
de gelo.
Finda esta lide, lidou depois
“uma sardinha escorrida” o seu
irmão Miguel, com a garra e
com a alegria que se pede a um
projecto de figura com 11 anos
de idade. Mas, e é no mas que
está o problema, com os anos de
idade seu pai lidava reses com o
triplo do trapio e também triunfava forte, sem que a ninguém
lembrasse “Tomar a nuvem por
Juno”.
No final, os manos saíram
em ombros, sendo que depois
de lidar um bezerro escorrido, o
puto averbou a sua segunda saída em ombros em Lisboa.
Assisti à saída já na rua e
tenho pena de vos dizer que se
não ouvia um aplauso e mais
não conto que não entro em
miudezas.

Dr. Domingos da Costa Xavier *

Não me compete, aqui e
agora, analisar a justiça dos
actos, compete-me sim por
comparação com o narrado sobre “El Cid”, questionar a empresa sobre em que critério assenta uma saída em ombros em
Lisboa.
Em Sevilha é preciso um triunfo de três orelhas para que se
abra a porta do príncipe, em
Madrid e na maioria das praças
duas orelhas cortadas, em Lisboa em que infelizmente se não
cortam orelhas como é? Assentará o critério na capacidade da
“Entourage” mobilizar “capitalistas”, ou a saída em ombros
ainda é mais subjectiva? É
urgente que se saiba a que corresponde uma saída em ombros
em Lisboa; a dignidade da porta
grande exibe tal definição.
N.O. Para que de imediato se
travem as más línguas, cumpre-me deixar expresso, sob palavra de honra, que vejo Miguel
Moura se se não estragar todo o
potencial que em tempos se
atribui a seu pai, como é sabido
um génio do toureio a cavalo; o
que me leva a questionar, são
princípios…!
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Homenagem informal a António Inverno
Não conhecia o movimento
(tão pouco que sabemos, quando julgamos ter acumulado algum saber), mas no âmbito de 0
(zero) figura, o departamento cultural da câmara de Aljezur, vai
homenagear António Inverno.
Serigrafo de luxo, pintor
autêntico em cujos quadros muito aparece o tema táurico, comendador por mérito deste pais,
homem de luxo com H grande,
mecenas desinteressado de
vários projectos de toureio, bem
que merece António todas as
homenagens.
Teve a Câmara de Aljezur a
gentileza de me convidar para a
comissão de honra, e, assim dia
2 de Agosto, lá estive, bem
assim como em converseta
sobre toiros, que programaram
para 14 de Agosto, o que me

obriga a falhar em Coruche à noite do fogo.
Acredito sempre na importância de dissertar sobre a coisa
táurica em ambientes sem tradição taurina, razão porque
aceitei o encargo.
Por falhar em Coruche, os

meus paisanos que me perdoem,
mas a razão tem fundo que baste
que a justifique.
No próximo número darvos-emos conta da excelência
(acredito…) dos actos.
____
DCX
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Com graça, no feminino

Fotos: Joaquim Mesquita

João Galamba, abriu a noite de pegas pelo grupo de Lisboa

Em Coruche, no passado dia
19 de Junho aconteceu uma
corrida de toiros, em que no
cartel e nas cortesias se apresentaram as cavaleiras Ana
Baptista, Sónia Matias e a cavaleira praticante Isabel Ramos,
para dar lide a um curro com
ferro de Herdeiros do Dr. Brito
Paes.
Vim a saber posteriormente
que por via do surto de “língua
azul” a ocorrer perto do solar da
ganadaria, os toiros, no sentido de
os proteger, se fartaram de viajar,
com consequência evidente no
estado de carnes de alguns exemplares, o que o ocorrido justifica,
tal o calor que se tem feito sentir.

Dado que a corrida, em que se
convidava o espectador a “respirar o perfume feminino numa
noite de emoções” (este Inácio Jr.
é impagável) foi transmitida em
directo pela TVI, o que se saúda,
até porque os comentários à
mesma são da responsabilidade
do meu colega Joaquim Grave,
que é por demais sabido, sabe de
toiros, por tal motivo começou
tardiamente, o que aliás já tem
também acontecido em Lisboa.
A abrir praça Sónia Matias,
que definitivamente se não acoplou às características do oponente e se limitou a estar, já face
ao quarto da ordem, aliás o melhor toiro da corrida (em meu
entender, e claro está…) esteve

diligente e com ganas o que lhe
possibilitou triunfar, tendo até
finalizado com dois ferros de
palmo, adorno bonito de uma lide
alegre em que soube impactar
com o seu público. Ana Baptista,
esteve muito bem face ao primeiro que enfrentou, lidando com
maneiras e cravando com reuniões muito honestas, razões
porque se creditou com a euforia
do público; face ao segundo do
seu lote, bem mais arrobado que o
primeiro, para além de asseadíssima também esteve valente, voltando a triunfar, sendo até que
rematou a sua lide com um magnifico par de ferros a duas mãos,
sorte em que começa a revelar-se
eximia.
A cavaleira praticante Isabel
Ramos é um caso, como por
diversas vezes temos referido.

Tem sentido de lide, belíssima
intuição e a preocupação de fazer
bem feito, o que revelou face ao
terceiro da ordem, que se mostrou
potável e lhe consentiu uma lide
emotiva e com verdade que muito
agradou; a fechar praça as coisas
não correram com tanto brilho,
mas é bom que se não esqueça
que o seu novo estatuto na carreira a obriga a sortear, que não a
escolher, como no passado, sendo
que juveníssima que é tem muito
que aprender e muito para dar.
Que vos diga também que
achei muita graça à guerra das
casacas. Todas as intervenientes
apresentaram toques de feminilidade nos seus trajes, o que se
aplaude que a festa não pode ser
imobilista. Neste confronto só
não gostei da traseira da casaca da
Ana, dado que tanta rendinha

mais parece almofada de animal
de estimação que retaguarda de
casaca de tourear. No entanto que
se lhe reconheça o direito à diferença; e a preocupação de inovar,
como também se viu com as
alternantes. E agora os forcados;
pegaram assim os Grupos de
Lisboa, Aposento da Chamusca e
Cuba e honraram as jaquetas que
envergavam. A concurso que
estava um troféu para a melhor
pega, foi o mesmo arrecadado
pelo Francisco Mira do Grupo de
Lisboa, creio que com toda a
justiça, e digo-o por também ter
feito parte do júri que o concedeu.
Em plano de triunfo as cavaleiras foram sacadas em ombros,
decerto bela imagem televisiva,
capaz de contribuir para um fecho
“em beleza” da festa.

Dilia Fraguito e a Festa
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

A grandeza da festa de toiros não é mensurável,
mas não raro é possível que avaliemos a sua dimensão quando nos confrontamos com a capacidade que
tem para inspirar artistas plásticos.
Dília Fraguito é pintora, angolana branca na
diáspora, que jamais se havia confrontado com a
coisa táurica. Em tempos, em que resolvi promover
uma exposição de arte taurina (que foi um êxito…)
e, a modos que como balão de ensaio, para uma
outra de outro fôlego organizada em ano posterior,
que por acaso foi um êxito maior, dada à circunstância de que a pintora detém um espaço em que ensina pintura, pedia sua preciosa ajuda.
Quem nunca tinha visto toiros, entusiasmou-se e
Dília produziu variadas obras, hoje em várias
colecções de taurinos, Paulo Caetano e eu próprio, a

DCX
DCX

título de exemplo. Deixo-vos com um desenho em
que nos é possível avaliar quanto a festa a interessou. Reparem que o que aconteceu a Dília, aconteceu também a japoneses, holandeses e muitas outras
figuras da arte de origens sem tradição taurina.
A grandeza da festa de toiros também reside
nesta capacidade mobilizadora das artes.
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Vai ser a 4 de Setembro, no Campo Pequeno

João Ribeiro Telles Jr.

João Ribeiro Telles Jr. toma alternativa

Agradecimento

A alternativa de João Ribeiro Telles Júnior vai realizar-se no Campo Pequeno, catedral do toureio lusitano, no
próximo dia 4 de Setembro.
Será frente a um curro de
toiros da da ganadaria Passanha

que João Ribeiro Telles Júnior
receberá no Campo Pequeno,
em Lisboa, a alternativa das
mãos de seu pai, João Ribeiro
Telles, com o testemunho de
seu tio, António Ribeiro Telles e
de seu primo, Manuel Ribeiro

Telles Bastos, e na presença de
seu avô, Mestre David Ribeiro
Telles, figurando ainda no cartaz os forcados Amadores de
Coruche, capitaneados por Amorim Ribeiro Lopes.

Queria partilhar com todos vós a grande alegria de já ter voltado a montar a cavalo e até já a tourear, queria agradecer aqui, a
todos aqueles que se preocuparam ao longo do tempo e que tanto
desejaram as minhas melhoras.
Um grande abraço,
João Ribeiro Telles Jr.

____

Apresenta nova e moderna imagem

res que representam a Festa, o
Campo e a Torrinha. A partir
de agora, Camião e toda equipe
levam às Praças uma inovadora apresentação que marcará
mais uma fase relevante da

minha carreira. Este é o grande
passo para um conjunto de
merchandise que ainda este ano
está disponível numa vasta
gama de produtos. Todo este visual, como já foi referido em
notícias anteriores, é da autoria
de Paulo Pinto a quem eu muito
agradeço pela amizade e dedicação que regista na minha
carreira”.
veja a cores em
www.joaoribeirotelles.com
Foto: Zé da Quinta

Homenagem a António Ribeiro Telles
O cavaleiro António Ribeiro
Telles será homenageado na
corrida de 7 de Agosto, pela
empresa do Campo Pequeno,
pela passagem do 25.º aniversário da sua alternativa.
António tomou a alternativa
de cavaleiro tauromáquico no
Campo Pequeno, a 21 de Julho
de 1983, as mãos de seu pai,
Mestre David Ribeiro Telles,
com o testemunho de seu irmão
João.

No intervalo da corrida de
dia 7 de Agosto, a empresa do
Campo Pequeno assinalará devidamente essa efeméride e a
sua brilhante trajectória profissional. Para além do maestro da
Torrinha, cavaleiro de formação
clássica, pertencente a uma das
dinastias de maior prestígio no
mundo equestre-tauromáquico,
actuam também Rui Salvador e
António Maria Brito Paes.
Quanto a forcados, estarão
em praça dois prestigiados grupos: o de Vila Franca de Xira,
um dos mais antigos em actividade, representando a intrepi-

dez do forcado ribatejano e os
da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, a comemorarem 35
anos de presença nas arenas,
pilar de uma ponte imaginária
que liga a tauromaquia da Velha
Europa à do Novo Mundo, onde
os emigrantes açorianos têm desempenhado um papel notável.
Lidar-se-ão seis imponentes
toiros dos Herdeiros de Alberto
Cunhal Patrício, ganadaria fundada em 1949, e que se estreou
em público, em Tomar, a 11 de
Julho de 1953.
____
Paulo Pereira – SRUCP

Actividade para o mês de Agosto
O Grupo de Forcados
Amadores de Coruche,
que recentemente conquistou o troféu para a melhor
pega na Póvoa do Varzim,
tem confirmadas para o mês
de Agosto quatro corridas e
uma garraiada.
A 3 Agosto em Nave-de-Haver (Vilar Formoso), às 18 hrs., um cartel composto pelos cavaleiros
Ana Batista e João Moura Caetano, o matador
espanhol Javier Castaño, os pupilos de Amorim
Ribeiro Lopes alternam com o grupo de Monsaraz,
lidam-se toiros do Eng. Sommer D'Andrade.
9 Agosto em Monte Gordo (Algarve), às 22
hrs, actuam os Cavaleiros António Ribeiro Telles,
Rui Fernandes e a praticante Isabel Ramos,
pegam os grupos de Coruche, Cascais e Moura,
lidam-se toiros de Passanha.

Noite de 14 para 15 Agosto às 0.30 hrs,
Coruche, garraiada nocturna da noite do fogo com
os amadores Vanessa Bronze “Vani”, João Maria
Branco, Verónica Cabaço, Sofia Almeida e a
estreia em praça de João Domingues de Lisboa.
Pega o grupo Feminino da Irmandade da Rosa e
Juvenis de Coruche, lidam-se novilhos de uma
prestigiada ganadaria.
17 Agosto em Coruche às 18 hrs, uma corrida histórica e a de maior significado para o Grupo
de Forcados Amadores de Coruche, este ano
encerra-se em solitário com 8 Passanhas. Actuam
os cavaleiros António Ribeiro Telles, Rui
Fernandes, Manuel Telles Bastos e a praticante
Isabel Ramos.
31 Agosto em Grândola, 18 hrs. Joaquim
Bastinhas, Sónia Matias e Marcos Tenório, pegam
os Amadores de Coruche, Alcochete e Aposento
da Moita, lidam-se toiros de Conde Cabral.
____

Foto: Manuel Pinto

O mais novo cavaleiro da
Torrinha, João Ribeiro Telles
Jr., lança uma inovadora imagem de marca que, para além
do camião dos cavalos, inclui
ainda novos fardamentos de
toda a equipe que acompanha o
cavaleiro.
“Lancei uma nova imagem
de marca que me acompanhará
para todas as corridas. Moderna e arrojada, a nova imagem
foi criada baseada em traços de
Tauromaquia e com novas co-

João com seu avô, Mestre
Mestre David, no Campo Pequeno a 7 de Setembr o
de 2006, dia da alternativa de seu primo Manuel Telles Bastos.

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

Telef. 243 617 429
Rua São Pedro, n.º 1 • 2100-164 Coruche

Pastelaria

Aberto todos os dias

Grão de Café
Dias & Guarda, Lda.
Tlm. 914 118 511
Rua de Santarém, 106 • Coruche

Drogaria Higiéne
De: Vasco Manuel Pinto Teles
Insecticidas, produtos de beleza, papelaria,
jornais, revistas e plantas medicinais.
Vasta gama de produtos para Cães,
Gatos e Pássaros.

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194
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S OBRE T OIR OS

Triunfos de Rui Salvador e Forcados de Coruche
na corrida RTP-N
Norte

Joaquim Mesquita

crítico taurino
Fotos: Joaquim Mesquita

Decorreu na Póvoa do Varzim mais uma edição da corrida RTP-Norte.
Esplêndido dia de sol, gentes
da Póvoa extremamente aficionada e festiva, tendo como
anfitrião esse aficionado incondicional que é Álvaro Pereira e
sua família. Foi um espectáculo
digno de se ver a corrida deste
ano.
Contou com seis cavaleiros
de excelente nível os quais
estiveram em bom plano emprestando um êxito inolvidável
à corrida. Joaquim Bastinhas
abriu praça com uma lide de
mais a menos terminado com
um par de bandarilhas junto a
tábuas com o toiro sem investida. Rui Salvador foi protagonista de uma das melhores lides
da tarde, raça, valor e entrega
fazendo levantar o público das
bancadas. João Salgueiro lidou
com muito valor e dignidade um
toiro com pouco andamento.

António Macedo na pega vencedora do troféu em disputa

Victor Ribeiro também ele foi
interprete de uma grande lide
encerrando com ferros em sortes cambiadas muito do agrado
do público. Sónia Matias andou
em bom plano, algo conturbada
no início dos curtos mas depois
veio a levantar o nível da mesma na recta final. Marco Tenório Bastinhas rubricou igual-

mente uma boa actuação culminada com um palmito emotivo
cativando o público.
As pegas estavam a cargo
dos Amadores da Moita, foram
caras Tiago Bernardo e Edgar
Duarte ambos à segunda; Amadores de Coruche, através de
Rui Godinho à terceira e António Macedo na pega da tarde à

Rui Salvador numa excelente sorte ao estribo

primeira e o Grupo de Cascais
através de Joel Zambujeira e
Luís Camões ambos à primeira.
O curro de toiros do ganadeiro goleganense Manuel Veiga estava bem apresentado com
muito peso e trapio, cumpridores no geral a justificar a chamada do ganadeiro á arena após a
lide do quinto da tarde.

Praça cheia e boa direcção
de Manuel Jacinto assessorado
pelo Dr. Patacho de Matos.
No final o júri atribuiu o troféu Casa do Pessoal da RTP
para a melhor lide a Rui Salvador e câmara Municipal da Póvoa do Varzim para a melhor
pega a António Macedo do Grupo de Coruche.

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 António Victória Martins

Bifanas * Marisco * Petiscos

Óptimo Serviço de Bar
Tel 243 617 350
Rua 5 de Outubro, 25 • 2100-127 Coruche
Agente 1600189 • Totobola, Totoloto e Euromilhões
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EXPOSIÇÃO

25 anos de Alternativa
de António Ribeiro Telles
Cortesia de www.tauromania.pt

É já no dia 9 de Agosto que é inaugurada a
Exposição “25 anos de alternativa de António
Ribeiro Telles”. A mostra é da responsabilidade
do Museu Municipal de Coruche e estará patente
até ao dia 6 de Dezembro no antigo Edifício dos
Correios, em frente ao Museu, no centro histórico.
É uma exposição de carácter biográfico. Segue
uma linha cronológica em que, através do uso primordial de fotografias, apresentamos diversos
momentos da vida do cavaleiro, contextualizados
por pequenos comentários. Mostramos também
objectos emblemáticos da carreira de António
Ribeiro Telles, destacando-se os troféus e casacas.

Comercio de pneus novos e
usados
Recauchutagem – Calibragem
de rodas
Focagem de faróis –
Alinhamento de direcções de
veículos ligeiros, médios e
pesados
Capas de bancos “Nirita”
Rodas estreitas para
Agricultura

RECAUCHUTAGEM CORUCHENSE
DE MANUEL DE MATOS ALVES & FILHOS, LDA.

Tel. 243 61 76 60 • Fax 243 61 76 95
Estrada Nacional, 114 – Apartado 73 • 2104-909 Coruche

Fora do percurso cronológico, dispomos de dois
espaços distintos. No primeiro é exibida uma sequência de imagens de corridas e no outro, encontram-se réplicas de alguns dos álbuns fotográficos
de António Ribeiro Telles. A exposição conta
ainda com uma pequena brochura com informação complementar, para distribuição.
Um tributo aos 25 anos de carreira de António
Ribeiro Telles, através de uma exposição de carácter biográfico que pretende aproximar o público não só do Cavaleiro como do Homem.
A autarquia de Coruche considera esta Exposição uma homenagem dos coruchenses ao
conterrâneo António, por tudo aquilo que o cavaleiro tem feito pela promoção do nome Coruche
no mundo.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche fala com emotividade de António Ribeiro
Telles “pessoalmente tenho a sorte de ter o António como amigo. Está sempre disponível para
tudo o que lhe solicitamos. Sempre que é preciso
promover Coruche, lá está o António a mostrar
que ama a sua terra”.
Dionísio Mendes lembra ainda o carácter do
cavaleiro “a simplicidade que o caracteriza só o
torna ainda maior. É fantástico conviver com uma
Figura internacional do toureio e perceber que
preserva e privilegia a mesma humildade de sempre”. O autarca diz ainda que “o nome António
Ribeiros Telles confunde-se com Coruche. A sua
brilhante carreira tem projectado o nome da
nossa terra. É justo afirmar que o António tem
sido um verdadeiro embaixador de Coruche no
mundo”.

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
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El Cid em Lisboa Agradável mano-a-mano
em Vila Viçosa
Foto: Joaquim Mesquita

O jeito de declaração de intenções devo de imediato confessar que Manuel de Jesus “El
Cid” não é dos toureiros que eu
mais aprecie, pese embora o seu
inegável valor.
Contudo há que confessar
também que ao momento é uma
das mãos esquerdas mais poderosas do toureio, canhoto que
é, dizem. Os seus naturais desmaiados com meia flanela arrastando pela arena são todo um
portento, que nos evoca as grandes tardes que também com a
esquerda nos deu em seu tempo
“El Viti”, o que convenhamos
não é comparação de somenos.
Em Lisboa, “El Cid”, de ce-

aconteceu em Lisboa, transmitindo valor e arte a rodos, o que
a meia casa forte que tal presenciou respeitou e muito aplaudiu.
Estivemos perante duas
actuações redondas, que mereciam melhor prémio, no mínimo
uma justa saída em ombros,
habituado que está o toureio a
que tal ocorra nas grandes praças quando se entrega como em
Lisboa se entregou.
Não; mesmo tendo a gentileza que querer compartir a saída
com todos os intervenientes,
que chamou a si, não houve toureria bastante para lhe aclamarem o triunfo. Saiu a pé, é claro
que em glória, mas foi pouco.

Os Forcados
Forcados de Coruche com o matador El Cid ao centro
centro

leste e oiro vestido, tudo fez
para se justificar, e pese a ausência da sorte de vacas, porfiou e
esteve muito bem, pondo tudo o
que os toiros de Ortigão Costa
que enfrentou não tinham, ou
melhor tinham, que acabaram
por o exibir face ao seu profundo acerto. Explanou uma tauromaquia muito bem assumida e
exemplar, capaz de explicar as
muitas saídas em ombros em
Madrid, Sevilha e pela restante
pele de toiro, onde marca justa
presença nas mais importantes
Feiras taurinas.
Note-se que até atingir a sua
actual posição na hierarquia do
toureio tragou tudo o que lhe
puseram por diante, averbando
por exemplo variados triunfos
grandes perante “vitorinos”, que
a maior parte dos toureiros do
topo do “escalafón” não querem
nem ver. Por assim ser o de
salteras está à vontade para pisar
terrenos de compromisso, como

2100-169 Coruche

Compartiram cartel os cavaleiros Victor Ribeiro e Manuel
Lupi, estando o primeiro asseado e o segundo com ganas, e, os
toiros foram pegado pelo aposento do barrete verde Alcochete, com o cabo João Salvação e Ricardo Francisco como
solistas, e, pelos Forcados Amadores de Coruche, com António
Macedo excepcional numa pega
à corneta, e, o cabo Amorim Ribeiro numa extraordinária pega
em que mostrou saber, garra e
sobretudo presença de espírito.
Corrida agradável, em que
“El Cid”, sem alternante com
que competir colocou a sua umbria muito alto, talvez até estimulado pelo excelente estar da
sua quadrilha composta por “El
Boni”, “Alcarareno” e “El Pirri”,
que deram lição em Lisboa de
como uma quadrilha deve estar,
em valor, eficiência e arte. Em
suma, triunfou o toureio a pé.
Domingos da Costa Xavier

Rodrigo Taxa
Fotos de: Rodrigo Tendeiro

No passado dia 11 de Julho
pelas 22 horas, na castiça
praça de Vila Viçosa estava
anunciado um aliciante mano-a-mano entre João Moura e
António Ribeiro Telles, que
prestariam serviço perante
toiros das divisas de Vale do
Sorraia e David Ribeiro Telles,
pegando ainda os grupos de
forcados de Coruche e Monforte.
__
De facto, e não defraudando
a expectativa, o espectáculo resultou muito interessante artisticamente sendo somente pena
que o público não tenha acorrido em maior número ao acontecimento registando-se meia casa.
Assim, e no que à cavalaria
diz respeito João Moura esteve
toda a noite em toureiro, pleno
de raça e entusiasmo onde com
o seu estilo encimista e com as
suas batidas ao piton contrário
alcançou uma passagem muito
positiva pela vila do Paço Ducal.
Das três lides que executou
salientou-se a segunda onde
com o seu “Merlin”, colocou
cinco ferros curtos francamente
bons, sempre antecedidos e precedidos de uma refinada brega.
Após esta sua expressiva
actuação, a sua terceira lide, face a um toiro manso foi a menos
empactante das três, e chegando
mesmo o cavaleiro a ser colhido
após o resvalar da sua montada,
já na série de curtos, mas felizmente sem consequências de
maior e prosseguindo a lide em
bom termo, plena de profissionalismo e com Moura a fazer
tudo para não defraudar as bancadas.
Uma vez assim sendo foi de
lamentar a atitude do Sr. Director de Corrida, que teimou
em não conceder música ao
cavaleiro. De facto a exigência
deve em tudo na vida ser linha
directora, mas confundi-la com
insensibilidade e falta de critério
é realmente uma situação desagradável.
Quanto a António Ribeiro
Telles, esteve com o seu timbre
toureiro, executando o verdadei-

ro toureio clássico e com ele
alcançando também três boas
actuações. De entre todas é de
salientar a primeira, onde com o
“Ojeda” surgiram grandes momentos de toureio frontal, a
segunda onde António rodou
um cavalo novo, e que demonstrando estar posto, demonstrou
poder aguentar o seu toureio,
enquanto que na terceira a classe do Santarém veio ao de cima
não se incomodando com um
toiro que acometia com ímpeto
e com notas de bravo, estando
também ele seguro numa lide
onde mais uma vez António
lidou com muita intencionalidade. Terminado o expediente
Marialva, que aos homens das

jaquetas de ramagens diz respeito, foi também uma agradável corrida uma vez que por Coruche pegaram Miguel Raposo
e Luís Gonçalves à primeira, e
Ricardo Dias à segunda mas
bastante coeso. Finalmente por
Monforte pegaram Márcio Paulo, Ricardo Carrilho e Luís Aranha todos também à primeira
tentativa.
Chegava-se assim ao termo
de um espectáculo que foi bastante agradável, e onde no intervalo houve ainda lugar para as
homenagens que justa e merecidamente se fizeram a Mestre
David, João Moura, e António
Telles, pelas celebrações que
este ano comemoram.

“Um touro é, em si mesmo, uma encarnação de mito e de grandeza legendária que cumpre enfrentar com códigos de honra e de
lucidez.”
José Cardoso Pires
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A noite do Marcos
A coisa foi bem esgalhada.
Um cartel dinástico, com Paulo
Caetano e seu filho João e Joaquim Bastinhas e seu filho Marcos, perante novilhos da sogra do
primeiro, Guiomar Moura, e, com
pegas a cargo dos Amadores de
Lisboa, Alcochete e académicos
de Elvas, deram em Lisboa uma
noite de festa no passado dia 10
de Julho.
Gentil, como sempre é, Paulo
Caetano cedeu logicamente ao
progenitor a concessão da alternativa a seu filho, e foi assim das
mãos de um pai emocionado que
Marcos Tenório (Bastinhas II)
recebeu a alternativa.
Lidou um oponente que lhe
não dificultou a vida e esteve
muito bem, exibindo maneiras e
seriedade, com reuniões sem dar
passo a concessões de facilidade,
o que muito nos tempos que correm de agradece. A duo com seu
pai voltou a estar bem, interagindo como devia e entusiasmando
em noite que se queria de glória.
Parabéns ao novel cavaleiro.
Paulo Caetano, parece estar
no toureio a cavalo como “Espartaco” está no toureio a pé. Veste-se de toureiro e comparece na
arena com a preocupação de se
honrar a si mesmo, sem um
grama de necessidade de provar
nada a ninguém, e, por assim ser
abriu todo um compendio de
classe e maestria perante o menos

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

Rua de Olivença, Bloco C – 1º Frente
Apartado 88
2104-909 Coruche

Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Contabilidade e Gestão
Marcos
Marcos Tenório Bastinhas recebe
recebe Alternativa de seu pai

potável da noite, sendo que foi
muito bom matar saudades dos
tempos em que andando na
“guerra” tudo fazia para triunfar.
Ao lidar a duo com seu filho,
creditou-se tão só com os dois
ferros mais verdadeiros e emotivos da noite. É Obra!
Joaquim Bastinhas, em noite
de emoções e alegria, esteve igual
a si próprio, e não é por acaso que
segue sendo, pese a passar dos
anos, o mais “Taquillero” dos cavaleiros portugueses; esteve bem,
exuberante, e quiçá pelos sentimentos que sentia, esqueceu-se
de que como dizia meu avô “Aos
toiros e ao mar jamais se voltam
as costas” e apanhou um susto
quando se desmontou após o seu
par da ordem, em fim de lide.
João Moura Caetano tinha de
facto o papel mais difícil da noite,
a festa não era dele, alternava

com dois figurões e acusou os
nervos da circunstância, razão
porque se limitou a estar asseado,
vá lá que numa lide a solo de
menos a mais. Como já vos disse,
lidando a Duo com seu pai, equilibrou a contenda, deixando incólume a possibilidade de se
assumir como uma esperança.
Os forcados honraram-se com
seu estar, e que aqui saliente a
audácia de José Luís Gomes com
os anos que já carrega ao proporse pegar, o que fez á primeira, e,
também a audácia do mano Ivan
Nabeiro, que propôs pegar de
caras na corrida do irmão, coisa
que não costuma fazer e que bem
lhe ficou como prova de valor.
Foi uma noite de festa, coisa
sempre bonita de se ver. Parabéns
ao jovem cavaleiro e todo o
sucesso que a sua afición merece.
____

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

Sinais à espreita
No nosso concelho continuam a acontecer coisas engraçadas, estamos na vanguarda do que melhor se faz por esse mundo fora, no caminho para o Texas (Lamarosa), qual Dallas de J.R. Ewing, que
também negociava gado para além do petróleo, não teve foi a astúcia, que por cá no nosso burgo se
vai invocando. Passagem subterrânea para gado, qual túnel do Marquês. Isto sim, é inovação.
Engenheiro Sócrates, passe por cá que se vai maravilhar.

JOÃO MANUEL DIAS, LDA.
• Materiais de Construção • Ferro
• Produtos para a Agricultura
Telef.s 243 618 413 – 243 618 313
AZERVADINHA • 2100 Coruche

PAPELARIA

•

LIVRARIA

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

Tel./Fax 243 679 422
Rua de Santarém, 76 • 2100-228 Coruche

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

Máquinas
Agrícolas
Sede:
Rua dos Olhos de Água
2100-651 Biscaínho • Coruche

Telef. 243 689 218
Tlms. 917 643 823/4 e 919 593 224
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SANTARÉM

suplemento

Tauromaquia

Praça cheia na Foz
do Sizandro (T. Vedras)
Fotos: António Lúcio

Uma vez mais a praça de
toiros instalada na Foz do Sizandro encheu com um público
participativo e que serve para
mostrar que a Festa Brava se
consolida tarde após tarde na
região Oeste sempre e quando
as organizações se preocupam
em levar bons cartéis e apostar
na figura do toiro, eixo central
da corrida de toiros. De parabéns os nossos amigos de Clube
de Caça e Pesca que leva por
diante esta corrida anual.
Luis Rouxinol,exibiu-se em
bom plano em ambos os toiros
que teve por diante, mais suave
o primeiro. Cravou a ferragem
comprida em tiras bem marca-

bom plano no seu primeiro e
mostrou recursos no manso e
complicado sexto da ordem.
Bons pormenores de brega, serenidade na cravagem da ferragem comprida e alguns bons
curtos deram a nota mais nestas
suas duas actuações, sempre
aplaudidas pelo público.
Os Amadores de Lisboa e de
Coruche consumaram as seis
pegas de caras, por evzes necessitando de várias tentativas quase sempre por falhas dos forcados da cara. Por Lisboa Francisco Mira abriu praça com uma
vistosa pega ao primeiro intento, com Pedro Parrolas a necessitar de 3 tentativas para con-

NOTÍCIAS DO DISTRITO

Balanço positivo
na sinistralidade
Realizou-se no passado 24 de Junho, no Governo Civil,
mais uma reunião do Observatório de Segurança Rodoviária,
agora designado de Conselho Coordenador de Segurança Rodoviária
Distrital de Santarém (CCSRDS).
Foi feita uma análise dos resultados desde
1 de Janeiro e foi unânime a avalização positiva aos números.
Embora “resultados sejam
sempre negativos”, o Governador Civil afirmou que Santarém
já não é o “distrito lanterna vermelha”, tendo abandonado a
última posição no ranking a nível nacional.
Desde o dia 1 de Janeiro até
15 de Junho deste ano, a região
tem menos oito vítimas mortais
em comparação com o mesmo
período de 2007 e uma redução
de 22 feridos graves para o mesmo espaço temporal de análise.
As acções desenvolvidas
tanto pelo CCSRDS como pelos
agentes individualmente têm
contribuído para o decréscimo

dos valores da sinistralidade
rodoviária, considerou Paulo
Fonseca, para quem o sucesso
das iniciativas permite estimular
à continuação do trabalho efectuado. Indicador disso mesmo é
a realização de uma campanha
de sensibilização para o período
das férias, para que os resultados continuem a ser “menos
maus”, defendeu.
No entanto, para o Governador Civil, esta melhoria ainda
não satisfaz, até porque “este é
um sector onde não há motivo
de festa, basta morrer uma pessoa na estrada. Há motivo de
aquisição de um novo impulso

de energia para podermos chegar mais longe e sermos mais
eficazes.” Uma outra novidade
apresentada no encontro foi a
existência de uma nova realidade. Actualmente, as causas e
os locais onde ocorrem os acidentes não correspondem aos
padrões e aos pontos negros
identificados. Por isso, é necessária “uma atenção mais diversificada capaz de se adaptar a
cada uma das circunstâncias”,
defendeu Paulo Fonseca.
A próxima reunião ainda não
tem local definido, mas cumprirá o objectivo da descentralização dos encontros.

Os Forcados de Coruche com Ricardo Dias

Os Forcados de Coruche com Miguel Raposo

das e com a ferragem curta houve variedade e ferros para todos
os gostos: a quarteio, de violino,
os de palmo e o sempre exigido
par de bandarilhas. Rouxinol
tem e mantem cartel nesta zona.
Ana Batista esteve em toureira toda a tarde mesmo quando o toiro não ajudou como foi
caso do seu segundo. Também à
tira deixou os compridos e com
critério na brega, veio a mostrar
a sua raça nos curtos em sortes
bem marcadas e rematadas como mandam as regras, não faltando os de palmo para encerrar
as lides. Voltou a mostrar o seu
bom momento.
Marcelo Mendes esteve em

sumar a segunda pega e Pedro
Miranda, com decisão, a fechar-se à primeira no quinto da ordem. Pelos de Coruche, Miguel
Raposo só à 4.ª, a sesgo e com
ajudas carregadas conseguiu
consumar, secundado por Pedro
Crispim que se fechou bem à
primeira e Ricardo Dias que
com decisão consumou também
à primeira.
Os toiros de Felicidade Dias,
com pesos entre os 460 e 495kg,
serviram no geral, à excepção
dos quinto e sexto.
Dirigiu bem António dos
Santos assessorado pelo veterinário José Manuel Lourenço.
António Lúcio

TALHO E SALSICHARIA
Maria Claudina Bizarro & Filhos, Lda.

• Enchidos tradicionais
(receita d'avó)
• Carne de porco da melhor
qualidade
• Cabrito e borrego de tenra
idade, alimentados a bom
feno e pasto

Tel. 243 675 765
Mercado Municipal
2100 Coruche

• A excelência da carne de
bovino é proveniente de
raças portuguesas oriundas
da nossa região
(Mirandês, Bravo, Mertolengo
e Alentejano)

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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OPINIÃO

Deixa estar,
não faz mal!
E pronto chegamos à silly
season, termo que os ingleses
inventaram para explicar
quando não se passa nada.

Supõe-se pois, que durante
todo o resto do ano se tenha passado mesmo alguma coisa, se
tenham dado passos decisivos
para sair da crise, dessa omnipresente crise. No entanto, por
incrível que pareça, tenho quase
a absoluta certeza que no próximo ano, nos próximos doze meses, vamos ter as mesmas discussões, os mesmos debates, os
mesmos problemas.
Já diziam os Romanos, acerca dos Lusitanos, esse povo que
não se governa, nem se deixa
governar, mas a Lusitânia também era a Espanha e estes, segundo parece lá se vão governando. Será pois tão complicado, alterar a ordem natural das
coisas, natural só é porque achamos que é natural. E naturalmente encolhemos os ombros.
Tive a felicidade de conviver
de perto com vários estudantes
Erasmus que chegavam ao nosso país, vindos dessa longínqua
Europa, aos poucos fui-me
apercebendo, que quando começavam a dizer qualquer coisinha
em Português, quando interiorizavam o fado de ser Português,
quando entranhavam um pouco
da cultura deste cantinho à beira
mar plantado a primeira frase
que diziam, ainda num portunhol era – Deixa estar, não faz
mal! – isto não aconteceu só
uma vez, o que de si, é sintomático.
Como que a supor que mais
tarde ou mais cedo tudo se há-de
resolver, seja por obra do divino, seja por outra circunstância
ocasional qualquer.
No nosso País, o estado tem

as costas largas, demasiado
largas para um país tão estreitinho, a culpa, a responsabilidade,
quando alguma coisa corre mal,
é do estado, ou melhor do governo, mas duvido que a maior
parte dos portugueses consiga
estabelecer numa frase qual a
diferença entre uma coisa e
outra.
Ora se o estado somos nós,
então a culpa também é nossa,
assim o melhor é a culpa ser do
governo, que são aqueles malandros que nos levam as reformas, e estão lá só para se encher.
É precisamente esta maneira de
pensar que não nos deixa sair do
princípio, não nos deixa iniciar
a caminhada, há um poema de
Fernando Pessoa com um verso
que diz – a caminhada faz-se
caminhando – mas nós o povo
português estamos sempre à
espera de um empurrão, do estado, pois claro. Ou então de uma
palmadinha nas costas a dizer –
Deixa estar, não faz mal!
Oiço frequentemente um
anúncio de rádio que apresenta
os jovens portugueses como os
mais empreendedores da Europa, não sei com que bases foi
feito este estudo, mas o que suspeito, é que somos os mais
aventureiros, o que não é bem a
mesma coisa.
Saca-se uns subsídios ao
estado, ou ao governo conforme
der mais jeito, cria-se uma
empresa com aquilo que parece
ser uma boa ideia, e depois se
correr mal lá está a pancadinha
nas costas – Deixa estar, não faz
mal! – não quero ser mal interpretado, grande parte até são
boas ideias, inovadoras, trabalhadas, estudadas, geniais mesmo, o problema é que não há
mecanismos capaz de distinguir
umas das outras, separar o trigo
do joio, julga-se tudo pela mes-

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

ma bitola, ou as vezes o que é
pior por bitola nenhuma.
Habitualmente costumamos
dizer cheios de orgulho que
somos um Povo desenrascado.
E somos, mas também temos
de ser empenhados, e perceber
porque somos, ou melhor porque temos de ser desenrascados,
desconfio e por enquanto só
desconfio que foi porque alguma coisa correu mal, um fio
estava mal ligado, ou faltava a
peça, ou se a havia não era bem
aquela, fazia-nos falta um alemão, o estereótipo da organização, sempre atrás a dizer-nos o
que tínhamos de preparar a priori para depois não sermos obrigados, a mais uma vez termonos de desenrascar. Sendo sempre obrigados a mudar as coisas
em cima do joelho, até já achamos isso normal, e isto a um
alemão deve ser de pôr os cabelos em pé.
Podem justamente argumentar que o alemão também precisa de um português, para
quando as coisas correm efectivamente mal, mas já pensaram
quantas vezes é que ele vai precisar de um português? E quantas é que precisamos de um
alemão? Por isso é que eles nos
vendem carros e nós lhes vendemos vinho, é só fazer as contas, a quantas garrafas são precisas para comprar um só carro.
Tenho a absoluta confiança
que podemos ficar um bocadinho mais alemães, mas para os
alemães ficarem um bocadinho
mais portugueses, isso era desorganizar-lhes a vidinha por
completo.
Nós somos mais flexíveis,
somos mais desenrascados. Somos assim, mais pobrezinhos –
Deixa estar, não faz mal! –
acrescento eu.

ARRAGEST

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

ANIMAIS, SEMENTES, RAÇÕES E
ACEESSÓRIOS
Telef. 243 619 467 • Tlm. 933 375 078
Estrada da Lamarosa (Limoeiro)
2100-018 Bairro da Areia • Coruche

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

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

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

A Tasca

____

Restaurante – Cervejaria – Marisqueira
D ES TA Q U E >
ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais •
Peixes Frescos • Doces Regionais •
Mariscos Frescos

Compre com
desconto

VALE 2€

na compra de 15 €
de Carne Brava

Durante os dias da Festa

Rua 5 de Outubro (edifício Mercado Municipal)
2100 Coruche
Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

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

Telef.: 243 618 748
a-tasca@portugalmail.com
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CCH Festival confirma
potencialidades de Coruche

para receber Mega Festival de Verão
Fotos de Helder Roque

O CCH Festival foi um êxito
enorme!
RibaROCK, RibaHOP, Sam the Kid,
WrayGunn, Corrida de Toiros da TVI e
Dance Between Grass and Sky, espectáculos que fizeram do CCH Festival –
Semana da Juventude de Coruche um
evento de grande nível, atraindo milhares
de visitantes, ao Parque do Sorraia, entre
14 e 20 de Julho.
O primeiro do dia do Festival foi dedicado às bandas de terra: Stepsons,
ContraBanda e Men Like Gods demonstram que se faz boa música nas garagens
de Coruche. Os Concursos RibaROCK e
RibaHOP decorreram na terça, quarta e
quinta-feira.
O RibaROCK confirmou ser uma referência nacional na descoberta de talentos, enquanto o RibaHOP valeu pela novidade, mostrando que tem condições
para crescer em edições futuras.
Na sexta-feira, a noite teve “duas caras”, uma pintada de Hip Hop, outra pintada de puro Rock n’ Roll.
Sam The Kid debitou rimas como só
ele sabe fazer, num espectáculo em que
teve grande interacção com o publico,
explicando porque é que é uma das principais figuras do rap nacional.
Os WrayGunn fecharam palco, a
banda do Legendary Paulo Furtado tocou
mais de duas horas, agarrando o público
com grande mestria. Para alguns dos
espectadores a surpresa foi total, ouvia-se na plateia “era para me ter ido embora há imenso tempo, mas não consigo,
estou impressionado com o som e a qualidade desta banda que nem conhecia”.
Sábado foi dia de muitas actividades
no rio Sorraia, um colorido fascinante
que tem de se repetir mais vezes. A noite
foi da Mulher: Corrida de Toiros da TVI
e Dance Between Grass and Sky.
A Praça de Toiros recebeu a Corrida
da Mulher, transmitida em directo pela
TVI, com as cavaleiras: Sónia Matias,
Ana Baptista e Isabel Ramos. Seguiu-se
a festa com as DJS: M_Dusa, Poppy e Rita
Mendes, nascia o sol quando se parou de
dançar no parque radical.
O Domingo para quem ainda tinha
pedalada começou com passeios de bicicleta, seguiu-se um grande almoço con-

vívio e uma noite de encerramento de
grande qualidade, na Praça de Água houve música étnica. Fizeram ainda parte do
programa do CCH Festival – Semana da
Juventude outras iniciativas: desportos
radicais, oficinas de artesanato ao vivo,
feira da ladra, canoagem, desportos
aquáticos, provas de orientação, aulas
de auto-defesa, demonstrações de

Judo, passeios BTT, aulas de Yoga,
massagens Ayurveda, sessões de Reiki,
zineteca, bijutaria e pintura, Game day.
Todas estas actividades foram dinamizadas por parceiros da autarquia na
organização do evento.
A organização não esquece a colaboração de outras entidades. Pedro Orvalho
faz questão de sublinhar esses nomes,
“Craks do Pedal, Judo Clube de Coruche, ContaCenas, COAC e Búzios, foram fundamentais para o sucesso do
CCH Festival, a Câmara Municipal agradece a todos o grande empenhamento
que colocaram nas suas iniciativas, esperando poder contar com todos em futuros eventos”.
A organização faz um balanço muito
positivo, deixando mais uma vez a ideia
que Coruche tem condições para receber
um Mega Festival. “Ficou provado que
poderá nascer aqui um grande festival
multicultural, estamos neste momento a

ELECTRICISTA AUTO

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

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

trabalhar para que isso aconteça”, revelou Pedro Orvalho da Câmara Municipal
de Coruche.
No entanto, Pedro Orvalho deixa bem
claro que a autarquia não vai entrar em
loucuras, “são os patrocinadores que têm
de assumir os maiores encargos financeiros na organização de um Mega Festival, não faremos esse Festival a todo o
custo, se reunirmos os apoios necessários garanto que será uma realidade
dentro em breve, se isso não acontecer,
não será certamente com verbas municipais que se realizará”.

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE
CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

SALDOS – Descem os preços mas
mantêm-se os Direitos
Apesar da descida dos preços já ter começado com as
promoções e reduções, a época
de saldos teve início oficialmente no dia 15 de Julho e
decorrerá até 15 de Setembro.
__
Mas não se pense que preços
inferiores são sinónimo de venda de artigos com defeito ou de
menos direitos. Com efeito, de
modo a salvaguardar e clarificar
os direitos dos consumidores e,
bem assim, a criar um ambiente
mais favorável ao desenvolvimento do comércio, os saldos
são regulados pelo Decreto-Lei
n.º 70/2007, de 26 de Março.
Desde logo, é obrigatório que
os produtos vendidos em saldos
apresentem o preço inicial e o
preço actual de venda ou a percentagem de redução, para que
o consumidor possa avaliar a
verdadeira redução.
Os produtos defeituosos que
se encontrem à venda deverão

Marta Costa Almeida *

o vendedor, sendo por isso conveniente informar-se previamente à realização da compra.
Relativamente aos meios de
pagamento disponíveis nesta
época, saiba que o vendedor é
obrigado a aceitar os mesmos que
são habitualmente utilizados noutra época do ano.
Para fazer valer os seus direitos, é imprescindível que guarde
sempre os recibos com a discriminação do valor e dos respectivos produtos comprados até ao
final do prazo da garantia (dois
anos para bens móveis).

Rua de S. José, Lisboa

estar separados dos restantes e
exibir uma etiqueta a assinalar o
problema, de modo a que o consumidor possa saber que a redução de preço se deve à existência de defeito no artigo. Caso

Foto Manuel Pinto

venha a detectar um defeito
num artigo que não se encontrasse assinalado como defeituoso, saiba que tem direito à
substituição do mesmo ou até ao
reembolso do valor que pagou,

Coruche
na Feira Internacional
de Artesanato – FIA

Paulo Fatela
Artesão

tal como acontece nas compras
realizadas fora da época de saldos. A troca de bens que não
apresentem qualquer defeito
está condicionada à existência
de um acordo nesse sentido com

Para que o barato não lhe
saia caro, compre apenas o
que realmente necessita.
Em caso de conflito, reclame
junto da DECO e da Autoridade
da Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Faça valer os seus direitos!
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

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

A Feira Internacional de
Artesanato – FIA´08, realizou-se em Julho (de 05 a 13) na FIL,
Parque das Nações – Lisboa.
__
É um evento muito visitado
e poderá ser considerada uma
das maiores montras de artesanato do nosso país, podendo ser
entendido fundamentalmente
em duas vertentes uma a divulgação/promoção dos concelhos/regiões através da cultura
popular que é o artesanato e outra, a de negócio, havendo procura por parte de empresas que
comercializam artesanato.
Visitada a Feira vim de alma
cheia, porque encontrei artesanato nacional de muita qualidade, vários stands de Municípios
(exemplo: Mafra, Loures, Reguengos, etc.), com uma imagem excelente e uma mostra de
artesanato de muita qualidade e
com identidade.

José Jesus Joaquim
Gabinete de Contabilidade e Seguros
em todos os ramos
Tel. 243 606 160
Fax. 243 606 260
Tlm. 937 391 596
Stand do Município de Coruche

O Município de Coruche, marcou presença, tendo sido representado pela Associação de Artesanato de Coruche – CORART.
O Artesanato em Coruche é
efectivamente muito mais que a

Foto CMC

mostra apresentada, estou certo,
que todos os artesãos Coruchenses gostariam de ter tido a
possibilidade de contribuir para
a divulgação/promoção da nossa “TERRA”.

E -m
m a i l : jjjgabcont@mail.telepac.pt
Sede
Estrada Nacional 251
Fazendas das Figueiras
2100-608 Branca – Coruche

35

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 28 • Agosto de 2008

ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela

Fotos: Paulo Fatela

Freguesia do Biscaínho
Pintura sobre cerâmica

Artesã: Elisabete Franco
Desenho e Pintura
Elisabete Franco, fala de si.
“A paixão pelo desenho e pintura, foi
da responsabilidade do meu pai.”

Nasci e vivi até à adolescência em
África – Angola, a luz, o espaço e a comunicação eram muitos importantes para
nós, tanto assim que o meu pai reservou
uma parede da nossa casa de habitação
para podermos desenhar/pintar, ou individualmente ou em família (não existia
televisão), era um autodidacta com grande carisma e que conseguia transmitir
sensibilidade.
Já adulta comecei por fazer pequenas
peças em ráfia, sendo que o desenho/pintura voltou a ser quase uma necessidade,
daí iniciar por fazer retrato a carvão.
A pintura surge associada a imagens
dos livros da “Anita”, livros da minha
infância, sendo reproduzidas em paredes
de quartos de criança e várias peças (ex:

uma arca para a minha filha Anita).
A minha primeira exposição aconteceu em 2002, no antigo Café Coruja
“CORART – Salão de Artesanato da Freguesia de Coruche” .
Como sócia fundadora da CORART
– Associação de Artesanato de Coruche
foi aí que o meu trabalho teve mais visibilidade, pois participei em projectos
colectivos que permitiram desenvolver
mais as minhas capacidades e também
durante algum tempo me dediquei a esta
actividade a tempo inteiro.
Há cerca de dois anos, individualmente, tenho continuado no desenho/pintura como ocupação de tempo livre.

Pintura sobre cerâmica

Pintura sobre têxtil

Retrato a carvão

Elisabete Franco poderá ser contactada na
Rua do Comércio – Biscaínho

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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Crescemos porque
há histórias!

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS
Pedro Dourado

Matemático

Quando somos pequenos
começamos por ouvir “Era uma
vez…”, e ficamos ali “vidrados”
aos dizeres do narrador, a “beber” todas as suas palavras e a
viver toda a fantasia característica dos contos infantis. E que
sorrisos revelamos! E que saltos
damos! E que caretas fazemos!
Sempre encantados e envolvidos pelo conto, a tal ponto de
desejamos ser os heróis dessas
histórias.
Crescemos com as nossas
histórias. Nesta altura já o início
de uma, começa com “Nem imaginas…”, “Inacreditável!”, “Ontem estava…” e já com outra
atitude perante tal discurso, não
com aquele enquanto pela fantasia como anteriormente, mas
com outra capacidade de análise, com outra visão da realidade,
ficamos a ouvir o que nos relatam tentando daí perceber o que
nos querem transmitir.
Uns “narradores” têm jeito,
outros nem por isso. Uns agarram-nos de uma forma que ficamos até ao fim, outros fazemnos abrir a boca. Uns acrescentam muitos pontos, outros pecam por nem um colocar a mais.
Uns fazem-nos rir só do seu jeito de contar, outros são tão rígidos nas suas expressões que
parece que até nem queriam
contar! Enfim, contar uma história de forma a fixar a atenção,
nem todos o conseguem mas
acredito plenamente que é muito bom podermos ter algo para
contar.
Entre todas, aquelas que me

levam a escrever estas linhas,
destaco duas, uma pela sua
importância para a Humanidade, a História, e a outra de extrema importância para nós, a
nossa própria história que só por
si é constituída por muitas outras.
A História é algo de fundamental para percebermos muitas
das realidades que existem actualmente. Ajuda-nos a perceber
muitos dos conflitos em determinadas partes do mundo, para
percebermos porque existem rivalidades entre povos, porque
existem movimentos para defenderem determinadas ideias,
para percebermos melhor a nossa terra… Por outro lado, a nossa própria história, é extremamente importante para podermos percebermos quem somos.
Mas do que é feito a nossa
história? De muitas outras. É
com estas que nos formamos
como pessoas, é com estas que
sentimos alegrias, tristezas,
emoções, revoltas, é com estas
que crescemos.
Não me querendo focar nas
menos felizes, não por considerar que não são importantes,
porque com estas temos sempre
algo a aprender, mas porque as
outras são aquelas que nos trazem maior prazer na sua vivência. Estas contamos vezes e vezes
sem conta.
Não querendo abusar nem um
pouco da presunção mas pareceme que muitas vezes “as boas”
são preteridas em relação às outras. Ou então na ausência delas,
envereda-se por “contar” as his-

tórias de outros mas de uma
forma menos simpática para os
visados. Não será isto mesmo
uma forma de reconhecer que
nos falta algo? Não será uma
forma de revelar, inconscientemente, que não temos histórias suficientes na nossa própria
existência para que possamos
ser narradores?
Por cá temos muitas coisas
que devemos apreciar e dar valor. Portugal já teve épocas de
ouro. Os descobrimentos foram
algo do qual temos muito a contar. Época em que estávamos na
vanguarda do mundo. E quanto
nos orgulhamos desses tempos!
Com as pequenas e grandes
conquistas muitas linhas se escreveram. Histórias, é algo que
não falta desse tempo. São sobre
este nobre povo. Foi assim que
crescemos como nação e criamos a nossa cultura.
É aqui que quero chegar e é
aqui que quero parar. Desejarmos ter algo para relatar sobre
nós, quer sejam pequenos ou
grandes episódios da nossa vida,
leva-nos a focar muito mais nas
nossas pessoas, “obriga-nos” a
estar mais activos, “obriga-nos”
a sermos melhores de dia para
dia, e quando falo melhor, é em
todos os aspectos, profissional,
pessoal, humano, levando-nos a
ser candidatos a narradores no
próximo encontro de café, com
aqueles que são bastante importantes para nós, os nossos amigos. Desempenhando tal papel,
significa que já “crescemos”…

Escritório:
Rua 5 de Outubro, 21 – 1º
Tel./Fax 243 675 638

Contactos:
Tlm. 914 196 527
Tel. (resid.) 243 679 495

Custódio Góis Unipessoal, Lda.
OFICINA DE REPARAÇÕES MOTO-SERRAS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL

Tel. 243 676 253 • Tlm. 936 360 082

CARAPUÇÕES – 2100-673 Santana do Mato

Biscoterra
Serviços Agrícolas, lda.

ALUGUER DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Telef. 243 689 483 – Tlm. 917 518 946

AUTO-LATINHAS
De: Alberto Pinto da Silva

Oficina de Bate-Chapa
e Pintura
Santo Antonino
2100 CORUCHE

Telef e Fax. 243 675 344

____

CASA ARRAIAL
Modas e Confecções

ASSINATURA
ANUAL
•

Nacional
20 €
Resto do Mundo
30 €
•

Tlm. 91 300 86 58

LAVANDARIA Z AP Z AP
Limpa a seco e impermeabiliza
Lava e engoma toda a sua roupa a preceito
Sempre ao seu dispor há quatro décadas
Zé Artur Pintor
Rua da Misericórdia, 54 B • Tel. 243 675 247 • Coruche

TIPOGRAFIA
Impressos de todos os Géneros

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

E-mail: grafica.moderna@clix.pt

geral@ojornaldecoruche.com

Telef.: 243 617 632 • Fax 243 617 567 • Tlm. 919 671 066
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Coruche-aeroporto-progresso-mentalidades e... política
30 Junho, tarde ensolarada,
ambas as equipas preparadas
para o evento do povo, de um lado a sempre cáustica e emplastra comunicação social, do outro
a veteraníssima e aborrecida
política. Terreno de jogo: impecável esplanada á beira do Sorraia. Tema: As encomendas que
o presidente Mendes fez aos
deputados nesta sua visita a tão
arejada vila. Começou mal a partida para os deputados que à
primeira linha de raciocínio se
referem a Coruche como cidade.
Revelada a falta de informação
e corrigida a ousadia, prosseguem as festividades. Sereno e
sabedor da sua posição o presidente Mendes (organizador de
jogo da autarquia local – Rui
Costa político) assume as “encomendas”, o pólo universitário
para Coruche, o pavilhão coberto para o liceu, os IC10 e IC13 a
desaguar por estas bandas e a
questão da SAP – serviço de
atendimento permanente. Não
interessa, por agora, o valor das
encomendas embora no que toca a esta última todos saibamos
da sua dúbia designação, isto é,
ilusão pura que visa dar segurança aos doentes durante a
noite, e quase-assistência durante
o dia, ilusão essa composta por

um médico, um enfermeiro e
um administrativo sem o mínimo de preparação para situações
emergentes, bem como ausência
de meios diagnósticos do tipo
químico ou radiológico, isto nas
palavras do ex-ministro Correia
de Campos ou, por outra, necessidade básica para as não-cidades distantes dos grandes hospi-

SAPATARIA

Tel. 243 618 769
Rua de Santarém, 71 • 2100-226 Coruche

ADUBOS • SEMENTES
AGROQUÍMICOS
Serviços Aéreos e Assistência Técnica
Abre brevemente na zona industrial de Monte da Barca

agrocarapinha@clix.pt

Telf. 243 610 140 • Fax 243 610 149
Rua do Comércio – 2100-651 Biscaínho

tais que entre o nada e a ilusão
preferem a ilusão. Naturalmente
que a probabilidade de sobrevivência com um médico e um
enfermeiro é maior que a solidariedade do vizinho do lado
que por acaso até fez um cházinho de camomila para acalmar
um hipotético enfarte ou trombose. É como tudo o mais, há
quem ria sobre tal e quem compreenda porque sim.
Os deputados, por entre sorrisos retóricos resolveram a contenda ao jeito do partido que
representam (PS) isto é, dizendo
que resolverão a contenda mas
alertando para a dificuldade de
resolução, visto que a lei da oferta e procura tem favorecido a
segunda, e há mais pedidos que
meios (e acima de tudo capacidade, ou falta desta) para os satisfazer. “Claro que sim vizinho
Américo, ofereço-lhe 20 kg de
batatas, é preciso é que chova o
suficiente e chegue para todos”.
Em tempo de seca geral, não
choverá para todos, pelo que as
encomendas do presidente Mendes provavelmente sofrerão
qualquer revés, e com elas Coruche, claro está. Intervalo. Típicas questões jornalísticas.
Típicas respostas políticas. O jogo está enfadonho. Começo da
segunda parte. O futuro aeroporto em cima da mesa. São só
sorrisos. Os deputados, qual
entusiasmo qual quê, exultam
com as vantagens que o aeroporto trará para Coruche e seus
terrenos adjacentes. Ocorre-me
que por eles e pelo partido que

representam o aeroporto custaria o dobro e teria sido feito na
Ota. Os políticos tal como os
futebolistas adaptam-se às diferentes camisolas. Ora agora
marco aqui. Ora daqui nada
marco acolá. O jogo ganha nova
vida. Seguem-se novas perguntas da praxe. Então e a segurança? Então e o turismo? Então
e não-sei-o-quê? As perguntas
da praxe, respostas da praxe.
“Naturalmente que um plano
deste gabarito e ambição conterá, a rigor, respostas cabais
para tão funestas questiúnculas,
campos de golfe, e GNR´s a rodos para todos os gostos embora somente para determinados
bolsos” Não o disseram, mas
deram a entender. O presidente
Mendes, mais evasivo porque
mais pragmático (o que não deixa de ser óbvio, pois as más
consequências recairão sempre
sobre si e não sobre tão entusiasmados deputados) reconheceu
não só os prós como os contras
de toda a epopeia que se abaterá
sobre o vale do Sorraia. Mencionou o cuidado com o PDM
(Plano director municipal), mencionou a preocupação em manter a qualidade de vida no concelho, embora um aumento de
população activa seja um resultado óbvio de tamanho aparato
futuro. No que toca às mentalidades de uma população, mostrou-se convicto que os coruchenses estarão à altura do desafio, embora a natural dúvida
surja: estaremos nós vocacionados para o progresso após tantos

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

anos de estagnação com executivos anteriores? Já não existem
heróis e duvido que esteja algum ídolo por nascer, pelo que o
actual executivo não é milagreiro mas que desemperrou a
burra, lá isso desemperrou.
Resta saber se não será demasiado arriscado meter a burra em
corridas de cavalos, isto é, a
ambição de um projecto tem
que estar ao nível das possibilidades das gentes locais, e aqui
ou “sim ou sopas”. É tempo de
Coruche acordar, é uma oportunidade única de progresso quer
dos cérebros, dos bolsos ou do
coração, mas atenção, ascensão
a todo o custo é como o colesterol, vai subindo, subindo até
descer para sempre.
Na recta final, tempo para
política doméstica, “então o
shôr presidente recandidata-se
ou não?” O presidente Mendes
lá disse que não era a altura de
dizer que sim, embora todos
saibamos que qualquer altura
em que não se diga que “não”
trata-se de um “sim” adiado. Os
deputados, quais pais babados
do filho pródigo, lá fizeram
saber que muito lhes agradaria
tal recandidatura. Como o Zé
Povinho não é maluco constata
que quem menciona o ano de
2017 (ano do aeroporto), e fala
de planos e encomendas, como
o presidente Mendes o fez, só
pode querer manter-se naquela
sala do primeiro andar em frente
à escadaria, perpendicularmente
posicionada, como quem entra,
à máquina do café e ao banco de
espera. Lá prós lados dos Paços
do concelho.
Finalmente, como não há
jogos políticos sem paródia, foi
a vez do Shôr Banha dar de si,
acabando a contenda no melhor
estilo socialista, generalizando
uma hegemonia e sucessos nacionais que ninguém vê, propagandeando a “espectacular” gestão do PS a nível nacional, ao
estilo do quase-engenheiro Sócrates para o qual as coisas nunca estiveram tão bem, mesmo
sabendo-se que nunca estiveram
tão mal. Intervenção descabida
e standartizada, típica dos que se
julgam detentores da virtude
máxima, do bem e da justiça,
três termos tão em voga que
tanto têm de realidade nas mãos
do PS como eu de muçulmano.
Um fim desnecessário, para
uma partida razoável. Felizmente não houve árbitros. É que
nunca se sabe.
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Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE

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

CAMPANHA AR CONDICIONADO > oferta de instalação Standard até 3 metros
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

condicionado
condicionado
condicionado
condicionado
condicionado
condicionado
condicionado
condicionado

“tecnison” 9000 Btu’s digital, classe A > 450€
“tecnison” 12000 Btu’s digital, classe A > 500€
“tecnison” 24000 Btu’s digital, classe A > 950€
“thermotechnic” 9000 Btu´s > 380€
“thermotechnic” 18000 Btu´s > 550€
“thermotechni” 2x9000 Btu’s > 800€
“thermotechni” 9000 + 12000 Btu’s > 950€
portátil “Crown” 9000 Btu’s > 230€

LCD “Crown” 40’’ 104 cm HDMI > 850€
LCD “Crown” 37’’ 95cm HDMI > 750€
Tm. 936 701 220
Fax: 243 619 016
Comércio e Reparação de Electrodomésticos

Rua da Erra, n.º 5A
2100 -139 Coruche

Ar Condicionado e Aspiração Central
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Polícia, Tribunais e Classe Política

João Alarcão Carvalho Branco *

Para mais precisão e justiça, o título deste artigo poderia ser substituído por
A Polícia, Os Tribunais e a total ausência de classe dos políticos que nos governam.
Antes de entrar no tema,
com a dureza que a revolta faz
nascer, é também justo que se
afirme, sem quaisquer segundos
sentidos, que nada tem a ver
com a realidade local, onde
ainda se não sofrem com tanta
intensidade, os erros e a incúria
dos desgovernos centrais.
Ou seja, os políticos de que
aqui falamos não são os que
vivem no seio das populações
como acontece com os autarcas
portugueses, mas sim aqueles
que, ocupando cargos de proclamada grande responsabilidade
tomam medidas legislativas – se
é que merecem ser assim chamadas – ao abrigo das quais
cresce no país a criminalidade, a
impunidade da corrupção, os
abusos de confiança, os roubos
os assaltos que colocam o velho
e digno Portugal em que nascemos ao nível da mais rasteira,
abandalhada, relaxada, terra do
terceiro mundo, onde não há Rei
nem Roque.
Porque é, sem exageros, o
ponto a que chegou este desgraçado país, o Portugal que recebemos dos nossos avós, o Portugal que os nossos avós foram
capazes de tornar grande e
respeitado. E que tem sido martirizado, degradado, despersonalizado, por ondas, por sucessivas e escalonadas hordas, de
organizações sectárias que se
substituem no poder periodicamente, depois de pseudo escolha democráticas em que já só
intervém eleitoralmente metade
do país ou menos do que isso.
A maior parte dos portugueses, cansados e desiludidos, ou
porque se consideraram atraiçoados ou porque se fartaram de
falsas promessas, já não votam.
Já não escolhem. Já não tiram
nem põem. Estão de cócoras,
atordoados, afogados em mentiras, em falsidades, olhando com
um desprezo crescente para a
classe política, aceitando com
pessimismo fadista os seus desmandos. Pelas tais portas do
Abril abriu, escancaradas à sofreguidão e à vaidade quase imbecil dos novos senhores dos
destinos de Portugal, escorrem
agora os resultados da sua inépcia e da sua mediocridade. Todos os dias os ouvimos na televisão e na Rádio. Todos dias os
vemos nos jornais e nas revistas.
Desdobram-se a debitar considerações, grandes soluções para

altos problemas que tentam convencer-nos de que nós não
temos capacidade para resolver
ou tão só compreender. Mas a
realidade, pura e concreta, que
qualquer um, por mais humilde
que seja pode constatar, é que
não acertam uma! Põem uns
ares importantíssimos, de Doutores ou Engenheiros (da mula russa ), mas a realidade, a
triste e dura realidade, repita-se,
é que não acertam uma.
Mas, não acertando, ou mesmo como no caso das novas

ao respeito, nós também. Se têm
direito à dignidade, nós também. Se têm direito a ser protegidos, nós também. E nem nós
nem eles podemos reinvindicar
ser mais do que os outros. Pelo
menos é o que diz a cartilha com
que nos sacam os votos. Por isso
não há aqui demagogia. Nem
falta de respeito
Tudo isto vem a propósito
dos ataques, traiçoeiramente
incutidos na opinião pública
contra Tribunais, Justiça e magistrados, contra Polícias, Guar-

tam provar com sobranceria e
ares de quem tudo sabe, que nos
devemos dar por contentes por
não estar ainda aos miseráveis
níveis do Congo Brazaville, do
Tombucutu de baixo, ou da antiga Rodésia, agora Zimbabué
que o assassino Mugabe destruiu e hoje escraviza.
Nestas palavras há necessariamente revolta, há terminologia dura. Mas há uma realidade indismentível: Vamos de mal
a pior!
Ninguém parece ser culpado de nada. A culpa é do partido do governo para o maior
partido da oposição, ou deste
para os que estão instalados
no poder.
Quando não se juntam
ambos, PS e PSD, para nos
anunciar que a culpa afinal é
da…conjuntura internacional. E quem disser o contrário, é, para eles, um demagogo
ou um extremista, quando não
um irresponsável, incapaz de
atingir as altas informações a
que só eles têm acesso, as quais
atiram à vez para os bracinhos
sôfregos uns dos outros.
Uma vergonha! Uma mediocridade!

armas para a polícia, errando
primária e grosseiramente, como anunciaram as primeiras
páginas dos jornais da capital, o
que fazem? Retratam-se? Pedem desculpa? Demitem-se?
Vão trabalhar para as obras?
Não. Nada disso. Desdobram-se em mais, e mais, e
mais, declarações. A maior parte
das vezes com ares magestáticos de virgens impolutas que
não reconhecem seriedade a
mais ninguém senão a elas, ou
com ares de falsos aristocratas a
quem verdadeiramente repugna
o contacto com o povo. Dizer
isto, escrever isto é demagogia?
Para eles é. Qualquer tentativa
de se lhes referirmos sem as
vénias e respeitos que acham ser
merecidos à importância com
que se vêm ao espelho é, para
eles, demagogia.
Só que o povo português
nunca foi espelho de ninguém.
E muito menos capacho.
Temos o direito de olhar para eles e vermo-los como aquilo
que realmente são e não como
querem aparentar. Se têm direito

das e seus agentes, repetidos vezes sem conta, introduzidos em
quase todas as questões, em
todos os debates, como se de
repente tivessem descoberto a
razão porque Portugal não passa
da cepa torta!
Mas de quem é a culpa, ó iluminados? Das Polícias que
zelam pelo cumprimento das
Leis? Dos magistrados que as
aplicam nos Tribunais? Ou dos
políticos ineptos e ineficazes
que abrem permissibilidades do
tamanho do Buraco de Ozono
nos Códigos que atiram cá para
fora. Nas leis que facilitam a
vida aos criminosos e impedem
as vítimas de se defenderem ou
recuperarem dos assaltos e roubos que se sucedem a um ritmo
alucinante, com um simulacro
de governante a querer convencer-nos de que estamos a
viver no melhor dos mundos.
E quando um dos grandes
assim o afirma, logo aparece
uma chusma de gente servil, menor, moral e intelectualmente, a
arranjar sondagens, comparações, estatísticas, com que ten-

Não se consideram culpados
de nada e atiram, numa cobardia
patética, numa falta de pudor
indecorosa, as responsabilidades de um para outro dos partidos que, à vez, nos desgovernam. Num espectáculo degradante, onde se torna facílimo
perceber a total falta de consideração que têm por aqueles a
quem se tornou hábito, farisáicamente, chamar, O Povo Português. Isto é, aqueles que cumprem os seus deveres, para não
usar a cansada terminologia de
quem trabalha, produz e paga
impostos. Ou, numa forma mais
comezinha, mais humana, mais
portuguesa, aqueles que não
chateiam ninguém, que querem
viver e deixar viver, que até perdoam erros desde que sintam
que os responsáveis pelos destinos colectivos tentam honestamente encontrar soluções para
os problemas colectivos e não
iludir com promessas que não
cumprem aqueles a quem sacam
os votos.
Dói ver, dói ouvir, os ataques
à Magistratura, aos Tribunais às
Polícias. Só quem é criminoso,

ou pretende vir a ser, se devia
incomodar por ver nas ruas dignos agentes da PSP, da Judiciária, da Guarda Nacional
Republicana. A presença destas
corporações, senhores políticos,
mesmo para os mais demagogos, mesmo para os que gostam
de se armar em bonzinhos é
uma utilidade dissuasora, e não
uma ameaça, porque dissuade
os criminosos de cometer tantos
crimes como os que hoje cometem. Se não for assim qualquer
dia andamos aos tiros uns aos
outros. Tanto ou mais do que os
tiroteios de Far West que ameaçam rebentar com Loures, tornando redículas as afirmações
de políticos que consideram serem desacatos de pouca monta.
Perante tanta negligência
impõe-se uma pergunta. Onde
estaria melhor este tipo de políticos? A comprar pistolas para a
Polícia sem lhes comprar os coldres para as transportar, talvez
por acharem ser obrigação dos
agentes trazerem-nas nos dentes
como o Tigre da Malásia? ou a
brincarem num jardim infantil
aos polícias e ladrões com crianças de 4 anos de idade?
Todos nós sabemos onde
estavam melhor estas caras que
estamos cansados de ver, estas
vozes que estamos cansados de
ouvir. Quanto a mim, apenas
lhes faria um pedido: Deixem de
atacar os Tribunais, os Magistrados, e as Polícias! Pensem noutras coisa que não seja retirar-lhes subsídios de risco, de deslocação, ou outros, enqanto vocês recebem ajudas de custo por
tudo e por nada. Parem de dizer,
farisáicamente, que eles não
apanham os criminosos ou que
os soltam depois de os ouvir.
Porque como todos nós sabemos a culpa não é deles. É de
quem faz a porcaria de leis, relaxadas e permissivas, com que
ambicionam ser considerados
bonzinhos e civilizados. E que
permitem aos criminosos roubar
sem dó nem piedade tendo a
certeza que podem continuar,
também eles, a fazer carreira.
A culpa é vossa, e só vossa.
Ridiculos membros da classe
política mais medíocre e ineficaz que a Europa já produziu.

____
* Investigador histórico
Director do Jornal de Mondim
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CRÓNICA PORTUGUESA

Invocar Aljubarrota
Resistência, Portuguesismo, Soberania e Coesão Nacional
Perdurou na Idade Média,
mesmo antes da batalha de Aljubarrota (14 de Agosto de 1385),
um clima de rivalidade e contundência verbal entre portugueses e castelhanos. Em Portugal, apodar alguém de “castellao”, por exemplo, era, na época
medieval, um dos maiores insultos e considerada injúria das
maiores e, como tal, punida com
severidade.
Já depois da vitória na batalha de Aljubarrota e mesmo em
períodos de alguma acalmia
política, a tensão entre os dois
vizinhos ibéricos foi deixando
as suas marcas ao longo da História. Vestígios dessa animosidade encontramo-los, ainda no
século XVI, no quotidiano dos
bastidores da Corte, sob a forma
de despiques, remoques, motejos, sátiras, troças e múltiplos
comentários jocosos, plenos de
sarcasmo e ironia, que circulavam de ambos os lados. O ambiente cortesão dava larga expressão e eco a essa prática que,
quase sempre, incorporava um
tom irónico e depreciativo, por
vezes até com uma «pitada» de
humor e chalaça, o que era revelador da mútua desconfiança
existente entre os dois vizinhos
ibéricos.
Do lado castelhano criticava-se a “arte” e o “modo” dos
portugueses, apelidados de “presuntuosos e fracos homens de
corte”, de dizerem mal até dos
seus próprios compatriotas,
ainda que se tratasse do português mais eminente. Zombavam
também, de forma mordaz e
corrosiva, da pequenez territorial de Portugal.
Do lado dos portugueses, a
resposta era igualmente desabrida e acutilante e em que a invocação da vitória na batalha de
Aljubarrota funcionava como
contraponto às críticas vindas
dos castelhanos.
Com efeito, a derrota em Aljubarrota foi muito sentida em
Castela. Foi até, pode dizer-se,
humilhante, dada a clara desproporção entre os dois exércitos. De tal modo que, ao comunicar aos seus súbditos a derrota, o rei castelhano falou da vergonha, do luto e da desonra que
se haviam abatido sobre Castela. Quatro meses depois, nas
cortes de Valladolid, o soberano
compareceu vestido de negro,
carregado de luto. Havia também a prática, entre os vizinhos
rivais, de escrever a carvão, nas

paredes, trovas depreciativas e
frases acutilantes. No século
XVI há registo de um provérbio
que referia que «todas as coisas
boas que provinham de Castela
eram as que não falavam…»,
referência que, em certo sentido,
faz lembrar o aforismo, ainda
hoje muito conhecido: «De Espanha, nem bom vento, nem bom
casamento».
No entanto, e apesar da sua
condição de inimigos, os castelhanos não eram vistos pelos
portugueses como os mouros o
eram no tempo da Reconquista.
Tratava-se de uma conflitualidade um pouco mais matizada,
sem no entanto deixar de persistir um sentimento anti-castelhano, relativamente generalizado e marcado por uma rivalidade e conflitualidade verbal.
Em suma, havia todo um
«discurso», ainda que salpicado
de zombarias e episódios anedóticos, construído para exaltação
das qualidades dos portugueses
e que girava basicamente em
torno de um eixo comum: invocar Aljubarrota – modelo e símbolo de portuguesismo, bandeira de resistência face ao expansionismo do reino vizinho e «arma de arremesso» anti-castelhana. De registar o curioso episó-

dio que, segundo se conta, terá
ocorrido nas negociações de paz
aquando da sangrenta contenda
entre as populações fronteiriças
de Moura (no Alentejo) e Aroche (na actual província de
Huelva). Nessa ocasião, o fidalgo enviado por D. João III, incumbido de negociar a paz, terá
dito para o representante do imperador Carlos V: “I-vos muito
embora, que os Portugueses não
têm preço”. Este episódio, carregado de patriotismo, circulou
abundantemente nos ditos e feitos dignos de memória, mesmo
para além do século XVI. Como
explicar então este mal-estar
entre os vizinhos peninsulares?
Porquê toda esta hostilidade
ibérica? No quadro diplomático,
Portugal, face às tentações hegemónicas do seu vizinho peninsular, teve de agir com algum equilíbrio e prudência, numa conjuntura internacional particularmente complexa, procurando
actuar em vários “tabuleiros”,
em face dos jogos de poder e
das alianças estratégicas e geopolíticas que se iam perfilando
no horizonte. Por consequência,
era preciso prestar atenção às
mutações em que era pródigo o
xadrez diplomático. Havia que
manejar, de um lado, com as

promessas de amizade e, do outro, com as alianças com os reinos de Aragão e com Navarra,
rivais de Castela. Com efeito,
importa perceber que a Coroa
castelhano-leonesa somava mais
território e mais população que
todos os demais reinos ibéricos
juntos. Daí o temor de que Castela decidisse exercer a sua hegemonia pela força das armas, ou
mesmo de outro modo.
D. João II pautou as suas
relações com Castela acenando
com o desejo de manter a Paz,
mas, simultaneamente, não permitir veleidades que, de algum
modo, possibilitassem o enfraquecimento português. Tarefa
nada fácil, convenhamos, a de
manter a paz na Península, uma
vez que os reflexos da guerra
com Castela continuavam a repercutir-se em Portugal, nomeadamente com uma sucessão de
ataques castelhanos à zona da
raia portuguesa. Os Reis Católicos; Fernando e Isabel, levaram
a cabo uma estratégia sistemática de flagelação da fronteira portuguesa, sobretudo nas zonas militarmente mais desguarnecidas.
Períodos de perturbação,
tensões, violência e instabilidade temporária, contribuíram para a degradação das relações luso-castelhanas. Apesar de ser
possível detectar alguns períodos onde predominou uma genuína amizade transfronteiriça,
o certo é que as marcas da guerra e da crispação não sararam
imediatamente. E é curioso notar que tensões de natureza político-militar e dificuldades concretas no quotidiano, foram factores que contribuíram para vincar ainda mais a consciência de
autonomia, e até de alteridade,
nas populações que viviam quer
de um lado, quer de outro da
fronteira luso-castelhana.
D. João II percebeu que a vitória pelas armas não tinha viabilidade. Apostou na diplomacia. Mas uma diplomacia musculada, vigilante e exigente. A
paz acabou por ser selada através do Tratado das Alcáçovas
(1479) e ainda com o casamento de D. Afonso (o único filho
legítimo do rei português) com
D. Isabel, filha mais velha dos
reis de Castela e Aragão. O clausulado do tratado traduz bem o
extremo cuidado que ambos os
monarcas tiveram, tendo em
vista a resolução de problemas.
Estes transcendiam a própria
guerra, envolvendo questões

Mário Justino Silva

Historiador

mais vastas que se prendiam com
a identidade dos dois reinos.
D. Manuel ainda chegou a
acalentar um sonho imperial,
fruto do seu casamento com D.
Isabel de Aragão, viúva do
príncipe D. Afonso (vítima de
trágico acidente num arriscado
exercício a cavalo, ocorrido na
Ribeira de Santarém), sobretudo
depois do auspicioso nascimento do príncipe D. Miguel (1498-1500). Este ainda chegou a ser
jurado herdeiro de todos os tronos peninsulares, porém o príncipe acabou por falecer pouco
tempo depois de nascer e desfez-se o sonho do rei Venturoso
que, no entanto, não deixou de
estar vigilante face a Castela,
evitando, a todo o transe, qualquer veleidade hegemónica por
parte dos Reis Católicos.
Por seu turno, D. João III
teve de lidar com uma situação
internacional complexa, devido
às lutas entre o imperador Carlos V e o rei Francisco I de França e numa altura em que o poderio português era limitado, sendo portanto difícil manter a
tradicional neutralidade. Se por
um lado a Portugal não interessava aliar-se abertamente a nenhum dos contendores, por
outro lado, procurava evitar as
tendências hegemónicas da Casa
de Áustria que ambicionava concretizar o projecto da chamada
“monarquia universal”.
Depois de um período de um
indisfarçável mal-estar entre os
dois reinos ibéricos, nomeadamente aquando da viagem de
circum-navegação (1519-1522)
empreendida pelo português
Fernão de Magalhães (c.1480-1522) ao serviço de Carlos V, a
tensão diminuiu um pouco, com
a celebração de dois novos casamentos ao mais alto nível, como
foram os consórcios do rei D.
João III com D. Catarina de
Áustria (irmã de Carlos V), em
1525, e de Carlos V com D. Isabel de Portugal (irmã de D. João
III), em 1526.
A D. João III interessava-lhe
desempenhar um papel de árbitro, mantendo uma presença
diplomática junto dos dois rivais.
É que Carlos V pretendia uma
uniformidade, uma sintonia de
posições com Portugal para que
a Península Ibérica funcionasse
como um todo, um mesmo
espaço, uma mesma monarquia,
um mesmo rei. Mas D. João III
sempre se recusou a que Por-

>
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Escrever Desporto ...

JUNTA DE FREGUESIA
DO COUÇO

À espera dos Jogos

A Festa do Castelo é uma festa popular que representa as
tradições, os usos e os costumes da população do concelho.
É o momento escolhido por muitos conterrâneos para se
reencontrarem com os amigos e famílias.
A Freguesia do Couço, saúda todos os participantes nas Festas
bem como todos aqueles que sendo desta terra se encontram
dispersos no país e no estrangeiro, numa luta constante
por melhores condições de vida.
O Presidente da Junta
Luis Alberto Ferreira

>>
tugal fosse entendido como uma
simples parcela do todo ibérico
liderado por Carlos V. Qualquer
cedência do lado português
poderia facilitar a tão pretendida
hegemonia peninsular por parte
da poderosa Casa de Áustria.
Evitar ser absorvido, ou de algum modo condicionado e manietado, pelo seu poderoso vizinho era, portanto, crucial para a
sobrevivência dos interesses
portugueses.
Conta-se que em certa ocasião D. João III, dirigindo-se a
alguns nobres, terá dito: “Não
queira Deus que eu assine cousa a que os Portugueses fiquem
sujeitos”. E, de joelho em terra,
todos beijaram a mão do seu rei,
agradecidos pela resposta. D.
João III, apesar de uma maior
proximidade a Carlos V, até pelas relações familiares entre as
duas casas reinantes, esforçou-se para não se incompatibilizar
em definitivo com a França,
mantendo sempre uma porta
aberta além Pirinéus, para evitar
rupturas com Francisco I.
Curiosamente, entre Portugal e Castela (e até entre as outras monarquias peninsulares),
existiram ligações muito estreitas e até amplas linhas de convergência. Revisitando as suas
histórias é mesmo possível
constatar que elas se entrelaçam
a cada passo: pelos casamentos
entre as duas casas reinantes (só
na dinastia de Avis contam-se
dez enlaces matrimoniais); pelo
bilinguismo literário; pela luta
comum contra os infiéis; pela
proximidade física, cultural e
religiosa; pelo conhecimento
mútuo que existia entre portugueses e castelhanos; pelo sentido de pertença a um espaço peninsular comum…

por: Jorge Florindo

Porém, tudo isto foi insuficiente para eliminar, por completo (mesmo nos períodos de
paz transfronteiriça), um certo
clima de rivalidade, animosidade e conflitualidade e até de extirpar o instintivo antagonismo
entre os dois reinos ibéricos. Pelo contrário, subsistiu, entre os
Portugueses, desde os confins
da Idade Média, uma vontade
muito firme de fazer vida à parte
e que se consubstanciou numa
resistência à assimilação e incorporação no todo peninsular.
Resistência que passou pela
invocação e celebração (até de
cariz religioso) de um feito memorável, uma vitória militar que
constituiu uma significativa derrota para as forças castelhanas,
ou seja Aljubarrota – considerada a “mãe de todas as batalhas”
–, obra da nata da aristocracia
portuguesa e que tanto havia
contribuído, ao longo dos séculos, para assegurar a soberania e
robustecer a coesão nacional.
Não obstante o período da
chamada Monarquia Dual, entre
1580 e 1640, e já depois da Restauração da Independência, Aljubarrota continuou a ser, entre
outros símbolos, uma referência
crucial e incontornável de afirmação da nacionalidade.
Alguns autores consideram
mesmo que um dos maiores feitos da nossa História (maior até
que a gesta dos Descobrimentos), terá sido a forma como
Portugal, com o seu forte espírito autonómico, escapou com
sucesso ao poderoso centralismo espanhol, sendo, no contexto ibérico, caso verdadeiramente único e “o mais brilhante
exemplo” de entre todos os outros reinos peninsulares.
___

Enquanto não chegam as
provas em Pequim, de onde todos nós esperamos trazer algumas medalhas, incluindo ouro,
prata e bronze, o Desporto do
país vizinho continua a ganhar.
Ao Europeu de futebol sucedese o de hóquei em patins (à custa de Portugal), na Volta a França vão em três vitórias consecutivas (Oscar Pereiro, Alberto
Contador e Carlos Sastre, este
depois de surpreender Cadel

Evans no contra-relógio decisivo em que só cedeu 29 segundos para o favorito).
Os apreciadores da organização olham para a lista de sucessos que não pára de aumentar
com heróis como Rafael Nadal
(até juntou Roland Garros e
Wimbledon no mesmo ano, recordando a proeza do mítico
Bjorn Borg). Com as diferenças
de mentalidade e forma de agir
entre países e povos, a segunda

perspectiva explica-se mais por
despeito: do lado de cá da fronteira, não há incompetentes,
mas apenas distraídos; do lado
de lá, esforço, trabalho e dedicação conjugam-se para ter prémios.
No final destes exemplos podemos tirar uma simples conclusão: do lado de cá da fronteira, além de distraídos há muitos incompetentes.
Saudações Desportivas!

Atlético Clube do Biscaínho
Foram eleitos no passado mês de Junho de 2008, os novos corpos sociais do
Atlético Clube do Biscainho.
Assim, dentro de um espírito que desejamos, de estreita colaboração entre as
duas entidades, deixamos para vosso conhecimento, a composição desses corpos
sociais, os quais durante o biénio 2008/2010, irão gerir os destinos deste Clube.
Assembleia Geral
Presidente - Lúcio Faria
1º Secretário - Jorge Sousa
2º Secretário - João Sousa
Vogal - Luís Custódio

Direcção
Presidente - Noel Rita
Vice-Presidente - Nuno Carlota
Secretário - Mário Santos
Tesoureiro - Francisco Marques
Vogal - José Brites
Vogal - José Salvador

Conselho Fiscal
Presidente - Octávio Serrão
Relator - Carlos Sousa
Vogal - José Polónia
Vogal - Valter Guerreiro
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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 vinte sete de
Junho de dois mil e oito, nesta Conservatória, de folhas cento e trinta e seis a folhas cento e trinta e sete do
livro de notas para escrituras diversas número quinhentos e cinquenta e seis-D, JOAQUIM ANTÓNIO
NUNES, cont. 149 207 930 e mulher BEATRIZ MARIA CAÇADOR NUNES, cont. 149 207 948, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua de
São João, lugar e freguesia da Branca, concelho de Coruche, DECLARARAM que são donos, com exclusão
de outrem, do seguinte prédio:
PRÉDIO URBANO, sito na Rua do Tabaco, freguesia da Branca, concelho de Coruche, composto por uma
casa de habitação de rés-do-chão, T2, com a superfície coberta de cinquenta e seis virgula um metros quadrados e logradouro com a área de quatro mil quatrocentos e quarenta e três virgula noventa metros quadrados,
a confrontar de Norte com Francisco Buchadas, de Sul com Rua do Tabaco, de Nascente com Clementino
Anania Nunes e Poente com José Freixo e Manuel Cabeças, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1578,
com o valor patrimonial de € 10.950,00, 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, Joaquim António Nunes e Beatriz Maria Caçador Nunes, 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 e sogros, António João Nunes e Anania Clementina, residentes que
foram no referido lugar de Branca, em data que não podem precisar, mas no ano de mil novecentos e setenta
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.
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Coruche,
Vinte e sete de Junho de dois mil e oito.
A Segunda Ajudante
(Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes)
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Unicef inicia Semana Mundial
da Amamentação

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

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

A não perder . . .

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

O Fundo das
Nações Unidas
para a Infância,
Unicef, abriu no
dia 2 de Agosto
a Semana Mundial do Aleitamento Materno.
A Directora-executiva do fundo, Ann Veneman,
diz que aleitamento, nos primeiros seis meses de
vida, pode evitar até 13% de mortes de bebés.
Neste ano, os organizadores do evento aproveitaram a realização das Olimpíadas para promover
uma maratona de jogos, em todo o mundo, consciencializando sobre a importância da amamentação nos primeiros seis meses de vida.
A directora-executiva da Unicef, Ann Veneman,
afirmou que a amamentação pode evitar até 13%
de mortes de crianças com menos de cinco anos,
nos países em desenvolvimento. Mas apesar dos
avanços, da última década, apenas 38% dos

menores, nesta parte do mundo, são amamentados. A coordenadora do Unicef no Recife, Ana
Maria Azevedo, disse à Rádio ONU que o aleitamento também ajuda no relacionamento da mãe
com o bebé.
“É o mais importante, é o que garante a vida
sadia, é o que garante a aproximação da mãe com
o seu filho. Desse cuidar, desse olhar, para que
ela fique mais protegida, imune a muitas doenças
e que a própria constituição facial dela, do
próprio organismo, se estabeleça”, disse.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS,
os nutrientes contidos no leite materno ajudam o
bebé a crescer e a se desenvolver.
A Semana de Aleitamento Materno é coordenada
pela Estratégia Global para Menores e Crianças
em Amamentação, e passou a receber o apoio da
OMS e do Conselho Director da Unicef em 2002.
Mônica Villela Grayley, Rádio ONU em Nova York

• SUGESTÕES DE LEITURA

LIVROS
A última aula (ou a última lição) de Randy Pausch
e Jeffrey Zaslow
E se soubéssemos que o fim das
nossas vidas estava próximo, o que
faríamos? Randy Pausch, um professor universitário que padecia de
um cancro terminal, decidiu que o
seu final seria, na companhia dos
seus filhos, a concretização dos seus
sonhos de infância. Na sua última
aula nunca deixou de transparecer
uma força incrível, palavras de
esperança e de coragem que marcaram não só os seus alunos e toda a
assistência como todos aqueles que
tiverem oportunidade de ler este
livro (também é possível aceder ao
vídeo desta aula na Internet).
Despediu-se da vida a 25 de Julho
passado. Um livro emocionante!!!

A Casa dos Budas Ditosos de João Ubaldo Ribeiro
de Mário Gonçalves

• O Nosso Século é Fascista
Este foi o mundo visto por Salazar e Franco, entre 1936 e 1945. É um livro da autoria de Manuel Loff e chama-se "O Nosso Século é Fascista". Sustentado por
inúmeras provas documentais - algumas das quais muito raras - esta obra leva o leitor
a melhor perceber as duas ditaduras que marcaram Portugal e Espanha. Publicado
pela Campo das Letras, o livro é constituído por cerca de mil páginas resultantes de
uma profunda investigação levada a cabo por este professor universitário de História
Contemporânea. Ao longo de nove longuíssimos capítulos, são abordadas diversas
temáticas que passam em relevo as ditaduras ibéricas, pressupostos ideológicos, a
história e o império, a lógica dos grandes espaços continentais, o saneamento político da Europa, a resistência ao fascismo, entre outros. Recomenda-se vivamente a
todos aqueles que mais querem aprofundar o passado recente da Península Ibérica.

• Um Olhar Sobre a Pobreza
Numa altura em que muito se tem falado da pobreza em Portugal, do endividamento das famílias e da necessidade urgente de se tomarem importantes medidas governamentais para fazer face à situação catastrófica em que está a nossa economia, eis
que surge nas livrarias de todo o país o livro "Um Olhar Sobre A Pobreza Vulnerabilidades e Exclusão Social no Portugal Contemporâneo". Trata-se de um
estudo desenvolvido por quatro especialistas (Alfredo Bruto da Costa, Isabel
Baptista, Pedro Perista e Paula Carrilho) e publicado pela Gradiva em Junho de
2008. Do conceito de pobreza ao de exclusão social, passando pela precariedade laboral e pelo posicionamento político face a esta triste realidade, tudo é estudado para
perceber os problemas estruturais da sociedade portuguesa. Além doutras conclusões
importantes, este estudo garante que, durante pelo menos um dos anos do período
entre 1995 e 2000, passaram pela pobreza 46% de portugueses.

• Winston Churchill – Os Meus Primeiros Anos
Winston Churchill foi escritor, jornalista e historiador, mas foi como primeiro-ministro do Reino Unido que mais se popularizou. Muito já se escreveu sobre Sir
Churchill, o homem que governou os destinos de Inglaterra durante a Segunda
Guerra Mundial, faltava apenas conhecer (em português) as suas origens e vivências
durante os seus primeiros 30 anos de vida. Na verdade, este "Winston Churchill - Os
Meus Primeiros Anos" foi publicado pela primeira vez em 1930. A obra, editada em
Portugal pela mão da Guerra e Paz, é autobiográfica e retrata as vivências de Winston
Churchill desde o seu nascimento, a 30 de Novembro de 1874, em Oxfordshire, até
ao seu casamento, em 1908. Churchill garante que os factos aqui mencionados correspondem à verdade, pois foram relatados na primeira pessoa. Sabe-se que teve uma
vida repleta de aventuras e peripécias próprias de um jovem que teve os pais quase
sempre ausentes e uma escolaridade deficiente.

• A Expansão Quatrocentista Portuguesa
"A Expansão Quatrocentista Portuguesa" de Vitorino Magalhães Godinho retrata
precisamente a expansão que Portugal conheceu entre 1409 e 1475. O livro publicado pela Dom Quixote começa por destacar a revolução intelectual do século XIII e
termina com o resgate de Arguim e Guiné. Pelo meio, o autor passa em relevo o
problema das origens da historiografia portuguesa, os complexos económicos da
Europa, os rumos da expansão, o povoamento das ilhas, os impérios negros do ouro,
entre muitos outros assuntos. Segundo se pode ler logo no início, a obra inclui correspondência trocada entre o autor e a Comissão Henriquina do Estado Novo, que
encomendou e acabou por recusar este livro, por ser "demasiado económico, quase
marxista".

O autor brasileiro é o mais recente vencedor do prémio Camões.
Eis o pretexto ideal para ler (ou reler
a sua obra). Dos inúmeros romances, ensaios, contos, crónicas…
destaque para A Casa dos Budas Ditosos. Uma obra polémica que fala
sem qualquer pudor das experiências sexuais de uma velha baiana. O
tipo de linguagem é de tal modo
realista e cru que fez com que o
autor e esta sua obra fossem alvo de
várias críticas. Nada que impedisse
o sucesso da obra. Afinal, é o leitor o
maior juiz de qualquer obra. A não
perder!

CINEMA
Capítulo 27 – O Assassinato de John Lennon
de J.P. Schaefer
Um ano após a sua estreia no
EUA chega a Portugal a história
sobre Mark Chapman. Mas quem
é este homem? Certamente aquele que nenhum fã de John Lennon
gostaria que algum dia tivesse
existido. Foi ele que, sem motivo
aparente, atingiu o músico com 5
tiros, naquele dia de Dezembro de
1980. O que o motivou a cometer
este crime, sendo um admirador
da obra de Lennon? O filme sobre
a vida Chapman até ao momento
em que o tornaria famoso para
sempre, ele que continua a
cumprir pena de prisão perpétua.
Com excelentes interpretações de
Jared Leto (irreconhecível neste papel) como Mark C., Lindsay Lohan
como Jude e Mark Lindsay Chapman (leu bem! o nome do actor que
interpreta o papel de Lennon é idêntico ao do seu assassino, coincidência!?) como John Lennon e ainda Mariko Takai como Yoko Ono.
Um filme a não perder!
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Academia Desportiva de Coruche
em Vila Real de Santo António
Entre 22 e 28 de Junho de
2008, decorreu no Complexo
Desportivo de Vila Real de Santo
António a Copa Foot21, um evento que contou com a participação
de cerca de 1500 jovens atletas
portugueses dos 6 aos 12 anos.
Com o apoio da Escola Preparatória Prof. Armando Lizardo –
a qual deu o nome à equipa, da
Câmara Municipal de Coruche, e
da Academia Desportiva e
Associativa de Coruche, a nossa
vila foi representada por um grupo
de 14 jovens que durante uma
semana deram o seu melhor, tendo
como resultado uma excelente participação.
____
Fotos de: António Joaquim Pereira

SAÚDE E DESPORTO

Actividade Física, Exercício e Saúde

Pedro Asseiceira
Lic. em Ciências do Desporto

Para o meu primeiro artigo
para o presente Jornal, escolhi
uma temática (que considero
introdutória) cada vez mais discutida e em voga nos dias de
hoje. Em primeiro lugar, julgo
que importa definir alguns conceitos básicos muitas vezes
entendidos erradamente:
– Actividade Física – tratase de todo o movimento corporal que envolva a contracção
muscular e que aumente substancialmente o dispêndio energético provocado pelo nosso
metabolismo (temos exemplos
vários de simples actividades do
nosso quotidiano como lavar a
louça, passar a ferro, jardinagem,
subir escadas, etc.);
– Exercício Físico – é definido como uma subclasse da
actividade física, consistindo
em movimentos corporais planeados, estruturados e repetidos,
prescritos e ensinados por um
professor com formação académica na área das Ciências da
Motricidade Humana (nomeadamente a Educação Física e
Fisiologia do Exercício), cujo
objectivo é manter ou melhorar
um ou mais componentes da
Condição Física. Por isso, para
os menos informados, fica aqui
definido que nem Exercício
Físico, nem Educação Física são
a mesma coisa que GINÁSTICA (tantas e tantas vezes somos

www.mexa-se.idesporto.pt

bombardeados com este termo,
quer nas escolas quer nos Health
Clubs, como se toda a nossa
actividade se resumisse a uma
única modalidade). Ginástica é
uma modalidade desportiva
que, entre outras, faz parte do
currículo da disciplina escolar
Educação Física;
– Condição Física ou Fitness (da influência anglo-saxónica) – deve ser vista como
um conjunto de atributos (aptidão cardiorespiratória, componente músculo-esquelética, componente morfológica, componente metabólica, componente
perceptivo-cinética, componente postural e flexibilidade) que
se têm ou se obtêm e se relacionam com a capacidade de desenvolver actividade física.
Afinal onde se enquadra o
conceito de saúde associado à

actividade e exercício físico?
Segundo o American College of
Sports Medicine são necessários
30 minutos diários de actividade
física moderada para efeitos de
saúde cardiovascular e para um
indivíduo ser considerado activo.
O que os estudos revelam de
positivo e prático é que não é
necessário realizar os 30 minutos de actividade física seguidos, podemos acumular ao longo do dia, por exemplo 3 períodos de 10 minutos de várias
actividades. O que significa que
podemos demorar 10 minutos a
pé até ao trabalho, mais 10 minutos a regressar a casa, mais 10
minutos a arranjar o jardim, e já
temos os nossos 30 minutos
acumulados ao final do dia!
Para os mais sedentários,
aqui vão alguns conselhos básicos a tomarem para se tornarem

mais activos: andar mais a pé ou
de bicicleta em vez de automóvel ou outro veículo (até poupa
combustível), utilizar mais as
escadas em vez do elevador,
evitar longos períodos de tempo
sentado (levante-se e caminhe
um pouco), realizar tarefas domésticas que envolvam algum
gasto energético como a jardinagem, lavar a roupa, passar a ferro, etc. De uma forma geral são
vários os benefícios da actividade física regular na saúde e
bem-estar: melhoria da função
cardiorespiratória, redução dos
factores de risco associados a
doença coronária, prevenção de
algumas formas de cancro, diminuição da ansiedade, aumento
do sentimento de bem-estar,
entre outros.
Nunca é demais referir que
antes de iniciar qualquer actividade física ou exercício físico
estruturado, deve consultar o
seu médico para que este analise
o seu perfil de saúde, garantindo-nos a nós profissionais de
exercício e saúde, dados mais
concretos para uma prescrição
de exercícios mais específica,
personalizada e segura. No que
respeita à condição física de
cada indivíduo, esta deve ser
avaliada por um profissional
qualificado que saiba utilizar os
protocolos de avaliação das
componentes da condição física

(já referidas anteriormente) determinando e enquadrando o nível de condição física de cada
indivíduo. Depois desta avaliação o Professor define metas e
objectivos a atingir, e para isso
elabora um programa de exercício físico estruturado, individualizado e planeado, de forma a
atingir esses mesmos objectivos.
Os principais motivos pelos
quais existe cada vez mais procura dos espaços de Health &
Fitness prendem-se essencialmente com objectivos estéticos
(aumento da massa muscular,
definição muscular, tonificação,
redução da massa gorda, etc.) de
saúde (perda de peso, prevenção
de doenças coronárias, melhoria
da função cardiovascular e respiratória, melhoria da coordenação e reacção, melhoria da
postura, etc.), de performance
(aumento da resistência cardiorespiratória, resistência muscular, força muscular e flexibilidade, que pode ser o objectivo
de um adulto saudável ou de um
atleta tendo em vista uma determinada competição), sócio-afectivos (convivência entre grupos
sociais) e psicológicos (melhoria da auto-estima, combate ao
stress e ansiedade, etc.).
Para terminar gostava de deixar aos leitores a seguinte mensagem: respeite a sua saúde,
mexa-se mais!
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Aprovados Fundos de
Coesão para projecto
Águas do Ribatejo
A reprogramação da
candidatura da Águas do
Ribatejo ao fundo de coesão estimada em 41,8 milhões de euros, foi aprovada pela Comissão Europeia, que comparticipa
28,4 milhões de euros.
O dinheiro destina-se
a investimentos nas redes
de água e saneamento nos
sete municípios que constituem a empresa intermunicipal, e não contempla
os concelhos de Santarém
e Cartaxo que abandona-

Feira das Oportunidades
em Coruche
Todos os comerciantes
interessados em participar
na Feira do Barato e das
Oportunidades, em Coruche, poderão fazer a sua
inscrição até ao dia 22 de
Agosto.
A feira terá como palco
o parque do Sorraia, em
Coruche, entre os dias 5 e
7 de Setembro.
Este certame conta
com o espectáculo musical do grupo revelação de
2008 “Per7ume”.

A nova ETAR de Coruche
ram o projecto e para os
quais estavam destinados

investimentos na ordem
dos 7,2 milhões de euros.

Câmara de Coruche
atribui bolsas de estudo
A Câmara de Coruche
vai atribuir 12 bolsas de
estudo, no valor de 190
euros por mês durante 10
meses, desde que os alunos com aproveitamento
escolar pretendam seguir
o ensino superior.
Os futuros estudantes
universitários interessa-

dos nestas bolsas, devem
dirigir-se ao serviço de
acção social da câmara,
na rua de S. Francisco, n.º
8 A, onde lhes será facultada uma ficha de candidatura.
Este documento que
deverá ser preenchido e
devolvido àquele serviço

até 4 de Agosto.
A atribuição das bolsas tem como objectivo
reduzir os efeitos das desigualdades sociais que
dificultam o acesso de
alunos com dificuldades
económicas ao ensino
superior.
____

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

Julho de 2008
Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral

• BAPTISMOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 26 - Margarida Maria De Sousa Paulos

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

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

IGREJA MATRIZ
Dia 27- Rodrigo Miguel Ramos Carapau
- David José Costa Domingos

• FALECIMENTOS •
Dia 1 - Rosa Maria - 85 anos
- António Vicente Oliveira - 94 anos
Dia 2 - José Maria Dos Reis Barroso - 56 anos
- Maria Teresa- 89 anos
- Bertelina Maria de Fátima Abreu Farinha
Manaia- 80 anos
Dia 9 - Augusto Lopes Dos Santos Branco - 69
Dia 11- José Santos Da Silva- 74 anos
- Perpetua Maria Vital Freixo - 61 anos
- António Custódio- 79 anos
Dia 12 - Idalina Maria Ribeiro Madelino - 69
- Joaquina Maria De Oliveira- 78 anos
Dia 13 - Júlia Rosa- 95 anos

Dia 16 - Armando João Ruivo Cardoso- 59 anos
Dia 17 - Fernando Manuel Alves Ferreira- 36
- Dália Jesus Pirata Machado- 55 anos
Dia 22 - Alice Caeiro Rodrigues- 83anos
Dia 23 - Guilhermina Maria Ferreira da Cruz 50
- Maria Manuela Da Costa Gomes- 82
Dia 25 - Maria Rita- 87 anos
- Olinda Maria - 78 anos
- José Cardoso- 79 anos
Dia 27 - Manuel César Pinto Das Neves- 69
Dia 28 - Manuel da Silva Matias- 74 anos
Dia 30 - Adélia Smith Fatela- 80 anos

• CASAMENTOS •
IGREJA DO CASTELO
Dia 5 - Rui Manuel Mendanha Norte e
Sofia Maria Ferreira Borda D’Água
Dia 12 - Miguel Nuno Neves dos Santos e
Ana Sofia Guarda Tadeia
Dia 26 - Miguel Alexandre Caetano Cordeiro e
Manuela Marques Garcia
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1.ª Extracção de cortiça certificada no Concelho
COZINHA S E ROUPEIROS
Tudo à sua Medida
Orçamentos Grátis
Tel. 938 353 830
e-mail: metrimedida@sapo.pt

No passado dia 1 de Julho na Herdade da Machoqueira do Grou, que fica situada no limite do
concelho de Coruche com o concelho da Chamusca, deu-se a extracção da 1.ª cortiça certificada, cujo responsável pela gestão da exploração é
um dos membros do Grupo APFCertifica, o Eng.º
António Alberto Gonçalves Ferreira.
Esta propriedade encontra-se integrada num
processo de certificação que atesta que a sua
gestão é executada de uma forma “responsável”,
“sustentável” e “transparente”, onde são cumpridos todos os princípios critérios do FSC (Forest
Stewardship Council).
No que se refere à extracção da cortiça efectuada na Machoqueira do Grou, os tiradores receberam formação para o “cumprimento” dos “10

mandamentos” ou cuidados a ter para descortiçar
correctamente, os quais alertam para aspectos
como: o “risco de descortiçar com chuva”, a “utilização de equipamento de protecção individual”
(botas fechadas e luvas), a “desinfecção dos
machados” ou a “identificação de ninhos de aves
de rapina”.
A certificação não vem ensinar nada de novo
aos proprietários, mas sim alertar, auxiliar, organizar e sistematizar a tomada de decisões com
vista a uma gestão mais rigorosa.
A certificação acarreta uma despesa, que neste
momento pode ser encarada como um investimento dado o retorno obtido através do acréscimo
de valorização da cortiça.
Mariana Ribeiro Telles
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Restaurante G ran’ Gula

Num espaço calmo e extremamente simpático, situado no coração da quase esquecida zona
histórica de Coruche, surgiu à
relativamente pouco tempo o restaurante Gran’ Gula, num ambiente requintado e especialmente bem decorado, aproveitando todos os cantos e pormenores de uma construção antiga
e tradicionalmente rústica.

O Gran’Gula combina na perfeição a decoração
com a luz exterior e artificial.
Local muito bem adaptado ao
fumador, respeitando o não fumador, com uma sala de estar
que permite ao fumadore fuma
o seu cigarro sem ter que se deslocar ao exterior do restaurante.
Com uma ementa variada
que vai desde inúmeras entradas
cada uma mais apetecível que
outra, passando pelas iguarias
que os pratos principais nos oferecem, e terminando a refeição
com uma deliciosa sobremesa
confeccionada na hora! Não esquecendo as calmas sonoridades
da música ambiente (escolhida a
dedo) que nos faz companhia
durante a refeição.
O Jornal de Coruche entrevistou o proprietário, Pedro da
Veiga Baptista.

Jornal de Coruche (JC):
Como é que um engenheiro do
ambiente resolve dedicar-se à
restauração?
Pedro da Veiga Baptista
(PVB): Antes de ser engenheiro
do ambiente, já tinha bem presente o gosto pela cozinha, gosto esse que adquiri com o meu
pai. Para mim cozinhar não é
um frete, é um gosto, um prazer.
Já nos tempos de estudante, nos
momentos de pausa cozinhava,
era como uma terapia.
JC: Qual a fonte de inspiração para a decoração o
Gran’ Gula?

PVB: A grande fonte de inspiração é o espaço que já existia,
pois a casa tem mais de 100 anos
e a sua beleza tradicional, traduz-se no aproveitamento decorativo que existe, pois por vezes,
mexer estraga e foi isso que eu
não fiz. Entretanto houve uma
fusão de conceitos. A sala de jantar manteve o seu aspecto rústico, mas a sala de estar e as casas
de banho adoptaram umas linhas mais modernas.
JC: Grande parte dos pratos são da sua autoria, acha
que o seu gosto pela cozinha é
um dom natural, ou queimou
muitas pestanas com livros de
receitas?
PVB: Queimei algumas pestanas, principalmente a procurar
acompanhamentos para os pratos, porque apesar de gostar imenso de batata frita e arroz, pretendo apresentar outras soluções.
Tive a sorte de arranjar uma
excelente cozinheira, a dona
Adelina Coimbra que é de Mirandela e juntos pusemos em
prática novos conceitos e ideias
no que respeita à confecção dos
alimentos.
JC: Como classifica a cozinha do Gran’ Gula?
PVB: É uma cozinha tradicional, com novas ideias, ou melhor uma cozinha tradicional
criativa. Jogamos muito com os
nossos pratos, condimentos e
acompanhamentos e temos muito cuidado com a apresentação e
decoração de cada prato que vai
para a mesa.
Não nos baseamos em qualquer tipo de conceito, experimentamos muitas coisas e o resultado depende muito dessa experimentação e da discussão das
ideias entre mim e a dona Adelina, é um trabalho de equipa
que tem resultado na perfeição.

JC: De certa forma o
Gran’ Gula, apostou na diferença, implementou um novo
hábito à mesa, o vinho a copo.
Quer clarificar este novo conceito?

PVB: Em minha opinião, o
vinho é indissociável de uma
refeição, não fazendo qualquer
sentido que algum cliente se sinta privado da sua companhia seja em que momento for. Assim,

no Gran’ Gula o cliente pode pedir um único copo de vinho,
independentemente da garrafa
estar fechada. É claro que existem determinados vinhos que
não são vendidos a copo, pois
são vinhos de gama alta e nesta
situação o cliente terá que comprar a garrafa. Mas temos um
bom leque de vinhos de gama
média e média alta que são vendidos a copo. Este novo conceito serve também para o cliente
poder experimentar vários vinhos. Tem sido uma ideia muito
bem aproveitada e elogiada por
quem frequenta o Gran’ Gula.
JC: Como são as sobremesas do Gran’ Gula?
PVB: Num país como o
nosso com enorme tradição em
doçaria conventual, era impensável não contemplar algumas
dessas opções, nomeadamente
as da nossa região. O muffin de
chocolate foi uma aposta de sucesso. Os pedaços de fruta com
chocolate quente, o folhado de
requeijão com doce de abóbora
são também algumas ideias vencedoras que nos alimentam o
poder criativo.
JC: É política do Gran’
Gula adaptar as ementas às
estações do ano?
PVB: Sim, porque é bastante
simpático trabalhar com produtos da época, daí com a chegada

>
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Higiene...
Caros leitores o tema que hoje vos proponho é referente à Higiene dos
Equipamentos, Utensílios e Instalações.
Quando lavamos a loiça ou o
chão das nossas casas fazêmo-lo com um clássico espírito intuitivo que sempre vimos nas
nossas mães, nas nossas avós!!
Mas porque será que este é um
tema de abordagem em planos
de pré-requisitos se toda a gente
sabe como lavar os utensílios e
equipamentos que utiliza?! Mas
eu coloco a questão: será que o
fazemos da maneira mais correcta?! Talvez nunca nos tenhamos questionado acerca da eficácia das nossas limpezas porque o que confeccionamos é
apenas para nós, uma média de
4 pessoas ao almoço e ao jantar!! Mas não será importante
que um estabelecimento que
venda refeições, ou uma indústria que faça marmelada por
exemplo, tenha de se preocupar
com esta questão?
É realmente importante, e
até obrigatório, que as empresas
da área alimentar elaborem

planos de Higiene, que devem
ser afixados de forma a que seja
facilmente visível pelos funcionários responsáveis pelas
tarefas de limpeza. Um plano de
Higiene identifica todos os equipamentos e utensílios que devem ser higienizados, com que
tipo de produto, com que dose e
com que frequência. Por exemplo se o novo funcionário tiver
de lavar a batedeira, que serviu
para fazer a massa das pizzas,
basta verificar o plano de higiene para saber que tem de usar o
produto X, numa diluição Y, que
tem de voltar a passar por água
e que a seguir ainda deve aplicar
o produto XX.
Um plano de Higiene deve
ser específico e adequado a cada
realidade. A adequação do programa de higienização ás necessidades de cada instalação e de
cada processo, constitui um elemento determinante na garantia
da segurança alimentar sem a

qual nenhum sistema de segurança alimentar poderá funcionar eficazmente. Para que tal
aconteça, a implementação de
um programa de higienização
pressupõe a necessidade de:
– Utilizar agentes de impeza
e desinfecção compativeis com
a indústria alimentar;
– Estabelecer um programa
de limpeza e desinfecção das
instalações, dos equipamentos e
utensílios e das demais superfícies que contemple os procedimentos, a frequência e a respon-

Mónica Tomaz *

* Médica veterinária

sabilidade associados ás respectivas actividades (saber o quê,
como e quem);
– Realizar testes que confirmem a eficácia do programa
de limpeza e desinfecção;
– Registar os desvios e as acções correctivas implementadas.
A referência ao termo Higienização não é ao acaso, tal significa não apenas limpeza mas
também desinfecção, e é aqui
que muito tem falhado. A Limpeza remove as sujidades. A Desinfecção ajuda a destruir bactérias (o seu alvo depende do
seu espectro de acção, funcionando assim como um antibiótico). Sendo assim, caros empresários da indústria alimentar,
aqui fica o meu conselho, tenham
muita atenção ao comprar produtos de limpeza. Regra nº 1:
saber se é adequado para uso
alimentar; Regra nº2: comprar
um detergente e um desinfectante (só um não chega); Regra

nº 3: actualizar os planos de higiene quando se muda de produtos (não está nada correcto se os
amigos ASAE verificarem discordância nos produtos que
usam no dia-a-dia com os que
têm no plano) e Regra nº 4: ter
confiança na empresa que vos
vende os produtos, a assistência
pós-venda é bastante importante
(é de muito mau tom, e digo-vos
que acontece bastante, a empresa só se preocupar em vender e
não informar o cliente de como
deve usar o produto).O objectivo de todos estes cuidados em
termos de segurança alimentar,
a de todos nós, não é criar alimentos esterilizados, para isso
temos autoclaves. É assegurar
que o que ingerimos apresenta
níveis aceitáves de microorganismos, de maneira a não nos
prejudicar a saúde.
É por isso que todos lutamos…
Até breve.

>>
do verão apostar em entradas
mais frescas, apostar mais no
peixe, nos gelados e menos em
doces mais quentes. E existem
alguns pratos que no verão não
fazem grande sentido, são pratos mais pesados que têm a sua
própria época.
JC: O Gran’ Gula foi um
dos restaurantes que aderiu à
campanha de promoção da
carne brava, lançada pelo Jornal de Coruche e pelo Talho
do Manel, como está a correr?
PVB: Está a correr lindamente, quanto mais carne brava
tiver, mais vendo. As pessoas ficam muito satisfeitas, especialmente estrangeiros. Acho uma
iniciativa de louvar, faz todo o
sentido ter a carne brava associada à vila, pois é uma terra de
grandes tradições taurinas.
Restaurante Gran’Gula
Largo Porto João Felício n.º 8
2100-116 Coruche
Telefone: 91 798 0998
restaurante.grangula@gmail.com

Nos meses de Verão,
aos fins-de-semana,
saboreie os mais variados
mariscos frescos;
sapateiras, percebes
e amêijoas.
Publireportagem e fotos de
José António Martins

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Tripas à M oda
de T oureiro

500 g de tripas de vitela cozidas
500 g de carne de focinho de boi cozida
4 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada finamente
2 dentes de alho picados finamente
100 g de toucinho fumado cortado em cubinhos
1 chouriço cortado em rodelas

½ l de caldo de carne
1/8 l de vinho branco
1 folha de louro
1 colher de chá de colorau doce
Sal e pimenta
1 colher de sopa de salsa picada

Preparação
• Corte as tripas e a carne do focinho do boi em tiras.
Refogue numa frigideira funda, no azeite, a cebola, o alho
e o toucinho até estarem translúcidos. Junte o chouriço, as
tripas e a carne de focinho de boi e regue com o caldo de
carne e o vinho branco. Tempere com a folha de louro, o
colorau, o sal e a pimenta.
Deixe cozer em lume médio durante cerca de 30 minutos.
Polvilhe com a salsa antes de servir.

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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