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EDITORIAL

á na minha singela opinião, anda às cabeçadas
aqui e ali, além e acolá.
No conflito do Cáucaso, os
grandes líderes europeus não se
podem sujeitar a grandes opiniões e acções, pois não convém
ter qualquer tipo de conflito
com a Rússia, bem pelo contrário, enquanto a União Europeia
for cliente da Rússia no que toca
às energias, é preferível manter
um bom relacionamento e a paz
do que ficar sem gás.
Os EUA também não tiram
grande partido ao meterem o
nariz em mais uma guerra que
não é a deles, pois quebrar a
cínica amizade com o eterno
rival poderia pôr em causa uma
possível ajuda futura noutro tipo
de questões que envolvam interesses americanos.
Ainda para os lados dos
Estados Unidos, Barack Obama
está a poucos meses de concretizar o sonho de Martin Luther
King ao assumir a sua candidatura à presidência dos EUA.

Obama prometeu acabar com a
dependência do petróleo vindo
do Médio Oriente num prazo de
dez anos e baixar os impostos a
95 por cento das “famílias trabalhadoras”. Vamos aguardar
para ver.
Se der resultado o senhor Sócrates deve-lhe perguntar qual é
a fórmula.
O País – Ao falar em tão
nobre criatura, apetece-me perguntar se neste último mês já foi
assaltado, ou vitima de algum
crime? Será que já terminaram
as merecidas férias? Pois, porque isto de ser Primeiro-ministro deve ser muito cansativo,
e, quando toca a descansar é
para descansar. Existem pessoas
à altura para resolver os problemas do país, só é pena o forte
delas não ser a matemática, pois
os últimos resultados que temos
sobre o aumento da criminalidade é de cerca de 15% em relação ao ano passado, mas custou
a lá chegar, todos os dias aumenta 5%, tenho esperança que
dentro de uma semana cheguem
ao valor real.
O ministro Rui Pereira afir-

mou que vai proceder a uma
alteração à lei das armas, qualquer crime à mão armada passa
a ser punível com prisão preventiva! Foi necessário o aumento
da criminalidade e a morte de
várias pessoas para se chegar a
esta brilhante decisão! Bravo
senhor ministro, e depois? Vão
a tribunal e são postos em liberdade? Acho que estou a ter um
dejá vu!
Ainda sobre a questão das
forças de segurança, não são raras as vezes que se ouve falar da
falta de efectivos, não acredito
nesta desculpa esfarrapada, pois
se existe falta de homens porquê
colocar os que há, em brigadas
de combate a incêndios?
A nossa Terra – Enquanto a
criminalidade vai aumentando
um pouco (?) por todo o país,
aqui para os lados do Sorraia,
houve uma mudança de comandante da GNR e ao que parece
não está a surtir grande efeito,
pois a GNR de Coruche, continua a fazer aquilo que melhor
sabe, multar e não terem educação para falar com os infractores.

Até podem ter razão, pois se
alguém está a infringir a lei há
que multar, mas um pouco de
educação e formação cívica de
certeza que veríamos a GNR
com outros olhos e depois é a tal
coisa de a lei não ser aplicada a
todos. Se no meu carro levar
seis pessoas, pagava a multa de
levar uma pessoa a mais, mas
aposto que àqueles indivíduos
que circulam sem carta, sem seguro, com dez pessoas num carro que só pode levar cinco fecham os olhos, com medo de represálias, é triste mas é verdade.
Passadas as Festas em Honra
de Nossa Senhora do Castelo,
fazemos o balanço com Paulo
Tomáz em entrevista.
Dia 6 de Setembro temos a
1.ª Corrida de Toiros do Jornal
de Coruche, um verdadeiro marco na história deste mensário,
corrida esta de Homenagem a
António José da Veiga Teixeira,
grande homem que muito fez
pela sua terra e pela festa dos
toiros.
Para que esta corrida fique
na memória, o JC em parceria
com a empresa ToiroLindo, oferecem um bilhete a todos os

Edição de 2/09/2008

C

Como vai o Mundo?
O nosso país (?) A nossa Terra!
colaboradores, assinantes e
anunciantes.
Como não poderia deixar de
ser, o tema de fundo desta edição é este evento, e assim sendo
fomos entrevistar três dos principais intervenientes, Inácio Ramos Jr, empresário da Monumental de Coruche, João Ribeiro Telles Jr., que após a sua
alternativa dia 4 de Setembro no
Campo Pequeno, toureia pela
primeira vez como toureiro profissional e Amorim Ribeiro Lopes, cabo dos Forcados Amadores de Coruche que nos fala do
actual bom momento do grupo.
Com o objectivo alargar os
nossos horizontes aos amantes
do xadrez e dos videojogos, damos inicio a duas novas rubricas, uma de xadrez da responsabilidade de Fernando Carapau
e outra relacionada com videojogos por Luís Rafael Carlota.
São estes e outros temas que
fazem do JC o seu jornal de eleição.
Boa leitura e até para o mês
que vem.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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SORTEIO EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DO
CASTELO
LISTA DE PRÉMIOS 2008
N.º do Prémio
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º

Prémio

N.º premiado

1 Bezerra
1 Cordão de Ouro
2 Argolas de Ouro
1 Medalha de Ouro NSC
1 Medalhão de Prata NSC
1 Medalha de Prata NSC
1 Medalha de Prata NSC
1 Imagem de Porcelana NSC
1 Imagem de Porcelana NSC
1 Medalhão de Cobre NSC

1940
2894
3789
3936
3507
3349
1685
1091
3100
0202

Extracção realizada no dia 20 de Agosto de 2008,
pelas 21 horas.
A Mesa Administrativa da Irmandade
de Nossa Senhora do Castelo
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G R A N D E E N T R E V I STA

Inácio Ramos Jr. – Amorim Ribeiro Lopes – João Ribeiro Telles Jr.
O Jornal de Coruche foi conversar com três importantes jovens do panorama tauromáquico.
Três jovens intervenientes na 1.ª Corrida de Toiros do Jornal de Coruche.
Inácio Ramos Jr., o jovem empresário da Praça de Toiros de Coruche, Amorim Ribeiro Lopes, cabo dos Forcados Amadores de Coruche
e João Ribeiro Telles Jr., o mais jovem cavaleiro da dinastia Ribeiro Telles.

Inácio Ramos Jr.

Amorim Ribeiro Lopes

resultados. Relativamente à minha irmã é uma coisa mais pessoal. Desde sempre que fiz parte
da sua ainda curta carreira.
Penso que ser apoderado de
uma irmã é sofrer--se a duplicar.
Em contrapartida, como as
coisas tem corrido bem, acabo
por ficar duplamente feliz.
JC – Tendo ainda em conta
a sua juventude já tem a seu
cargo a responsabilidade emJornal de Coruche (JC) –
Como é que uma pessoa tão
jovem se sente como apoderado de um toureiro profissional
(Rui Fernandes) e de uma
jovem praticante (Isabel Ramos)?
Inácio Ramos Jr. (IRJ) –
Sinto-me feliz mas, sobretudo,
com uma grande responsabilidade. Rui Fernandes é um nome
que dispensa apresentações. É
uma figura mundial do toureio.
Somos grandes amigos e como
a minha irmã diz, somos quase
da mesma família… No final do
ano passado, tinha acabado de
fazer 20 anos, o Rui falou comigo e disse-me: Inácio, quero que
sejas o meu apoderado para a
próxima temporada. Pensa bem
e depois dá-me a resposta. Pensei e aceitei. Aceitei como um
novo desafio na minha vida mas
consciente que iria ter uma
grande responsabilidade “às costas”. Não tive receio, como se
costuma dizer na festa, “enfrentei o toiro sem medo” e estou
simplesmente satisfeito com os

presarial de duas praças de
toiros, é uma gestão difícil?
IRJ – Duas não. Três praças
e 12 corridas de toiros. A Monumental Praça de Toiros do Sorraia (forma como passei a denominá-la), a Praça de Toiros de
Moura, a de Alpalhão (Nisa) e
as corridas em praças portáteis
de Monte Gordo e Castro Marim. Não gosto desse termo, difícil. Quando se tem paixão e

amor pelo que se faz e se gere
bem, nada é difícil. É preciso ter
uma equipa sólida e eficaz para
resolver as coisas e isso graças a
Deus tenho.
JC – Tanta responsabilidade requer também uma boa
e importante gestão de tempo,
consegue tempo para tudo?
IRJ – Quando se gosta das
coisas que se faz arranja-se sempre tempo para tudo.

João Ribeiro Telles Jr.
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G R A N D E E N T R E V I STA

Inácio Ramos Jr. – Amorim Ribeiro Lopes – João Ribeiro Telles Jr.
>>
Além das organizações de
eventos taurinos, sou apoderado
de dois cavaleiros (Rui Fernandes e Isabel Ramos), tenho a minha vida de estudante, a minha
família e os meus amigos. Claro
que nos meses de Verão as coisas
são mais complicadas mas se
existir força de vontade conseguimos sempre os nossos objectivos.
JC – Espera devolver a Coruche os grandes momentos
tauromáquicos de outrora?
IRJ – Os grandes momentos
tauromáquicos de outrora é uma
expressão muito relativa. Esperamos sim apresentar espectáculos bons, sérios e com o carimbo que a nossa empresa já mostrou ter desde que se iniciou na
Festa.
JC – Como surgiu esta primeira corrida do Jornal de
Coruche?
IRJ – A primeira corrida do
Jornal surgiu de uma maneira
muito simples. Quando veio a
público que a corrida seria de
Homenagem em Memória a um
grande coruchense, Exmo. Sr.
António José da Veiga Teixeira,
houve uma vontade da parte do
Jornal de Coruche em associar-se à iniciativa. Então, em conjunto, decidimos intitular esta
corrida de toiros à portuguesa,
como a 1.ª Corrida de Toiros do
Jornal de Coruche.
JC – É notória uma parceria da empresa ToiroLindo
com o JC, acha importante este tipo de parceria para a divulgação e promoção da Festa
Brava?
IRJ – Sem dúvida. A festa
brava é uma tradição e uma cultura bem portuguesa, penso que
deve de ser defendida em todos
os aspectos.
Desde o primeiro minuto
que o Jornal de Coruche se mostrou aberto a colaborar em todos
os eventos a realizar na Praça de
Toiros de Coruche, e isso é de
louvar!
Além do Jornal de Coruche
saliento que temos tido colaboração de muitas forças vivas e
de muitos aficionados Coruchenses. Não nos enganámos e
estamos muito satisfeitos com o
ambiente que encontrámos nesta região.

po, dos seus 37 anos de história.
Mas não quero cair nessa ilusão
porque ainda podemos dar e
fazer muito mais pelo Grupo,
em quanto for Cabo do Grupo
não me posso sentir realizado
nem eu quero.
JC – Para alcançar um
bom momento como este, existe um importante trabalho de
“bastidores”, quer explicar
como se chega até aqui?
ARL – Realmente só com
mesmo muito trabalho, dedicação e sacrifício de todos, desde
o mais velho ao mais novo. Tem
que existir uma certa formação,
desde o saber estar, saber respeitar e de saber ajudar o próximo. É essencial transmitir aos
mais novos o quanto é importante a imagem do Forcado.
JC – O grupo de forcados
amadores de Coruche, conta
com muitos jovens valores, o
que faz com que se especule
sobre uma rejeição sentida
por parte de alguns forcados
mais velhos no grupo, quer
comentar?
ARL – Não há nenhuma
rejeição sentida por parte de alguns Forcados mais velhos.
Claro que eles gostavam-se fardar em todas mas tem-se é pensar no futuro do Grupo e eles sabem e têm noção disso e tem
contribuindo muito para que
seja uma boa transição.
JC – Voltando atrás no
tempo, qual a verdadeira razão porque o grupo de Coruche não aceitou pegar na
Corrida da Mulher no passado dia 19 Julho?
ARL – Porque achamos que
a Praça Toiros de Coruche merecer mais respeito e dignidade
porque é uma das melhores
Praças do País. E não é para vir
qualquer Toureiro ou Grupo de
Forcados. Nesse caso foi um
Grupo recentemente formado,
ainda sem provas dadas. Para
mim é assunto encerrado.

•>>

•>>
Jornal de Coruche – Como
encara o actual momento do
grupo de Coruche?
Amorim Ribeiro Lopes
(ARL) – O Grupo está num
bom momento, há quem diga
que é o melhor momento do Gru-

ARL – A empresa Toirolindo é uma das mais dinâmicas
do nosso panorama taurino.
Tenta chegar com facilidade ao
público através de uma boa imagem, de bons cartéis e com algumas inovações. Penso que a Praça Toiros de Coruche só fica a
ganhar.
JC – É importante para si
e para o restante grupo, pegar
na 1.ª Corrida do Jornal de
Coruche?
ARL – Sim sem dúvida! Só
temos é que agradecer ao Jornal
de Coruche pela divulgação que
faz da Festa Toiros e principalmente de acompanhar sempre o
Grupo Forcados Amadores de
Coruche.
JC – Em relação à homenagem ao já falecido Sr. Teixeira, considera merecida esta
homenagem a este grande senhor da festa brava?
ARL – Muito mais que merecida, só acho que já podia ter
sido á muito mais tempo. Um
grande Senhor de Coruche, Ganadeiro, Agricultor e acima de
tudo um Homem que tinha um
Grande Coração, sempre pronto
para ajudar.
JC – Com a temporada
quase a terminar, já está a trabalhar na próxima?
ARL – Já há uns contratos
confirmados para o ano, mas
ainda é muito cedo. Só para Janeiro é que começa os treinos, e
é nessa altura que se começa a
falar com os empresários para
não se esquecerem de nós.
JC – O que pensa do suplemento de tauromaquia do JC?
ARL – Acho muito positivo,
com um bom grafismo, sempre
com espaço para os Jornalistas
Taurinos descreverem as corridas. Hoje em dia deve ser dos
únicos Jornais que tem um suplemento taurino com a dimensão que tem. Isso deixa-nos
muito satisfeitos, por ter-mos
um Jornal assim na nossa terra.

JC – O que pensa do jovem
empresário Inácio Ramos Jr.?
Acha que irá conseguir importantes corridas para a praça de Coruche?

Jornal de Coruche (JC) –
A poucos dias de concretizar a
sua alternativa, como se sente?
João Ribeiro Telles Jr.
(JRT) – Confesso que me sinto
um pouco nervoso, visto que se
esta a aproximar um dos dias
mais importantes da minha vida,
espero que tudo corra bem e que
seja uma noite para ficar na história da tauromaquia.
JC – Como é ser o mais
jovem toureiro de uma família
que já vai na sua 3.ª geração
de grandes toureiros?

JRT – Bem, muita gente
pensa que é mais fácil por ter o
nome que tenho, mas é completamente o contrário, e uma grande responsabilidade por tudo o
que as outras gerações já fizeram, e eu tento estar sempre a
altura deste grande nome.
JC – Filho, neto e sobrinho
de grandes toureiros, como
encara os conselhos que os
seus pai, avô e tio lhe dão?
JRT – Da melhor maneira,
todos lá em casa falamos muito
e penso que é uma boa maneira
para nos entendermos, mas oiço
de todos e dai tento tirar as minhas conclusões e formar o meu
estilo.

ra, todos juntos vamos dar grandes momentos a esta praça, pelo
menos tentar, e fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance!
JC – Sendo a sua alternativa na Praça de Toiros do Campo Pequeno, a primeira corrida como profissional será em
Coruche, por sinal na corrida
de homenagem a António José
Teixeira bem como a 1.ª corrida do Jornal de Coruche, é
importante para si marcar
presença nesta noite que sem
dúvida ficará para a história?
JRT – Claro que sim, a minha apresentação tinha de ser na
minha terra, é com grande orgulho que a faço, visto que a alter-

JC – Depois do acidente
dos Açores, como foi a recuperação? Sentiu muita ansiedade de voltar a tourear?
JRT – Claro, não via o dia
de voltar a montar e a poder tourear outra vez, era a coisa que
mais queria, mas recuperei do
melhor felizmente.
JC – Após a recuperação,
como foi na primeira corrida,
sentiu medo?
JRT – Um pouco de receio,
mas a vontade era tanta que passei por cima de tudo isso!
JC – Acha que o jovem
empresário da Praça de toiros
de Coruche, irá devolver a esta
praça os grandes momentos
tauromáquicos, que durante
uns anos estiveram esquecidos?
JRT – Penso que sim, é um
grande empresário e julgo que
quer o melhor para a nossa Ter-

nativa é na catedral do toureio, a
apresentação como cavaleiro
profissional só poderia ser na
nossa praça.
JC – O que acha do suplemento de tauromaquia do
JC?
JRT – Penso que é muito
importante e que tem dado a
todos os aficionados muito mais
riqueza sobre o mundo taurino,
acho que é muito bem feito e
desde já ficam aqui os meus
parabéns!!
____
Entrevistas de
José António Martins

(veja as páginas 10 e 11,
bem como o encarte, para saber
mais sobre esta corrida, tão
especial para os coruchenses)
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Entrevista a Paulo Tomaz

Das Festas, o Rescaldo
Em plena digestão e rescaldo das Festas em Honra de Nossa Senhora
do Castelo, o Jornal de Coruche foi entrevistar Paulo Tomaz,
membro da Comissão de Festas e uma das pessoas que mais batalhou
para que, passados trinta e quatro anos, as largadas de toiros voltassem
ao centro histórico de Coruche.
Jornal de Coruche (JC) –
Qual o balanço que faz das
festas deste ano?
Paulo Tomaz (PT) – Pelas
reacções das pessoas com quem
tenho contactado, é um balanço
bastante positivo, se bem que, as
nós que as realizamos nos dê a
sensação de que há sempre algo
a melhorar.
JC – O orçamento foi excedido?
PT – Ainda é cedo para se
fazer o apuramento final, pois as
contas não estão concluídas,
mas de acordo com o que está já
apurado, penso que estão dentro
daquele que foi programado.
JC – Concorda quando
dizem que as festas deste ano,
foram as melhores dos últimos
anos?
PT – Este ano passou-se
uma situação muito curiosa,
dado o facto de termos incluído
todas as “novidades” já conhecidas, esta realização tornou-se
bastante trabalhosa, o que levou
a que nem eu nem a restante
Equipa dos Toiros tivéssemos
grandes oportunidade de usufruir dos restantes espectáculos,
mas se for essa a opinião dos
Coruchenses, desde já posso
afirmar com segurança, que nos
sentimos todos bastante orgulhosos, ao fim e ao cabo é essa a
nossa “remuneração anual”, o
prazer de que tudo corra pelo
melhor e que as pessoas se divirtam e tenham orgulho nas
Festas da sua terra.
JC – Como correu o regresso dos toiros à zona histórica da vila?

PT – Na minha opinião, correu acima das expectativas, pois
repor uma tradição que sofreu
um interregno forçado de trinta
e quatro anos, não é um trabalho
que se faça do pé para a mão, se
bem que já nos dois últimos
anos tivéssemos feito uma preparação com as Touradas á Corda, não é o mesmo e existia
sempre aquela adrenalina motivada pela consumação do facto.
JC – Mas correu a notícia
de que havia alguns problemas com os comerciantes da
zona?
PT – Problemas??! … Não,
no inicio existiu alguma ansiedade natural, algum receio normal para quem já não era confrontado com esta realidade á
muitos anos, mas depois tudo
foi ultrapassado com facilidade
e até com bastante entusiasmo
por parte das pessoas, de tal forma que estamos já a pensar em
premiar no próximo ano, o
“Burladero” mais original que
as pessoas construírem.
JC – Qual a razão porque
a zona histórica não “mereceu” terra nas ruas, como na
rua 5 de Outubro?
PT – Esse é um problema
que nos tem dado muitas voltas
á cabeça, mas que para já nos
transcende, com a construção do
novo Emissário de esgotos e de
águas pluviais e dada a não
existência de uma forma eficaz
de isolamento das sarjetas, é
para já completamente impossível a colocação de areias nas
ruas do centro histórico. Esperamos ainda um dia conseguir

resolver essa questão.
JC – A aposta de trazer as
largadas para o centro histórico poderá ser o pontapé de
saída para uma maior descentralização de eventos culturais
durante as festas? Aproveitando por exemplo o largo dos
Paços de Concelho?
PT – Não foram só as largadas que deram esse pontapé
de saída, também fizemos as
provas de condução de Cabrestos no antigo campo do Coruchense e também uma pequena
Tourada á Corda junto ao Jardim das escolas primárias, que
contribuíram para que ficássemos com a ideia de que é possível descentralizar as actividades das nossas Festas, contribuindo para um maior envolvimento de toda a Vila na sua realização, dando-lhe outra vivacidade.
JC – Após estes dias de
muito trabalho a relação entre
os membros da comissão de
festas continua saudável?
PT – Saúde é o que não nos
falta para diluirmos todas as
normais pequenas “fricções”que
vão surgindo ao longo de um
realização desta envergadura,
ainda mais quando somos todos
amadores neste tipo de trabalho,
alguns até iniciantes de todo.
JC – Com o sucesso que as
festas têm tido nos últimos
anos e tendo uma grande dependência financeira da Câmara Municipal, não teme
que num futuro próximo a
Câmara seja a grande protagonista das festas em detri-

curtas

mento da Comissão de Festas?
PT – Esta é uma excelente
oportunidade para esclarecer
essa situação, que coloca sempre alguma confusão na cabeça
das pessoas.
As Festas custam cerca de
duzentos mil euros e a Câmara
atribui-nos uma subvenção de
cem mil euros, como acontece
com outras associações do concelho. Talvez o valor da nossa
seja o mais alto, mas, também
somos nós quem organiza o
maior evento que se realiza
anualmente na nossa terra, e é
também precioso o seu apoio na
logística. Mas isso corresponde
a metade do nosso orçamento,
tendo nós que nos responsabilizarmos pela angariação do
resto do dinheiro e para isso
temos contado, em boa hora,
quer com o apoio de algumas
empresas da região, quer com
algumas a nível nacional quer

ainda, com o apoio do pequeno
comércio e particulares que nos
têm ajudado bastante.
É claro que não sou ingénuo
ao ponto de acreditar que o Executivo não tira algum partido
destas situações, mas isso aconteceria com qualquer um que
estivesse na sua posição. O
nosso campeonato é outro, e não
se prende a questões dessa natureza.
Aquilo que queremos é dar
continuidade a este nosso trabalho, para que as nossas Festas
sejam cada vez melhores e encham de orgulho, cada vez mais,
a todos os Coruchenses.
JC – Já estão a pensar nas
festas do próximo ano?
PT – Já desde o dia 14 de
Agosto que passou que pensamos nas que vamos fazer para o
Ano.
______
Entrevista de José António Martins
Foto: Manuel Pinto

curtas

Observatório do Sobreiro e
da Cortiça só em Novembro
O prazo de conclusão da construção do
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, na Zona Industrial do Monta da Barca em Coruche
foi adiada até final do mês de Outubro, prevendo-se a sua entrega em Novembro.
A edilidade coruchense permitiu a prorrogação do prazo que era até 10 de Setembro.

“Também somos nós
quem organiza o maior evento
que se realiza anualmente
na nossa terra, ...”

Para Dionísio Mendes, presidente da Câmara, o novo prazo é para ser cumprido caso
contrário “a empresa construtora irá pagar
multas por cada dia a mais de trabalhos”.
Os vereadores comunistas votaram, contra
esta decisão.

Subsídios a
colectividades

A autarquia decidiu atribuir ao Atlético Clube do
Biscainho mil euros pela participação no campeonato do
Inatel, mais 2.500 euros para apoio às modalidades de artes
marciais.
A Associação Cultural e Desportiva da Volta do Vale e o
Coruche Pesca Desportiva vão receber 2 mil euros e o Strix
Bike Team 1.250 euros.
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PENSAR

A

VIDA

Terminado Agosto faz-se o balanço do que fui o mês
que por excelência destinamos às férias, à praia e,
no nosso caso, às Festas do Castelo.
Joaquim Laranjo

As Festas que já vivemos
Sobre as férias pouco há a
dizer, é um direito adquirido,
quem trabalha tem direito a elas
e consequentemente a destinar
uns dias ao descanso e lazer preparando-se para mais um período de trabalho que se segue.
A praia, pois a praia que nos
finais do século passado, parece
longínquo não é? Se foi tornando um habito dos Portugueses
da classe média e media baixa,
está hoje completamente fora de
causa, a actual conjuntura político-social, a falta de emprego, os
ordenados baixos, os encargos
familiares, etc., etc., acabaram
por absorver os poucos recursos
que alguns ainda iam reservando para esse fim, resta-nos portanto direccionar a nossa atenção para as Festas em Honra de
Nossa Senhora do Castelo.
Não se espere polémica, não,
também já pertencemos á Comissão, e por isso, se alguém pode avaliar o trabalho que é realizar este evento, esse alguém

Foi publicada, no passado dia
8 de Agosto, a lei Orgânica da
Autoridade Florestal Nacional.
Esta nova entidade sucede à
Direcção-Geral de Recursos
Florestais.
__
A nova lei orgânica define
claramente as missões da AFN
no âmbito das fileiras florestais,
da gestão florestal, da defesa da
floresta c ainda dos recursos e
produtos da floresta, seguindo
as orierientações da Etratégia
Nacional para as Florestas.
Esta nova Autoridade terá
uma direção central composta
por um Presidente, um Vice-Presidente e três Directores Nacionais. A nível regional são criadas cinco Direcções Regionais
de Florestas correspondendo às
NUT's II cumprindo, assim, as

somos nós. Não me foi possível
assistir a todos os espectáculos
mas aos que assisti foram sinceramente uma grande manifestação de alegria e prazer por
assistir a estas Festas.
A Comissão de Festas de
Coruche está verdadeiramente de parabéns.
Foi gratificante assistir aos
espectáculos realizados no recinto do Parque do Sorraia onde sobressaiu o dia 17 aquela maravilhosa noite que nos foi proporcionada pela grande Marisa.
Duvidei que se pudesse ouvir
Fado naquelas condições, enganei-me, dou a mão à palmatória,
foi êxito.
O Cortejo esteve á altura do
que se pretendia e como já não
se via á muito tempo.
Finalmente conseguiu-se fazer voltar às ruas da Vila as largadas de toiros, deve ser para
continuar.
Gostei francamente da adesão à Procissão, há muito que

não se via tão grande manifestação de fé na Senhora do Castelo.
Tal como se elogiam as coisas boas também as menos boas
se devem criticar. Não gostei do
fogo, pouca “chama” pouco entusiasmo na assistência, a meu
ver foram goradas as expectativas criadas.
Com certeza que a Irmandade de Nossa Senhora do Castelo
terá as suas razões, financeiras
principalmente, para que esse
momento tenha sido menos
conseguido.
Uma última palavra para a
Comissão de Festas.
As Festas de Coruche atingiram um nível que é reconhecido
tanto pelos Coruchenses como
pelos forasteiros que nos visitam, mas isso vai implicar que
cada ano seja melhor que o anterior.

orientações do Programa de Reforma da Administração Central
do Estado.
As áreas de intervenção deste serviço terão centros de decisão e operação diferentes. Assim, o universo das Fileiras terá
o seu centro de decisão e operação situado na estrutura central;
o universo da gestão florestal
será territorializado ao nível de
espaços coincidentes com os
Planos Regionais de Ordenamento Florestal; o universo da
defesa da floresta terá uma estrutura de decisão aa nível das
regiões e de operação ao nível
distrital e ainda, e universo dos

produtos e recursos da floresta
terá uma estrutura de decisão a
nível central e uma estrutura
operativa ao nível regional.
As estruturas correspondentes aos territórios PROF designar-se-ão Unidades de Gestão
Florestal, serão centros de decisão e operação no âmbito da
gestão florestal e terão funções
de “front-office” no âmbito das
restantes áreas.
A tomada de posse da nova
Direcção e ainda dos Directores
Regionais está prevista para o
dia 1 de Setembro, data em que
entra em vigor a nova Lei Orgânica.

Fim de Festa 2008, Viva 2009.
____

Fotografias das Festas em hon
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nra de Nossa Senhora do Castelo 2008, por Helder Roque, veja como foi a preto e branco

A
Procissão
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CRÓNICAS QUASE POLICIAIS

As mono-aventuras do E. Leitery
– o detective imaginário

Capítulo I

Engenherenson Leitery não era louco.
Dom Quixote era, mas ele não.
Nascido na Suécia, nos anos
cinquenta, filho de uma relação
incestuosa entre um monge e
um franciscano (sabe-se lá como, talvez um milagre da então
precoce engenharia genética)
cresceu saudável e tradicional
no Portugal de outrora, devido a
incompatibilidades de fé entre
seus pais que após separação o
enviaram a mui portentoso país.
Findo o liceu cristão e uns
anos de iniciação ao estudo da
terra, decidiu enveredar numa
carreira de espionagem, que o
levou a adoptar nome falso na
Rússia (Leiteryiev), Roménia
(Leiteryescu), Bulgária (Leiteryokov), Croácia (Leiteryic),
Irlanda (O´Leitery), Escócia
(McLeitery), China (Tsang Lei-

terylee Tsung), e por último na
Índia (Mahatma Leiteryhandi).
Tudo num cenário misto de
guerra fria, guerra colonial e
outras quantas existentes somente na sua febril-fértil imaginação.
Findas as guerras, e reformado que estava do KGB, decidiu
regressar à província onde hoje,
graças à sua abastada reforma
ocupa a profissão de “detective
imaginário”, isto é, cria casos,
descobre culpados, carrascos,
pedras-no-sapato, segredos inimagináveis, mitos rurais, parvoíces avulsas, confusões dos
diabos e tudo o mais testemunhado por uma estupidez que
tem tanto de bronca como de
maquiavélica.

Diz que diz que ouve vozes
do além, e que o novo presidente dos EUA depende do seu
aval. Consta que o preço do petróleo subiu pela sua influência
directa e que Mugabe, o ditador
do Zimbabwe lhe engraxa os
sapatos aquando das suas férias
de verão no mesmo país.
Eu, um simples aprendiz das
letras, limitar-me-ei a relatar as
suas aventuras.
De hoje em adiante, está
aberto o livro. Um livro de factos fictícios. De verdades mentirosas, de serpentices arlequinas.
E. Leitery existe! ...e não é
louco...
Amadeu Dourado
Apicultor

OPINIÃO

O terror continua

Idosa de 80 anos morre espancada
em assalto violento
Mas “Portugal é um país relativamente seguro”, afirmou o
General Leonel de Carvalho,
director do gabinete coordenador de segurança, em 22/08/2008
em entrevista à SIC.
Este Sr. General, que ainda
viveu no tempo de Salazar, deve
estar gravemente afectado por
uma forte amnésia ou tem a
doença de Alzheimer e já não se
recorda do que é viver em segurança. Modestamente atrevo-me
a apresentar algumas soluções
para combater o crime:
– Anular as alterações ao
Código do Processo Penal que
salvo erro entraram em vigor
nos finais de 2007, voltando
assim a vigorar a Legislação
anterior.
Creio que só por si contribuiria para a diminuição da criminalidade. Pelo menos seria um
começo (certamente que financeiramente onerava o Estado,
mas se os tribunais resolverem
os processos dos preventivos
em curto prazo, a despesa da
manutenção é menor).
– Os tribunais são órgãos
de soberania e as suas decisões

têm de ser respeitadas.
O facto do condenado recorrer da sentença não deveria suspender a aplicação da pena determinada pelo tribunal. Assim,
deixaria de existir a possibilidade de em liberdade o presumível
culpado continuar a actividade
criminosa que ninguém pode
garantir que não aconteça.
Em Espanha, enquanto uma
nova decisão judicial não for
proferida o arguido tem de cumprir a decisão do tribunal que o
condenou e aguarda na cadeia
por novo julgamento. Em Portugal, havendo recurso, a aplicação da decisão da justiça fica
suspensa e o presumível criminoso mantêm-se em liberdade

continuando a ameaçar as suas
vítimas. Julgo não ser necessário aumentar os efectivos das forças de segurança. Mas não sou
contra. Até porque assim proporcionaria aos jovens um
emprego que tem dificuldade em
conseguir.
A par das soluções que acima apresento é absolutamente
necessário dar às forças de segurança as competências necessárias para que possam actuar sem
receio de perderem o emprego.
Estou convicto que estas
medidas diminuiriam e muito a
criminalidade.
____
Artur Silva
Santarém
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ARNE BRAVA DE VOLTA AO TALHO
e aos restaurantes no
1.º fim-de-semana de Setembro

Fotos de Helder Roque

O cortejo
etnográfico

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

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.
Assim sendo o Talho do Manel continuará a ter carne brava nos primeiros fins-de
semana de cada mês.continua assim a aposta
comercialização e 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.

- 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

Uma sugestão:
Se vai à Mealhada comer leitão, se vai a
Almeirim comer sopa da pedra, se vai à beira-mar
comer peixe grelhado, porque não vir 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

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
Setembro Carne de Touro estufada.

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

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

€
VAmLpEra d2e 15 €

na co
e Brava
n
r
a
C
e
d
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1.ª Corrida do Jornal de Coruche e de Hom
É já no dia 6 de Setembro pelas
22 horas que o Jornal de Coruche
em conjunto com a empresa
Toirolindo, Lda., leva a efeito a sua
1.ª Corrida de Toiros à Portuguesa,
homenageando um grande
coruchense, o Sr. António José da
Veiga Teixeira, que nos deixou
há um ano (vidé encarte).
Acontecimento só possível graças
à disponibilidade e colaboração de
Inácio Ramos Jr, empresário
da Praça de toiros de Coruche,
e à qualidade do nosso suplemento
de tauromaquia e dos seus
colaboradores que já o colocaram
como uma referência nacional.
Sempre interessados no respeito
pelos nossos leitores e querendo
recompensá-los pelo facto de nos
acompanharem todos os meses,
o Jornal de Coruche oferece
a todos os seus assinantes,
colaboradores e anunciantes
entradas grátis para a corrida
de toiros.
toiros
De referir o cartel de luxo, composto
por três cavaleiros de alternativa,
em particular o nosso conterrâneo
João Ribeiro Telles Jr. que fará a sua
primeira corrida depois da
alternativa no Campo Pequeno
a 4 de Setembro.
Fica o convite a todos para que
levem as famílias e amigos
e possamos conviver no seio da
Festa Brava na noite de Sábado,
6 de Setembro, na Grande
Corrida do Jornal de Coruche.
_____
Abel Matos Santos
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menagem a António José da Veiga Teixeira
3 Cavaleiros de Alternativa

João Ribeiro Telles Jr.

Rui Fernandes

2 Grupos de Forcados

Luís Rouxinol

6 To i r o s

Fotos: Joaquim Mesquita e Manuel Pinto

António
José
Teixeira
Diogo Sepulveda

Amorim Ribeiro

(Cabo dos Amadores de Santarém)

(Cabo dos Amadores de Coruche)

Será descerrada lápide em sua homenagem
na praça de toiros de Coruche, durante a corrida.
Apoios:
Lar de
S. José

> D E S TA Q U E
Compre com
desconto

VALE 2€

na compra de 15 €
de Carne Brava
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Indústria no Concelho

DAI deixa de produzir
açúcar de beterraba
– e dedica-se apenas à refinação
A DAI, Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial,
renunciou à quota de 15 mil
toneladas de produção de açúcar de beterraba que tinha
para a campanha 2008/2009,
tornando-se refinador exclusivo de ramas.
Constituída em 1993 com o
objectivo de produzir açúcar a
partir de beterraba, a fábrica
com sede em Coruche, que começou a laborar em 1997, desencadeou em 2007 um processo
de adaptação da unidade fabril
para a refinação, na sequência
da decisão da Comissão Europeia (CE) de reduzir a sua quota
de produção.
No relatório e contas de
2007, a empresa sublinha a conclusão “com sucesso da adaptação da unidade fabril para a
actividade de refinação” e destaca a decisão de renunciar à
quota de 15 mil toneladas de
açúcar de beterraba, a que corresponde uma indemnização de
cerca de três milhões de euros,
considerada elegível pelo Ministério da Agricultura.

Em 2007, a quota de produção de açúcar a partir de beterraba foi reduzida de 70 mil
para 34.500 toneladas, passando
este ano para as 15 mil toneladas, no âmbito das medidas
adoptadas pela CE para reduzir
a produção de açúcar na União
Europeia (UE).
Na decisão de abdicar da
quota pesou o facto de a empresa não ter conseguido cumprir
em 2007 as 34.500 toneladas,
uma vez que a beterraba entregue pelos produtores (203 mil
toneladas) culminou em 31 mil
toneladas de açúcar branco,

“prefigurando a dificuldade em
garantir o abastecimento” da
matéria-prima necessária e “economicamente justificável” para
as 15 mil toneladas de quota.
Nas negociações com Bruxelas, a DAI conseguiu que lhe
fosse atribuída, em 2007, uma
quota de 65 mil toneladas para
refinação de açúcar de cana para
assegurar a continuidade da unidade. A adaptação, que implicou
investimentos da ordem dos 12
milhões de euros, decorreu durante 2007, ano em que a fábrica laborou durante cerca de 200
dias, “frequentemente com valores de produção próximos de mil
toneladas diárias de açúcar”.
O exercício de 2007, que
culminou com um resultado líquido negativo de 3,8 milhões
de euros, ficou marcado pelo
“considerável” aumento do volume de negócios, mais 68% que
em 2006, “fruto das cerca de
175 mil toneladas vendidas,
com reforço da posição nos
mercados tradicionais (110 mil
toneladas), mas também dos negócios de prestação de serviços
de refinação”. “O resultado fi-

nanceiro negativo justifica-se
pelo aumento do endividamento
médio mensal e pelo aumento
cíclico dos indexantes das taxas
de juro europeias resultantes da
actuação monetária do Banco
Central Europeu”, lê-se no relatório.
O ano de 2007 ficou ainda
marcado pela constituição de
uma sociedade em Moçambique, na qual a DAI detém 50%
do capital, destinada à produção
de açúcar de cana, “de modo a
assegurar no futuro uma maior
estabilidade no aprovisionamento e melhor qualidade das
ramas”. Foi ainda constituída,
com a espanhola Azucarera
EBRO, a NCA, Nueva Comer-

Os espectáculos

cial Azucarera, da qual a DAI
detém 12,5% do capital, com o
objectivo de manter e consolidar
a presença naquele que é o seu
principal mercado (95 por cento
das vendas) e obter ganhos com
a racionalização logística e as
sinergias entre os dois accionistas.
Em 2007 a empresa iniciou
ainda um processo de melhoria
da eficiência energética, tendo
produzido energia para as suas
necessidades e injectado na rede
pública “um quantitativo digno
de registo”, sendo seu objectivo
introduzir futuramente o aprovisionamento e utilização do gás
natural.
www.agroportal.pt
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OPINIÃO

A Espanha a subir… Portugal a definhar!
João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

Escrevemos, há umas semanas, um papiro sobre os
sempre recentes reforços em
material bélico que os nosos
queridos “hermanos” têm feito relativamente às suas FAs.

A justificação oficial (deles),
aduzida para tal reforço é a da
sua participação nas operações
de Paz e Humanitárias, tão em
voga desde que a Guerra Fria
passou à História. Ora como tal
justificação nos parece curta
para tão grande arsenal, vamos
tentar dilucidar outras razões
mais consentaneas com a realidade.
Comecemos por passar a
retina pelas principais operações
acima referidas, em que os
sucessores dos antigos Terços
Espanhois estão empenhados
(1): Libano (desde 2007), com
1181 homens e um navio tipo
corveta; Afeganistão (2002),
745 H e um destacamento de
apoio no Kirziguistão de 52 H;
Kosovo (1999), 621 H; Bósnia –
Herzegovina (1992), 323 H;
Chade (2008), 90 H. Está em
estudo o envio de um ou dois
navios de guerra para as àguas
da Somália, afim de combater a
pirataria. No total somam 3012
militares o que ultrapassa o máximo de 3000 imposto pela Lei
de Defesa Nacional, aprovada
pelo governo socialista.
Julga-se pois, que para manter estes compromissos não é
preciso tamanho potencial. Mas
pode servir para outras coisas.

pb
Fotos de Helder Roque

Com o reforço que está em
marcha, embora nem tudo esteja ainda operacional, as forças
espanholas ficam habilitadas a
operar, simultaneamente, em
dois oceanos/mares com duas
poderosas forças tarefas (task
force), aero-navais com base em
dois porta-aviões. Ou seja sem
sair da defesa próxima do seu
território – embora as força-tarefa estejam concebidas para a
progecção de Poder longe do
território –, podem operar no
Atlântico Central e Mediterrâneo.
E cabe aqui recordar que o
“Espaço Estratégico de Interesse Nacional” espanhol se estende até aos Açores; o Arquipélago das Canárias sempre funcionou como base avançada das
navegações para Ocidente e Sul
e está muito perto da ZEE portuguesa (Madeira) e que ainda
existe um contencioso não completamente sanado por causa
das Ilhas Selvagens.
Este poderio militar pode ser
empregue de vários modos na
América Central e do Sul em
apoio e defesa da “Hispanidad”.
Serve para mostrar a bandeira;
evacuar nacionais ou conter
alguma fogosidade de lideres
como Hugo Chavez.
A aposta espanhola nas
américas é sobretudo cultural e
económica (logo politica, também), a que não é estranho o desejo de promover o castelhano à
segunda língua mais falada no
universo e a concorrer com os
EUA no seu “quintal das trasei-

ras”. A Espanha já participa na
exploração da Antártida e é natural que faça acordos de colaboração nomeadamente com o
Chile e a Argentina (nós deviamos tentar o mesmo com o Brasil, mas enfim, no actual estadío
da política caseira era pedir
muito).
É natural que as afinidades
culturais e históricas empurrem
a Espanha para o continente
americano, mas o mesmo não se
pode dizer de África. Mas África é um espaço onde os falantes
da lingua de Cervantes estão a
apostar cada vez mais e nomeadamente nos Palops (à atenção
da CPLP). Portugal, dorme,
dorme...
Gibraltar é um espinho cravado na Moncloa. É evidente
que o poderio militar serve para
apoiar qualquer solução que se

tente para o futuro do “Rochedo”. Não pretenderão, certamente, transformar o Mediterrâneo num lago espanhol, mas não
andará longe a ideia de terem
uma presença forte e incontornável. Em primeiro lugar para
manter em respeito os países do
Norte de África e impedir qualquer veleidade sobre Ceuta e
Mellila; depois e no mínimo,
hão-de querer estar em pé de
igualdade com a França e a Itália, agora que os EUA retiraram
a 6.ª esquadra e a Royal Navy
mantém apenas uma presença
simbólica.
A Espanha procura também
reforçar a sua presença e peso
na NATO e em todos os “fora”
em que participa e é agressiva
em querer ocupar vazios. Portugal que se cuide com a sua ZEE
e com a evolução que sobre este

assunto – e a criação de uma
Guarda Costeira do Báltico ao
Egeu –, possa decorrer do mal
amanhado tratado europeu que,
para nossa desgraça ostenta o
nome de Lisboa.
Mas a Espanha reforça o seu
músculo militar, estamos em
crer, também por razões internas, por causa das autonomias e
da possivel desagregação politica do reino. É que as FAs são
nacionais, espanholas, veneram
o Rei e actuam sempre em nome
da Espanha. E o seu prestigio e
o que contribuirem para a afirmação da Espanha como tal e
no mundo, desvaloriza as tendências centrifugas em várias
regiões do seu território.
O mesmo se passa, por
exemplo, no desporto: já repararam que sem se perceber bem
como os espanhois passaram a
ganhar tudo, desde o ténis ao futebol passando pelo automobilismo, basket, etc? E nós já nem
no hóquei em patins os vencemos.
A Espanha sempre representou em território e população
quatro a cinco vezes o Portugal
europeu. Apesar desta desproporção sempre nos fomos aguentando. Convém equilibrar a balança com mais valias e dissuasão mínima credível, que sirvam
de seguro de vida.
Estamos a ficar, vá lá, mal
comparados uma espécie de
Rússia e Georgia.
Será que os “porreiraços”
que nos têm governado, não dão
conta de nada?
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PENSAMENTOS

Festas a Factos
Luis António Martins

1) Já passou. Festas religiosas. Festas profanas. Não há
uma sem a outra.
Das pontes vislumbravam-se, igualmente, o castelo iluminado e a lata de cerveja Sagres
insuflável no recinto. As tasquinhas tinham tanta gente como a
procissão e o número de copos
vazios pelo chão ombreava com
o número de velas acesas.
Se o nosso pretexto para festejar em Coruche é religioso então o nosso proveito é meramente ocioso. De qualquer maneira o que constava no menu da
última ceia era pão e vinho e
não o suminho natural e a comidinha anti-calórica.
2) Ridículo. O preço da cerveja. Um euro! Concluo o óbvio. A decisão dos preços foi tomada por alguém ou algum conjunto de alguéns que não bebe
cerveja ou é contra a flatulência.
Uma via rápida à facturação instantânea.
3) Chato. A tourada. 7? 8? 9
touros? Nem o mais feroz dos
aficionados deve ter escapado à
sonolência. Não estive presente
mas consta que a expressão
mais ouvida terá sido “Outro?
Porra!”.

Lic. em Filosofia

4) Cómico. “Os mestres do
Curral”. Eram mais que as mães.
Talvez seja por causa das t-shirt.
5) Triste. Um (ir)responsável (provavelmente da comissão
de festas), durante esse hino à
cultura chamado rancho folclórico, desatou aos gritos e a ameaçar aqueles pobres Zé-ninguéns
que tentavam vender uns balões
como forma de sustenta à gaiatagem que os acompanha.
Estes vendedores, afastados
do palco onde sempre estiveram, desde que me lembro do
que são as festas, foram escorraçados à lei da gritaria e do empurrão por um artolas que deve
ter sentido um daqueles impulsos autoritários que parecem
praga neste país quase socialista.
6) Evitável. Vários emigrantes, cujo ponto alto alto do ano é
este período em que podem
finalmente regressar e descansar
na sua terra, fizeram questão de
ir ao stand do Jornal de Coruche
mostrar a sua indignação causada por uma tentativa de crónica
cómica escrita por um molusco
gastrópode pertencente ao jor-

nal do stand vizinho. Para a piada fácil já chega a trampa dos
media cor-de-rosa. E que tal se
elevássemos o nível intelectual
da região, em vez de apontar o
dedo a leitores que, mesmo à distância, acompanham a terra que
os viu nascer?
7) Agradável. Constou-me
que um deputado municipal não
gostou da minha crónica no mês
passado. É sempre bom para a
democracia saber que há leitores
entre os nossos responsáveis locais.
P.S.
Nós próximos 6 meses escrevervos-ei algures de África, pelo
que tudo farei para vos guiar por
entre arbustos e leões, cultura e
morte. A tal realidade que pela
distância que se lhe assiste
parece pouco verdade. Isto claro, se a malária não me assaltar
o canastro entretanto.
De qualquer maneira, como
dizia o poeta Pina, não faço
quaisquer intenções de ser o morto mais saudável do meu cemitério.
____

Quando se perde um amigo...
Por vezes a vida prega-nos
grandes rasteiras. Quando perdemos alguém que nos é querido, seja familiar ou amigo, um
vazio enorme cresce dentro de
nós.
Recentemente senti esse vazio ao perder o meu amigo Moisés, grande homem, grande
profissional, grande Amigo.
Conhecíamo-nos desde que
nasci, toda a minha vida convivi
com ele, em criança brincava
comigo, em adolescente aconselhava-me em tudo o que dizia
respeito aos problemas da juventude, em adulto almoçava
quase todos os sábados comigo
e com o grupo de bons apreciadores de aba de vaca, enchidos
e molejas. Já doente e com muito sacrifício assim que podia lá
aparecia. Nos nossos almoços
todas as conversas vinham à
mesa, bem como as brincadeiras
ao Sousa as judiarias ao Serrão,
o Manel do Talho que não parava de comer, o Rosinha que só
bebia, o Alfredo que por vezes
tinha que ir buscar mais carne,
etc etc.

O Moisés além de um “bom
garfo” acertava sempre na piada
na altura certa. A seguir ao
almoço lá ia ele, depois vinha à
hora do lanche, mas infortúnio
dos seus atrasos, dos camarões

só sobravam as cascas, ficava
danado por não termos esperado
por ele, mas no grupo ninguém
tolerava os atrasos, comíamos e
esperávamos.
Agora sentimo-nos mais po-

bres, os almoços continuam,
mas falta o Moisés. O tal vazio
que falei atrás é compensado pelas recordações que jamais serão
esquecidas pois essas ninguém
nem nada nos tira. E os brindes

que fazíamos por tudo e por
nada agora serão em memória
do amigo que já partiu.
_____
José António Martins
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OPINIÃO

Vítimas de sequestro
– Quem defende quem?
Se ignoras, pois te convém,
Os fracos, os mais pequenos,
Por mais que olhes muito e bem,
´Stás a ver cada vez menos.
José Caniné, in "Inquietando" (2004)

(…) A força usada pela polícia contra cidadãos que se presumem inocentes não pode ser superior à que os tribunais
usam contra os condenados. (…)
João Miranda, in "Diário de Notícias" de 16-8-2008.

Na semana passada o Presidente da República quis pôr
alguma ordem nas atitudes
aventureiristas do Partido Socialista de Sócrates Pinto de Sousa
(já se confirmou que é engenheiro, inscrito na respectiva
Ordem?), com um veto à nova
lei do divórcio, legislação que é
uma autêntica afronta à família
e pior ainda, às crianças, que
não têm quem as defendam destes abusos legislativos de determinados políticos…
Pedro Passos Coelho (PSD),
depois de defender os casamentos dos homossexuais (espero
que não defenda a adopção pelos gays, pois coitadas das crianças indefesas não têm culpa
de estar naquela situação de
abandono…) veio também armar-se em seguidor fiel do facilitismo na destruição das famílias, apoiando esta lei governamental do divórcio “à la carte” e contabilística. No final de
tudo isso, onde e como ficam as
crianças desses casais?
Ainda antes de abordar a temática deste questionado divórcio, gostaria de analisar aquilo
que eu designo como a “presunção de inocência dos criminosos violentos”. Recentemente
alguns comentadores e jornalistas dos designados periódicos
politicamente correctos vieram
questionar a utilização de snipers pela PSP e GNR, para resolução de casos como o do
BES, em que civis inocentes
foram alvo de sequestro e violência, com armas de fogo apontadas às suas cabeças e à vista de
câmaras da TV, e depois de muitas horas de tentativa de resolução da situação, envolvendo
os mais variados especialistas:
técnicos policiais e de segurança, psicólogos, etc.
Sobre a presunção de ino-

cência, eu julgava que esta figura jurídica se aplicaria a casos
em que ainda não tivessem sido
provados os factos ilícitos, pois,
em flagrante delito e para evitar
males maiores (a morte dos sequestrados, por exemplo, como
já se viram em atentados de pirataria aérea, onde os criminosos até matam vítimas inocentes
“a horário” apenas para conseguirem impor a sua vontade), os
agentes de autoridade e até qualquer cidadão, nos termos da lei,
têm a obrigação de actuar dentro
das suas possibilidades.
Inês Pedrosa, que já tem
sido por mim criticada em atitudes incoerentes, como foi o
caso dos antecedentes do 25 de
Abril, até conseguiu um texto
admirável sobre este assunto (in
“Expresso de 23-8-2008), onde
critica a posição do “investigador em biotecnologia”, João Miranda, habitual comentador do
“Diário de Notícias”. Respiguemos algumas das suas afirmações, na crónica intitulada
“Quem mata quem?”.

“(…) A escolha era matar os
assaltantes ou deixar que eles
matassem as vítimas. A escolha,
na verdade, foi feita pelos assaltantes, quando ergueram as armas, não deixando à polícia outra opção. Quem assim pensa
deve assumir as consequências
deste modo de pensar, que conduz a uma sociedade sem lei,
nem justiça, nem a mínima noção de segurança: a sociedade
do salve-se quem puder. E deve
então mudar-se para um país
onde a protecção dos cidadãos
indefesos não signifique nada (o
Sudão, por exemplo) e tentar sobreviver por lá. (…)
“O cronista do DN, João
Miranda insurge-se contra a utilização de snipers para a resolução deste assalto (…).
“Escapa-me como se pode
presumir a inocência de dois cidadãos que têm as armas apontadas às cabeças de outros dois
cidadãos. Esta é mesmo uma
daquelas situações em que o
Bem e o Mal se manifestam em
todo o esplendor do contraste e

Cor. Manuel Amaro Bernardo
Coronel (Ref) do Exército

sem lugar para dúvidas – quem
ousar colocar reticências às
prioridades a ter em conta num
momento assim, não pode queixar-se da falta de valores, porque não os tem. (…)”
E Inês Pedrosa, depois salientar os aspectos bárbaros da
questão associados ao contágio
do medo, coloca o problema
também em termos políticos,
dizendo:
“(…) A complacência da
esquerda democrática (será
mesmo democrático quem faz
afirmações deste tipo?, pergunto eu) para com a banalidade do
mal, a sua incapacidade de proclamar a possibilidade e a superioridade do bem, tem conduzido ao crescimento da direita
autoritária por toda a Europa (o
caso da Itália é eloquente). A
violência cresce, impante, nos
bairros suburbanos, e os mais
pobres desistem de acreditar na
solidariedade dos burgueses
bem pensantes que lhes repetem
que todos os cidadãos – mesmo
os que roubam e sequestram e
violam e aterrorizam – são inocentes até prova em contrário.
Os pobres, tal como os polícias
(que também estão longe de ser
ricos e protegidos pelo Estado),
estão fartos de ser a inútil e morta prova em contrário.”
A jornalista Inês Pedrosa terminaria o seu texto falando no
caso da criança, filha do cigano
foragido à Justiça, onde a certa
altura refere:
“(…) Uma criança de 13
anos morre, apanhada por um
tiro da polícia contra uma carrinha em fuga, depois de um assalto. Acusa-se de imediato a
polícia que atirou aos pneus da
viatura que se recusou a parar –
e o agente é constituído arguido
e acusado de homicídio. A

ninguém parece ocorrer que o
culpado da morte do rapaz é o
pai.(…)”
Mas o “investigador em
biotecnologia” Miranda é um
homem persistente nas ideias
que defende. Exactamente no
dia em que o “Expresso” publicava o texto acima descrito (238-2008), voltou à carga com um
segundo artigo, intitulado “Os
snipers (2)”. Dado terem surgido pessoas a defenderem a utilização dos snipers, como no caso do BES/Campolide, ele teve
que vir defender a sua dama, –
a presunção de inocência do
acusado, afirmando dislates como estes:
“(…) Ninguém tem a capacidade de fazer julgamentos
sumários sem cometer erros. É
por isso que a presunção de
inocência é tão importante. A
presunção de inocência garante
que as certezas do acusador são
sempre confrontadas com as dúvidas levantadas pela defesa.
(…)
E mais à frente, este investigador biotécnico vem afirmar
mais isto:
“Se a presunção de inocência não for respeitada em todos
os casos, os snipers acabarão
por matar alguém na sequência
de um juízo errado.” (…)
Este senhor estará ciente do
que afirma e viverá no mesmo
mundo que eu? Duvido, pois
não se percebe se quererá que
seja montado um “tribunal de
campanha” junto do Posto de
Comando da força policial, que
intervém em emergências deste
género.
Este “analista” devia abster-se de comentar assuntos de segurança e judiciais, os quais julgo não dominar, nem para tal
estar vocacionado.

curtas

Ladrões no Couço
No passado dia 20 de Agosto uma loja foi assaltada no
Couço por um casal de ladrões que de acordo com a GNR,
ameaçaram a integridade física da proprietária, uma mulher
de 58 anos. Os criminosos foram presos pela GNR, através
de militares do seu Núcleo de Investigação Criminal, tendo
recuperado os objectos furtados.
Os ladrões são uma mulher de 26 anos e um homem de
30 anos, sendo conhecidos como toxicodependentes, tendo
sido presentes ao juiz no tribunal que os colocou em liberdade a aguardar julgamento.
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PORTUGAL E A HISTÓRIA

As relações Transatlânticas

Parte I

EUA vs EUROPA – Passado e Futuro
Os projectos de uma Comunidade Política Europeia e da Comunidade Europeia de Defesa.
As sequelas: o Plano Fouchet, o Relatório Davignon e o Tratado de Lisboa
Surgia uma nova ordem internacional. Para existir uma
Ordem Internacional, esta tem
que ser estável. E para ser estável tem que respeitar os interesses das grandes potências.
Um sistema existe se sabemos
quem é quem, no mesmo, que
hierarquia vigora, que poder
têm uns e outros.
Com o fim da guerra, e com
os alinhamentos tentativos que
se iam fazendo, as respostas
começavam a surgir. Surgia, o
que Jaime Nogueira Pinto chama, de “Nova Ordem de Yalta”,
que duraria até 1989 segundo
uns, até 1991 segundo outros,
com os Estados Unidos e a União
Soviética no topo da hierarquia
dos Estados. Provavelmente, os
lideres europeus, e sobretudo os
denominados pais fundadores
das Comunidades, sabendo que
no sistema internacional não
pode haver vazios de poder e
que o pior que pode acontecer a
um país ou a um bloco é tornar-se irrelevante, podem ter sido
tentados a criar uma Comunidade Política Europeia (CPE)
e o seu subsequente braço armado, a Comunidade Europeia de
Defesa (CED), de forma a tentarem modificar a relação de poderes que começava a estar, ou
já estava, desenhada no final da
2.ª guerra.
René Pleven, então Presidente do Conselho de Ministros
de França, apresentou, em 24 de
Outubro de 1950, na Assembleia Nacional Francesa, um
plano que permitia a integração
de unidades militares alemãs no
seio de um exército europeu.
Nesta proposta vinha a intenção de convocar a Assembleia dos Seis, a quem o plano
seria apresentado para apreciação e discussão.
A intenção era a de neutralizar de vez “o perigo alemão”,
constituindo-se um exército
europeu, integrando as forças
ELECTRICISTA AUTO

armadas dos seis fundadores da
CECA, com um comando unificado. Para o efeito seria nomeado um Ministro Europeu de
Defesa, que teria como órgão de
apoio um Conselho dos Ministros da Defesa, dos diversos
países.
Este exército seria dotado de
orçamento e de um programa de
armamento próprio e, no caso
de ser necessária a sua intervenção, ficaria subordinado ao
Comando Supremo Atlântico na
Europa. Entretanto, em Fevereiro o Conselho da NATO, reunido em Lisboa, aprovava a intenção de se formar a CED.
Eisenhower, apesar da oposição da maioria dos membros
do seu Gabinete, e Churchill
apoiaram o projecto, tendo o
mesmo sido assinado na Conferência de Paris em 27 de Maio
de 1952, e posteriormente ratificado pela Alemanha, Bélgica,
Holanda e Luxemburgo.
O acto teve a presença de
Dean Acheson e de Anthony
Éden que com a sua presença
reafirmavam o apoio dos seus
países à iniciativa em que, no
entanto, não participavam
activamente.
Em vista dos acontecimentos, Jean Monnet, Paul Henri
Spaak e De Gasperi, e os outros
presentes, acharam que era inútil, que era tempo perdido, esperar que o Tratado CED fosse
ratificado para se constituir um
bloco político.
Resolveram, então, pressionar o avanço de um projecto de
União Política (CPE).
Efectivamente no Luxemburgo em 10 de Setembro de
1952, os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos Seis criam
uma Assembleia «ad hoc» cuja
missão seria a de propor aos
governos um projecto de tratado
de uma Comunidade Política
Europeia. Spaak desempenharia um papel preponderante,
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sendo nomeado Presidente do
grupo de trabalho nomeado para
o elaborar.
De Gasperi, ao tempo Chefe
do Governo e Ministro dos
Negócios Estrangeiros de Itália,
“inventou” o Art.º 38.º do Tratado CED que estipulava que a
Assembleia devia elaborar um
projecto de união política, de
estrutura federal ou confederal,
com uma Assembleia Bicamaral
eleita democraticamente, que
incarnaria o poder europeu, de
que o exército europeu seria uma
emanação. Queria-se um exército europeu, mas com uma legitimidade e um controle democrático. O referido Art.º 38.º previa
ainda a fusão, a prazo, da Assembleia da CECA e da CED.
A necessidade da invenção
parece óbvia. Destinava-se a
tentar legitimar, ou a tornar
natural aos olhos da opinião
pública, o surgimento das novas entidades. Os trabalhos da
referida comissão começaram
em Setembro de 1952 e em
Março de 1953 o projecto é apresentado aos seis. Previa a criação de um Conselho Executivo,
que seria responsável perante
um Parlamento Bicamaral, formado por Ministros dos países,
o qual controlaria politicamente
os domínios já integrados, o
carvão e o aço, e em vias de o
ser, a defesa, e a termo a economia. Previa também a existência
de um Senado e de um Assembleia eleita por sufrágio Universal. Este plano suscitou dúvidas
e reticências em vários europeus, nomeadamente em Paul
Van Zeeland, Georges Bidault,
Vincent Auriol, de Gaulle e outros. Tratava-se de um projecto
da cariz marcadamente federal, na linha da CECA.
No princípio do ano seguinte, Janeiro de 1953, o General
de Gaulle faz saber, publicamente, que achava o plano inaceitável. Em 9 de Março de

1953 o projecto da Comunidade Política Europeia (CEP),
elaborado pela Assembleia CECA
é remetido aos Governos dos
Seis. É liminarmente recusada. Em 30 de Agosto de 1954, a
Assembleia Nacional francesa
recusa ratificar o documento,
que previa a Comunidade Europeia de Defesa (CED), mais
conhecido como o Plano Pleven.
E as duas Comunidades de cariz
federalista, como incidência nos
planos político e militar morriam nesse mesmo dia.
Na sequência deste fracasso, para os federalistas, Jean
Monnet demite-se da presidência da Alta Autoridade da CECA.
Nova tentativa surgiu em 1962,
da autoria de Christian Fouchet.
Os Chefes de Estado e de
Governo deram a Fouchet um
mandato para a elaboração de
um estudo que contemplasse a
inventariação dos meios que
seriam necessários para dar um
carácter estatutário à união dos
povos europeus. O Presidente
Fouchet elaborou um documento que continha três propostas,
sob a forma de Tratado da União
de Estados. Previa a cooperação
intergovernamental no domínio
de uma política externa unificada, o reforço da segurança dos
Estados membros, contra todas
as possíveis agressões, e uma
coordenação das Políticas de
Defesa. Este plano previa, ainda
que se dessem os primeiros passos para a criação de uma
Moeda Europeia.
Desapareceu da agenda política em Abril de 1962 porque
dois homens assim o entenderam, apesar de estarem de acordo
com o seu conteúdo: Konrad
Adenauer e Charles de Gaulle.
Nova tentativa foi feita em
1969, na Cimeira da Haia, onde
os seis reafirmaram a necessidade de unificar politicamente a
Europa. Na sequência desta cimeira é aprovado no Luxem-
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burgo, em 1970, o Relatório
Davignon que marcou, então, o
início da Cooperação Política
Europeia.
Esta cooperação incidia exclusivamente sobre a Política
Externa, pretendendo “assegurar uma compreensão mútua e
reforçar a solidariedade dos Estados perante os grandes problemas de política internacional,
através de reuniões entre os respectivos serviços diplomáticos”.
Novamente o plano foi chumbado.
E nova tentativa surgiu agora
em 2007 com o denominado
Tratado de Lisboa, em que mais
uma vez a Corrente Europeia de
Opinião Federalista tenta vencer
a Corrente Europeia de Opinião
Intergovernamentalista.
Mais uma vez certos políticos europeus não percebem que
a maioria dos europeus quer
uma União de Estados Soberanos e não uma Federação de
Estados. Querem uma Europa
das Nações e não os Estados
Unidos da Europa. Não perceberam que esta tentativa Federal
é a 4.ª tentativa, desde a fundação das Comunidades, e, não
traz nada de novo face às anteriores que foram recusadas. Graças a Deus que os Irlandeses
ainda têm a possibilidade de ser
ouvidos...
Assim, e contra a vontade
dos Federalistas, a Europa continuará a reger-se pelo Tratado
de Nice, embora este já seja
muito a caminho do modelo
Federal. Mas do mal o menos...
apenas os Irlandeses são considerados pelo seu respectivo Governo como cidadãos de primeira. Os restantes Governos trataram mal os cidadãos. Veremos
o que o futuro nos reserva.
Se os Governos continuarem
a negociar nas costas dos cidadãos, vai haver um dia em que
estes vão acordar e não vão
gostar do que lhes estão a fazer.
Os povos europeus passaram
10.000 anos de guerras pela
conquista da sua autonomia... da
sua capacidade de autogoverno... pela sua autodeterminação.
Será que os Federalistas não
percebem a história? Será que
não a leram? Veremos o resultado de alguns... quererem entrar
na história à custa dos cidadãos
que deveriam defender...

VENDE-SE
MORADIA
Bom Preço

Dr. Miguel Mattos Chaves *

Táxis Paul
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

• Alterações Climáticas

Poupança de Energia Eléctrica
Muitos estudos revelam que
a Humanidade está a usar os
recursos do planeta acima da
sua capacidade de regeneração.
E que as exigências cada vez
maiores dos consumidores têm
um impacto significativo no
meio ambiente, não só a nível
do futuro das reservas energéticas, como também no aumento
da poluição.
Sendo assim, o desafio com
que todos nos deparamos é
exactamente o de conciliar estas
duas tendências aparentemente
contraditórias. Ou seja, continuar a usar os bens e serviços
básicos para a vida humana e
melhorar a qualidade de vida,
enquanto se minimiza o impacto
ambiental, de forma a não por
em risco as necessidades das
gerações futuras. É a isto que se
chama desenvolvimento sustentável.
As instalações que utilizam
combustíveis fósseis não produzem apenas energias, mas também grandes quantidades de

Reduza o consumo de energia eléctrica

vapor de água e dióxido de carbono, gás que é um dos principais responsáveis pelo efeito de
estufa do planeta.
O efeito de estufa é um fenómeno natural, provocado por
alguns gases da atmosfera, que
mantém o nosso planeta com as

temperaturas certas, pois conserva uma pequena parte da luz
do sol que chega a Terra. Devido a grande utilização dos combustíveis fósseis a concentração
dos gases com efeito tem aumentado. Este aumento provoca
uma aceleração do efeito de es-

REFLEXÕES

tufa que tem como consequência o aquecimento do planeta e
no clima.
As alterações climáticas decorrentes do aquecimento global far-se-ão sentir de diferentes
formas: através subida do nível
do mar que pode fazer submer-

Marta Costa Almeida *

gir algumas ilhas, aumentar a
erosão costeira e afectar alguns
ecossistemas. Haverá alterações
dos fenómenos meteorológicos
extremos, secas e cheias. A produtividade agrícola será igualmente afectada devido aos ciclos de temperaturas e pela escassez de água, havendo o risco
da prevalência de situações de
fome em determinadas regiões
do planeta.
As alterações das condições
climáticas em determinadas regiões levarão ao aparecimento de
doenças que até então eram raras ou inexistentes e ainda levar
a extinção de espécies.
Torna-se assim urgente uma
mudança de postura no quotidiano para alcançar um novo
equilíbrio entre o nosso modo
de via e o ambiente.
Mudar é fácil, não custa nada,
e o Ambiente Agradece!
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

assinaturas e publicidade no JC

O Contra

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.
José Manuel Caeiro

Para pagamentos por multibanco
É uma realidade que não
precisa de qualquer demonstração, que os países, tenham o
regime que tiverem, precisam
sempre de ter um governo que
os leve, e aos seus governados, a
ser credíveis e estes a terem uma
vida tão feliz quanto possível
não só em função de bens materiais, mas também terem o direito a ser felizes.
De todos os regimes implantados neste mundo global aquele em que os cidadãos se podem
manifestar positivamente através do voto, que se quer seja a
vontade clara do eleitor e não
outra coisa, é o democrático isto
é, onde o poder vem do povo
para o povo em teoria está muito
bem, mas ainda no regime democrático temos a considerar a
democracia directa e a representativa.
Esta é a que está implementada no nosso País e dá aos
eleitos a faculdade de tomarem
decisões em nosso nome, mas
que na maioria das vezes é em
nome de não sei quem.

Não é fácil pois governar em
democracia, tanto mais que, por
exemplo, quando se é oposição,
todas as ideias do governo são
feridas de tudo e mais alguma
coisa, mas quando a situação se
inverte, o que era muito mau,
passa a ser muito bom. Não
entendo, mas dizem que é política e assim é que se deve trabalhar.
No entanto e tendo um olhar
pelo retrovisor, isto é, recuando
não mais que trinta anos, verifica-se que as teorias e práticas
políticas não têm resolvido nada, uma vez que todos os recursos postos a nossa disposição,
pela Europa, não têm desenvolvido o País nem tão pouco
ternos proporcionado um nível
de vida parecido com os nossos
parceiros.
Somos dos que mais pagamos, temos dos ordenados mais
baixos e em nome de tecnologias discutíveis, não somos mais
do que fabricantes de dinheiro
para pagar impostos. Quando
ouvimos e vemos os assuntos

que se discutem na Assembleia
da Republica, ficamos apavorados e interrogamo-nos se foi para aquelas guerras de vaidades e
de conversa fiada, que nos deixamos representar através do
nosso voto.
Os assuntos que nos poderiam interessar são imediatamente transformados em conversa sem interesse e depois é o
que se vê: leis cada vez mais
gravosas para todos, a solução
para a maioria dos problemas
são os aumentos incontrolados,
a um fisco arrogante e que nos
obriga a pagar o que podemos e
não podemos, quando o próprio
Estado é um pagador que, dito
pessoa de bem, e não tendo
quem o obrigue a satisfazer os
seus compromissos, paga quando quer e lhe apetece.
É possível que a oposição já
tenha equacionado tudo isto,
mas com a pouca credibilidade
que tem, não é mais que apenas
conversa fiada.
____

NIB: 0045 5170 4021 8445 9592 4
curtas

Prémio Ship 2008

Tendo o Jornal de Coruche ganho, pelo segundo ano consecutivo, um dos mais prestigiados prémios de imprensa
regional, o prémio SHIP Imprensa Reginonal, publicamos
uma notícia na edição n.º 27, que o executivo camarário tinha
atribuído um voto de louvor ao nosso jornal. Esta informação
foi-nos dada por via oficial da autarquia e só por isso a publicamos.
Acontece que recebemos cópia da acta dessa reunião
através de carta do Sr. Presidente da Câmara, que agradecemos e que reproduzimos.
“PRÉMIO DA SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 2008 – “O JORNAL DE
CORUCHE”: – Foi presente o e-mail de “O Jornal de Coruche” de 21.05.2008, dando conhecimento que o referido jornal foi premiado com um dos mais prestigiados prémios de
jornalismo nacional, o qual é atribuído anualmente pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal. O Senhor
Presidente referiu que o Jornal de Coruche foi premiado pela
S.H.I.P., tendo-se realizado a entrega de prémios no passado
dia 26 de Maio.
A Câmara tomou conhecimento.”
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Exposição no antigo edifício dos CTT, em Coruche

António Ribeiro Telles
25 Anos de Alternativa

A N U NC I E AQ U I
O Jornal de Coruche é referência mediática
na Imprensa Regional.

Tel: 91 300 86 58
geral@ojornaldecoruche.com

OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

PEDRO MANUEL VILELAS
Tels.: Casa - 243 619 547
Oficina - 243 679 053
Tlm. 917 305 762

•

Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche

Foi Inaugurada, no dia 8 de Agosto, a exposição comemorativa dos 25
anos de Alternativa do cavaleiro António Ribeiro Telles.
Muitos foram os que marcaram presença na inauguração, desde seu pai e
irmãos, aos muitos amigos e coruchenses em geral que se associaram ao acto
homenageando, eles também, o Maestro da Torrinha.
A exposição encontra-se no antigo edifício dos CTT e vai estar patente até
6 de Dezembro, com o horário normal do Museu Municipal de Coruche.

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

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

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Astra 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

Fotos de: Joaquim Mesquita

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
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VIVER

COM

SAÚDE

Obesidade e seus tratamentos
Abel Matos Santos *

A obesidade define-se como um estado resultante da
excessiva acumulação de gordura, sendo o tecido adiposo a
expressão de um depósito de
energia excedente.
A obesidade é uma doença
com grande prevalência, constituindo já uma verdadeira epidemia e um importante problema de saúde pública, associando
várias patologias como a diabetes, hipertensão, litíase biliar, dislipidémias, apneia do sono e artroses dos membros inferiores.
Quando se coloca o problema do tratamento da obesidade,
coloca-se também a questão de
quem deve ser tratado e com
que objectivo, devendo ser tratados todos os indivíduos com
Índice de Massa Corporal acima
dos 25 Kg/m.
O objectivo do emagrecimento deverá ser a perda de massa
gorda (gordura), e não a perda
de água e músculo, devendo esta perda de peso ser lenta e acompanhada de exercício físico.
Deste modo, o objectivo não
deverá ser a obtenção do peso
de referência, mas sim a redu-

ção possível atendendo a múltiplos factores.
Nesta altura do ano, e com o
Verão muita gente quer perder
aqueles quilos que se foram acumulando durante os meses de
Inverno, recorrendo-se por vezes a métodos drásticos, tais como: medicamentos e dietas milagrosas de efeito rápido e pouco duradouro, que na prática
levam à perda de água e massa
muscular (músculo) e não de
gordura.
Para que a perda de peso tenha sucesso deverá ser realizada
com acompanhamento médico e
nutricional para garantir posteriormente a manutenção do peso
perdido.
O plano alimentar deverá
ser individualizado, contudo o
indivíduo com excesso de peso
deve:
• Evitar estar muitas horas
sem comer;
• Diminuir o consumo de alimentos ricos em açúcar e gorduras;
• Aumentar o consumo de fibras, através de frutas e vegetais;
• Aumentar o consumo de
água, fora das refeições principais;

• Optar por refeições equilibradas, com baixo consumo de sal.
Como adjuvante no tratamento da obesidade por vezes
recorre-se a fármacos.
Os medicamentos usados no
tratamento da obesidade podem
dividir-se em dois grandes grupos, os de acção central e os de
acção periférica.
• A sibutramina é o único
fármaco de acção central a ser
comercializado entre nós, este
diminui a sensação de fome, aumenta a sensação de saciedade,
levando a uma menor ingestão
de alimentos. Este medicamento
não deve ser prescrito a doentes
com problemas cardíacos e que
tomem antidepressivos.
São vários os medicamentos
de acção periférica, e deles destacamos:
• Orlistat, actua a nível do
intestino, e impede a absorção
de cerca de 30% das gorduras
ingeridas. Contribui ainda para a
diminuição dos níveis de colesterol e absorção de das vitaminas liposoluveis (A, E e dos B
carotenos).
• Medicamentos contendo
fibra, estes podem ser úteis na

regularização do funcionamento
intestinal, podendo diminuir ligeiramente a absorção do colesterol e podem ter acção saciante
de grau variável.
• Medicamentos com Quitosano, obtido através da purificação das cascas de crustáceos,
sendo um polissacarido indegerivel e inabsorvivel, impede
desta forma a absorção de ácidos gordos, colesterol e triglicéridos.
• Chás naturais, o seu efeito
hidratante e rico em antioxidades não promove por si só à perda de peso. Contudo tem efeito
diurético e laxante podendo provocar alterações digestivas, tais
como diarreias, simulando assim uma diminuição de peso
falsa. De advertir ainda que, na
grande maioria, estes chás não
sofrem qualquer controlo laboratorial, não se sabendo assim a
sua constituição.
• Outros medicamentos ditos naturais, a maior parte tem
efeito laxante e diurético, promovendo alterações gástricas
(diarreias), não são sujeitos a
qualquer controlo médico, sendo o seu uso desaconselhável.

A IMPORTÂNCIA
DA FIBRA
As fibras alimentares, constituem a parte não digerível nem
absorvível de muitos alimentos
de origem vegetal, tais como os
cereais, as frutas e os legumes.
Podem ser solúveis em água ou
insolúveis.
O grupo das fibras inclui a celulose, hemicelulose, lenhinas,
pectinas, gomas e mucilagens.
As fibras apresentam diferentes propriedades, que se complementam, portanto o ideal será
adoptar uma dieta com elevado
teor em fibra, proveniente de alimentos variados.
As fibras aumentam o volume
das fezes, estimulam o funcionamento intestinal e diminuiem a
absorção de açúcares, gorduras,
por exemplo, o colesterol.
Pensa-se que muitas doenças
da civilização moderna, como a
prisão de ventre, as hemorróidas,
o cancro intestinal, a obesidade e
a aterosclerose, estão relacionadas com uma ingestão diminuída
de alimentos ricos em fibra.
_____
* Especialista em Doenças do
Comportamento Alimentar
Hospital de Santa Maria,
Lisboa

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

EDITORIAL
Uma breve vota
Ainda sobre a porta grande da Praça de Toiros do
Campo Pequeno, importa que
vos diga.
Na última quinta feira do
mês de Junho, quis a gentileza
do Dr. João Borges convocar-me e a mais uns quantos actores da comunicação social taurina, para nos dizer, textualmente, que há saídas pela porta
grande de Lisboa que a administração sanciona e outras que
não.
Dito foi também, que é condição para uma saída em om-

bros em Lisboa, que o artista
averbe dois êxitos consecutivos
na praça; por um lado é bom
ficarmos a saber que existe um
critério, por outro creio que também nos assiste o direito de discordar dele, e isto porque nos
não foram apresentadas de início quaisquer hipóteses de excepção.
Eu explico. Presumindo, com
alguma ingenuidade, que nos
fosse possível desfrutar do toureio de um morante de la puebla, de um José Maria Manzanares, ou de qualquer outro figurão na arena de Lisboa, sabido

que não é fácil a sua contratação
e se não repetem com facilidade, parece-vos bem que após um
triunfo contagiante de praça em
pé se vejam impedidos de uma
saída em ombros porque tal não
se enquadra no critério da empresa? A mim não sou de facto
fervoroso adepto da não banalização da porta grande e disso
dei conta em texto anterior, mas
também julgo da mais elementar justiça que se honrem os
toureiros que triunfem de forma
sonora e acima da média, toureiem muito ou pouco em Lisboa, porque fazendo fé no crité-

Dr. Domingos da Costa Xavier *

rio em vigor jamais poderia triunfar em Madrid qualquer toureiro rotulado de “nuevo en esta
plaza”, o que equivale a dizer
teria sido figura, pois foi a porta
de Alcala que lhe projectou toda
uma carreira até ao momento
adormecida.
Por outro lado, é bom que se
equacione o que por exemplo
esta temporada se passou em
vitoria com Perera, a quem o
meu humor do presidente roubou a porta grande com base no
regulamento autonómico (que
implica troféus superiores a
Madrid) depois de ter realizado

as mais valentes e artísticas faenas da feira.
Temos que apelar ao bom
senso ao tratar destas matérias;
devíamos por exemplo explicar
aos nossos artistas que “a volta à
arena” não se encontra consignada nos contratos como por cá
parece acontecer, quer estejam
bem ou não, indignidade insuportável numa festa de toiros em
que me habituei em que no fim
da actuação até o “silêncio” já é
respeito.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino

Toiros e Forcados
Luizi Di Paula é um brasileiro de Minas Gerias,
que se deixou tocar pela força telúrica da arte
bem portuguesa de pegar toiros, e, que reuniu
um acervo de obras em que toiros e forcados
são o tema, e expôs no corredor principal da
praça de toiros do Campo Pequeno.
É sempre agradável ver as artes plásticas de
mãos dadas com a festa, festa que nenhuma
outra das actividades artísticas consegue
suplantar nessa capacidade inspiradora, o que
por ser verdade me não canso de salientar.
O autor tem uma paleta rica e os quadros continuam visíveis em Lisboa, bem merecem ser
apreciados.
DCX

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

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

Especialidade Carne na Brasa

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

Entrega do Troféu Bola de Prata, no Dia do Campino, 17 de Agosto, em Coruche

suplemento

Tauromaquia
Coruche, 17 de Agosto

N o dia do Cam pino!

Manuel Telles Bastos, impôs um toureio clássico e dominador

Em Coruche, pelas Festas de
Nossa Senhora do Castelo, que
me orgulho de ter por madrinha.
É por demais evidente que o
dia grande é o dia da Santa, que
a vila homenageia com a tradicional procissão, por todos considerada uma imponente manifestação de fé.
Depois, o outro dia grande é
o Dia do Campino, de há quantos anos feriado municipal, dia
que começa com o cortejo etnográfico e do trabalho, que em
boa hora esse coruchense de luxo que se chamou António Feliciano Branco Teixeira imaginou, e, que ainda hoje perdura
pesem os anos em que pouco
mais víamos desfilar que as máquinas da câmara e os carros dos
bombeiros, tempos que passe o
que passe, que a história não se
emenda, importa esquecer.
Este ano o “cortejo” recordava os anos quarenta, de que só
apanhei a ponta final, ocasião
que me viu nascer. Foi bonito,
matei saudades, saudei mentalmente todos os que sabem guardar memórias (faço-o agora por
escrito…) e desfrutei com as
cenas da época que tive a sorte
de viver. Foram tempos que
nem por duros deixaram de ser
puros, e que algo conservador e
saudosista que me sinto, guardo
no canto dourado da memória.
Mas, o que me leva a este
texto é a corrida à moda antiga
que a empresa “Toirolindo” que
os Inácios Pai e filho governam
montou para desfrute das gentes
pela tarde.
Prestava-se na mesma justa
homenagem a David Ribeiro
Telles e a seu filho António, pela
passagem de cinquenta anos de
alternativa do mestre e de vinte
e cinco do mestrinho, e digo-o
no jocoso, que António bem que
merece com todas as provas
dadas que tal epíteto lhe antecipe o nome, e tendo-me cabido
a despesa da conversa, coube-
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-me rematar afirmando ser um
privilégio o saber-me coruchense e assim poder ombrear com
tão distintos artistas, que tão
bem têm sabido ser embaixadores da nossa terra, e é claro,
que me não esqueci de lhes
expressar o meu obrigado por
existirem.
Depois que se assinale o
valoroso gesto do Grupo de For-

•

Isabel Ramos, muito bom desempenho

cados amadores de Coruche,
que teve alma e talento bastante
para se enfrentar a oito toiros,
tão só com ferro Passanha. Saldaram a contenda com extrema
dignidade e eficácia, elevaram
bem alto os pendões da vila e do
grupo, exibiram moral e senhorio, creditaram-se com atitudes
bonitas e bom estar e quedam
para a história como solistas o
cabo Amorim Ribeiro Lopes,
Pedro Crispim, Rui Godinho,
Miguel Raposo, Nuno Feijoca,
Alberto Simões, Ricardo Dias e
António Macedo, sendo certo
que o aqui importa salientar é de
facto o soberbo estar de todo o
grupo em solitário se não enfrentava a oito toiros, ainda por
cima com fama de ásperos para
a gente das ramagens. Averbaram uma página brilhante no
livro de oiro do seu “curricu-

O cabo, Amorim R. Lopes abriu a tarde de pegas á primeira

Alberto
Alberto Simoes tambem á primeira

•

Rui Fernandes, deixou excelente ambiente em Coruche

lum”, para que conste!
É evidente que oito toiros
nos tempos que correm são
muita fruta para os compromissos a que a sociedade está sujeita, e tornou-se claro que as famílias com miúdos para alimentar, os idosos com rotinas para
cumprir, e os que não sendo
entusiasmados pela coisa táurica tiveram vagar para se cansar
e alguns debandaram antes da
conclusão do evento. No entanto, não deixaram, de saudar a
empresa por ter feito questão de
restaurar a corrida á moda antiga, até porque, artisticamente
foi um êxito.
Abriu Praça António Ribeiro
Telles perante um exemplar que
serviu sem excessos e o da
Torrinha acabou por se acreditar
com valorosos ferros curtos, não
raro lidando ao revès das inoportunas “instruções” do filho
do ganadero; Diogo Passanha
tem que interiorizar que o seu
papel acaba com o negócio dos
toiros e só o retoma com o negócio das carnes, sendo de todo
despiciente que invective bandarilheiros e toureiros durante a
lide. Vale…! E só o digo por profundo respeito para com a casa.
Perante o segundo do seu lote,
esteve enorme, clássico, seguro,
alegre e emotivo e mais se não
pode pedir a um toureiro que
entendo, bem montado, o que
tinha por diante.
Rui Fernandes face ao segundo da ordem esteve muito
bem e perante o sexto, credenciou-se com uma belíssima actuação, atrevida, exibindo monte de qualidade para desenhar
sortes a que não faltou a emoção, que soube rematar com as
piruetas que exibem valor face
ao toiro e agradam ao público.
Manuel Ribeiro Telles Bastos esteve asseadíssimo perante
o seu primeiro e artista perante o
sétimo da ordem, ao qual colocou o melhor curto da tarde (em

meu entender, claro está…) e
sobra ainda a forma que sempre
Encontra de estar a cavalo,
perfeita figura de grande cavaleiro de Saumur, pese embora o
dispensar a prene rigidez que
tais figuras exibem. É um caso a
cavalo e perante o melhor lote
da tarde convenhamos que deu
muito boa conta de si.
E agora Isabel Ramos; face
ao quarto da ordem, novilho,
menos pesado, andando e transmitindo mais, a juveníssima cavaleira praticante exibiu maneiras que provam de forma
irrefutável que pretende muito
mais que ser mais uma. Note-se
que com o amadurecimento toureiro (que o da idade é impossível…) até lhe notamos um
agravar de fáceis, o que se saúda
que a festa sendo festa é coisa
séria. Se no primeiro do seu lote
esteve bem, a fechar praça esteve enorme, diligente, e, sobretudo sabendo nos curtos que
colocou transmitir emoção a
uma praça ainda composta, mas
em que as bancadas se revestiam de um público cansado de
quatro horas de toiros. Não é de
somenos que se reconheça tal
valor à cavaleira. Também nesta
corrida se louvaram os campinos, e, de tão poucos, importa
que se louvem.
N.O. Premiando o cabresto
mais antigo, pelos membros da
comissão de festas e pelo meu
colega Nuno, foi imposta ao
animal mais velho em actividade uma “bola de prata”, que
em meu entender merece se
designe “embola de prata”, o
que não é mau se rectifique não
vá que um dia destes ainda
alguém queira ver os cabrestos
a marcar livres ou grandes
penalidades, que não se permitam os taurinos dar passe às
confusões…!
____
Domingos da Costa Xavier
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S. Torcato venceu Bola de Prata
Decidiu a comissão de festas e
em boa hora o fez realizar um concurso de jogos de cabrestos.
Pontuados em diversas fazes
integradas no programa das festas.
Com a participação de três
casas agrícolas, Adema, Hrds. de
Cunhal Patrício e S. Torcato, teve
inicio com a prova de condução
dos toiros do encierro no dia 16
de manhã e provas no antigo
campo de jogos Horta da Nora á
tarde, prosseguindo no dia seguinte com a condução durante o
cortejo a seguir á qual se apurou
os dois finalistas para na corrida

Texto e Fotos: Joaquim Mesquita

disputarem a final com uma reco_lha a
cavalo e duas a pé cada finalista, no
caso, Hrds. Cunhal Patrício e S. Torcato.
Os representantes da Adema, (casa
Palha), comprometeram a sua pontuação ao levar menos um cabresto ao
encierro. No final o consenso do júri
recaiu o primeiro lugar nos representantes de S. Torcato.

Elas e Eles…
Perante toiros marcados com
ferro Núncio, no pretérito dia 24
do 7 do corrente, actuaram no
campo pequeno as cavaleiras Sónia Matias, Ana Baptista, a cavaleira praticante Isabel Ramos, o
cavaleiro Manuel Telles Bastos,
Marcos Tenório (Bastinhas) e o cavaleiro praticante Tiago Carreiras.
Pegaram os toiros os amadores da Chamusca, os Amadores
do Aposento da Chamusca e os
amadores de Alter do Chão,
sendo que com melhor ou pior
sorte souberam honrar as jaquetas
que envergavam.
Sónia esteve asseada até ao
ferro de palmo em que sofreu um
toque violento, Ana dificultou a
vida à empresa e à direcção da
corrida e sua assessoria ao não ter
feito andar o seu toiro da ordem
que nada mais exibia que uma
vulgar cãibra, sendo que pouco

adiantou lidando o “Sobrero” em
que só vislumbramos mérito no
3.º e 4.º ferros curtos, dado que
até o que pretendeu ser a apoteoso
do remate se frustrou com um
ferro de palmo atravessado de
todo, um par falhado e outro mal
colocado, e, quem acabou por salvar a honra do convento foi a
noviça. De facto Isabel Ramos,
miúda a quem coube lidar o
exemplar mais pesado da noite,
nada mais que bem calcados seiscentos e vinte e seis quilos, esteve
asseadíssima até ao segundo
curto, em que empolgou, e estava
dado o tom até ao final da sua
actuação Como é de bom tom,
primeiro as senhoras, e agora
vamos lá então falar dos homens.
Manuel Telles Bastos, que me
não canso de repetir é um luxo
ver a cavalo, teve uma prestação
de altos e baixos, sujeitando as

Fotos: Joaquim Mesquita

Ana Baptista

montadas a toques diversos, mas
em que mesmo assim revelou
saber no 3.º e 4.º curto que colocou, e vontade num palmo arrojado, mas acabou por dizer pouco
face ao que dele sempre se espera.
Marcos, mostra-se excelente
equitador e bom toureiro, creio

que bom mais ortodoxo que seu
pai (e note-se que o pai é tão só
mais “taquillero” dos nossos
cavaleiros…) na forma de estar
em praça e se é facto que lhe não
podemos assinalar na actuação
redonda, daquelas que levam aficion a discussões passadas dois

ou três dias de finda a corrida, a
verdade é que seguiu honrando o
nome de seu pai e cimentando o
seu, o que em meu juízo é de
valorar. Acresce dizer que como
diria o francês tudo começa pelo
princípio, e de facto Marcos Bastinhas, em praça, foi quem melhor
recebeu o exemplar que lidou.
Tiago Carreiras, o cavaleiro
da Casabranca parece ser um caso
de empatia com os públicos e no
Campo Pequeno assim foi; vi o
jovem ao vivo pela segunda vez,
e quem sou eu para apreciações
extemporâneas não fundamentadas. Agradou e o público é soberano quando gosta ou não
gosta, mas creio que muito tem
que limar, por isso é só e ainda
praticante. Esta corrida, se bem
que não agradou, teve como mérito o facto de que não cansou.
Domingos da Costa Xavier

O Triunfo do “Mia”
Carinhosamente o mais novo
dos cavaleiros Brito Paes é conhecido entre familiares e amigos
por “Mia” e é o seu triunfo lisboeta a 7 de Agosto que aqui
quero destacar.
António Ribeiro Telles confirmou-lhe a alternativa e cedeu-lhe
“erudito” um exemplar de Cunhal
Patrício como todos os outros,
com anunciados 476 quilos de
peso e 5 na espádua, que serviu
pese o pouco som.
António Brito Paes, determinado (e note-se que deveria balançar a moral do cavaleiro, dado
que seu pai do mesmo nome se
viu acidentado com gravidade
pela manhã do mesmo dia em
maneios de tentadero…) e pletórico, quis deixar de todo justificada a sua presença na praça capitalina.
Numa lide de menos a mais

justificou-se, mas foi a fechar
praça que se agigantou-se, face a
toiro que mais não foi que franco
exibindo maneiras e valor, até
com “paradinhas” em plena reunião, lidando de forma alegre,
comunicativa e emocionante.
Merece parabéns por tal estar,
e só lhe desejamos, muito sinceramente, que prossiga em tal
caminho, sabido que é que não
raro “tem dias”.
António Ribeiro Telles, esteve
igual a si próprio, que já nada precisa de provar a ninguém. No seu
primeiro teve vagar para se
entreter a mostrar como se tira
partido dum toiro sem um grama
de qualidade, “Gaiato” de seu
nome (e nunca cresceu…) e triunfou. Face ao quarto da ordem,
esteve enorme em valor e acerto,
extraordinário na colocação dos
compridos e um artista ao cravar

Brito Paes

os curtos, o que conseguiu “entrando pelo toiro dentro” como se
diz na gíria, sintoma pleno do
arrojo feito arte.
Rui Salvador face a seu pri-

meiro obteve um triunfo rotundo,
que muito aplaudido foi, dado a
frontalidade que usou na ferragem curta. Já ao lidar o quinto,
arquitecto que é teve que se limi-

tar a arquitectar bem a coisa visto
que lhe soltaram um exemplar
com lesões (e corrimentos…)
oculara visíveis, o que é óbvio
não é propício ao bom desempenho toureio. Que Conste…!
Que conste também, e por isso
o destaco, malgrado o respeito
por todos os outros, o pegão de
Ricardo Patusco pelo Grupo de
Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, enorme em técnica,
em garra, em estar em receber, em
reunir e no fechar, pega a preencher a totalidade dos requisitos
do bem saber de um forcado, o
que me cumpre salientar.
Como saldo, de uma noite
agradável, deixem-me que saliente o estar de António Brito
Paes, dado que face á sua juventude, faz parte do futuro.
____
Domingos da Costa Xavier
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S OBRE T OIR OS

A 8 de Agosto
As tradicionais festas do
Barrete Verde em Alcochete
inclui por tradição três festejos
taurinos, onde o empresário
António Manuel Cardoso apresenta como atractivo principal
da feira taurina o “Toiro-Toiro”,
além das principais figuras a
cavalo.
Este ano não fugiu à regra e
na primeira corrida, 8 de Agosto
perante mais de meia casa,
saíram três anunciados de Ernesto de Castro (3.º, 4.º e 5.º) e
três de Manuel Coimbra (1.º, 2.º
e 6.º), a rematar o curro. Na generalidade saíram mansotes com
excepção do terceiro, codicioso.
Luís Rouxinol cumpriu com
a função perante um lote a exigir toda a entrega do cavaleiro
de Pegões.
Vítor Ribeiro teve que tragar
os menos lidáveis da noite, fê-lo
com profissionalismo e valor.
João Moura Caetano alcançou bonito êxito perante o seu
primeiro e limitou-se a cumprir
no último da noite. Os Amadores de Vila Franca executaram
uma pega á primeira e duas á
terceira, já os Amadores de
Alcochete tiveram uma noite

Alcochete em Festa
Joaquim Mesquita

crítico taurino

João Ribeiro Telles Jr, brilhou

António Telles abriu a Corrida com uma poderosa sorte de gaiola

mais dura com duas pegas á segunda e uma á quarta, com o
último toiro a enviar alguns forcados para a enfermaria. Dirigiu
António José Martins.
No domingo 10 de Agosto,
perante casa cheia realizou-se o
concurso de ganadarias com os
dois troféus em disputa a serem
arrebatados pelo toiro de Passanha, lidado em 5.º lugar. Saíram pela porta dos sustos toiros
de branco Núncio, José Lupi,

Rio Frio, Ernesto de Castro e
Vasconcellos e Sousa d'Andrade, cujos pesos oscilaram entre
530 e 630 kgs.
António Ribeiro Telles abriu
praça com uma lide superior fazendo alarde das suas entradas
frontais e reuniões ao estribo para no segundo se empregar com
maestria para completar a lide a
um mansote sem classe.
Rui Salvador, numa temporada de grande nível pôs na pri-

meira lide a transmissão que o
oponente não tinha com ferros
curtos de impacto, o seu segundo saiu com pata, foi codicioso
ao qual o cavaleiro nabantino
deu uma lide importante cravando em sortes arrimadas e emotivas cativando o publico.
João Salgueiro andou toureiro dentro da classe que se lhe
conhece com uma lide regular.
A encerrar a corrida, Salgueiro mostrou-se mais a gosto e
sacou partido das investidas do
toiro do oponente numa lide
muito do agrado do público.

Os Amadores de Alcochete
encerraram-se com os seis toiros
consumando três pegas ao primeiro intento, duas ao segundo
e uma dobra, ao cabo, que ficou
inanimado após a primeira tentativa do quinto da tarde. Dirigiu
o Maestro António dos Santos.
A última corrida do certame,
realizada a 12 de Agosto, corrida da “Casa das Enguias” anunciava-se um curro de Branco
Núncio, saiu terciado de apresentação, trapio e comportamento. Rui Fernandes rubricou
duas actuações valorizadas pelo
seu excelente momento superando as fracas condições dos
oponentes, mais destacado no
que abriu praça.
Manuel Lupi andou vistoso
no seu primeiro com uma lide
regular e asseada já diante do
quinto andou algo desinspirado
com as reuniões a não resultarem idênticas à lide anterior,
também por culpa do oponente.
João Ribeiro Telles Jr cumpriu
continua na página seguinte >

de António Victória Martins

Bifanas * Marisco * Petiscos
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Êxito artístico e casa cheia em Monte Gordo!
Que grande noite de toiros se viveu em Monte Gordo, no sábado 9 de Agosto.
Fotos: Joaquim Mesquita

Casa cheia com um ambiente
espectacular acarinhando cavaleiros e forcados de uma forma
especial, o público fez a festa e
ajudou à festa, noite de glória se
viveu no Algarve.
António Ribeiro Telles abriu
praça com uma lide vistosa dentro
do estilo de puro classicismo
superando algumas dificuldades
do oponente impondo-se com
valor. Já no seu segundo utilizou
novas montadas, cravando de
frente e a quarteio, rematando e
recriando-se empolgando o publico que o ovacionou de pé.
Rui Fernandes também ele
vendeu cara a derrota e com valor
rubricou duas actuações superiores onde as sortes cambiadas
atacando o inimigo ou os cites
empolgantes com a montada a
recriar-se em toques de alta escola como as piruetas com que
> continuação da página anterior

A 8 de Agosto

Alcochete
Adriano Nunes despediu-se com uma excelente pega
e teve honras de volta em ombros dos forcados do
Barrete Verde

com a primeira lide e arrimouse com alma a encerrar a corrida numa lide de forte impacto
nas bancadas com ligeira batida
ao piton contrário e a cravar em
sortes emotivas conectado com
a sua nova montada “De Paula”.
Quanto às pegas, pelos do
Barrete Verde, despediu-se um
coruchense que envergava a
jaqueta alcochetana alguns anos,
Adriano Nunes, excelente pega
à primeira, com mais uma à primeira e uma à segunda. Pelos
do aposento da Moita, duas à
primeira e uma à terceira. Dirigiu Alberto Bartissol.
Ao intervalo houve fado
acompanhado por guitarra portuguesa e também pela banda
da Sociedae Imparcial 15 de
Janeiro, de Alcochete.
____
Fotos: Joaquim Mesquita

Antonio Ribeiro Telles, Rui Fernandes e Isabel Ramos,
protagonizaram uma excelente noite de toiros

rematou os ferros do quinto da
noite, Fernandes provocou arrepios nas bancadas que se transformaram em explosivas ovações.
Isabel ramos, jovem toureira
local, Princesa das arenas ou o
que quer que lhe chamem, o
importante é que se está a arrimar
estrondosamente corrida a corrida

e cada vez mais a conquistar o seu
lugar na festa. Superando as investidas do oponente ferro a ferro,
Isabel rematou a lide com dois
curtos em sortes cambiadas que
resultaram de excepção.
A encerrar a corrida brindou a
assistência com mais uma actuação de bom nível onde as sortes

frontais e os palmos finais resultaram extraordinários conectando-se com o seu publico brilhantemente. Nas pegas, o grupo de
Coruche levou a melhor através
de duas intervenções ao primeiro
intento executadas por José Tomás e Luís Carlos Gonçalves com
o grupo a mostrar coesão nas ajudas. Pelos de Moura foram caras
Nuno Pires e Cláudio Pereira,
ambos á segunda e pelos amadores de Cascais Bruno Cantinho
á segunda e Joel Zambujeira à
primeira. O curro de Passanha
saiu cumpridor, encastados e com
raça proporcionando êxito aos
toureiros. No final cavaleiros, forcados e ganadeiro foram merecidamente aos médios premiados
com uma ovação de luxo.
Dirigiu superiormente o Maestro Júlio Gomes assessorado pelo
Dr. Salter Cid.

José Tomaz

Luís Carlos

Noite de comemorações e excelente
segunda parte
A corrida anunciada para
Setúbal no Domingo, 24 de
Agosto teve na sua segunda parte o expoente máximo com três
boas actuações dos cavaleiros
alternantes, na primeira valeu
pela actuação de António Telles,
o mais regular em praça em terras do Sado. O curro de Brito
Paes saiu algo terciado de comportamento e escasso de apresentação, mais cumpridores os
três últimos. João Moura não se
encontrou como mansote primeiro, adiantava-se excessivamente por ambos os pitons colhendo a montada sem consequências, numa lide sem história, Moura superou-lhe as dificuldades com maestria, já no
seu segundo o Maestro de Monforte rubricou uma actuação de
luxo com cites picados, batida
ao piton contrario e reuniões
cingidas para deixar ferros de
elite com o público de pé a tributar-lhe fortes ovações, aí sim
vimos um toureiro cheio de
ganas de triunfo.
António Ribeiro Telles abriu
a sua actuação com a já tradicional sorte de gaiola, poderosa e
eficaz, manteve bom nível nos
compridos seguintes e nos curtos deixou uma serie de curtos
pisando terrenos de compromisso entrando de frente e a cravar
de alto a baixo.
Na segunda parte manteve o
excelente nível da primeira com

uma lide dentro do seu estilo
clássico mas com outra montada
que pode vir a ser um caso serio
na sua quadra, assim Deus lhe
dê sorte. Tanto na brega, como
na eleição dos terrenos, cites picados, entradas frontais e reuniões cingidas, António foi um
autêntico hino ao seu mais puro
estilo. O público reconheceu a
sua entrega e valor, recriando-se
com a montada antecedendo os
cites ou após receber os ferros
com toques de equitação de alta
escola sempre muito ovacionados pelo público.
António Maria Brito Paes,
jovem toureiro que tem vindo a
realizar uma excelente temporada, andou asseado no primeiro
cravando a quarteio e a rematar
bem as sortes para no ultimo da
noite empolgar o publico com
sortes cambiadas de forte impacto, que vem caracterizando
cada vez mais o seu toureio e
lhe dando um cunho especial.
Soube escolher bem os terrenos
e encurtando distancias dos cites
após cada ferro, Brito Paes impôs-se ao êxito ao lado de dois
Maestros. O grupo de forcados
de Montemor executou duas pegas á primeira e uma á terceira
com uma dobra. Dos amadores
de Setúbal, o primeiro foi para
dentro sem a pega resultar, após
diversas tentativas, e as restantes
á segunda e primeira tentativas.
Ao intervalo João Moura e

António e o Santarém, corrida a corrida, complementam-se com momentos únicos

António Telles foram homenageados pela Sra. Presidente da
Câmara de Setúbal pelos seus
30 e 25 anos de alternativa,
respectivamente.
O público preencheu meia

casa forte numa corrida dirigida
superiormente por Ricardo Pereira assessorado pelo Dr. Luís
Alves.
____
Texto e Fotos: Joaquim Mesquita
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Eles e Elas, noite de confronto saudável
Está a tornar-se uma tradição a garraiada da noite do fogo, em Coruche.
Este ano a Monumental
do Sorraia voltou
a abrir as portas
na madrugada
de 14 para 15 de Agosto
para um espectáculo
de variedades taurinas
bastante agradável,
com bastante
componente feminina.
Mariana Tomaz

A cavalo actuaram, Vanessa
Bronze “Vany”, com uma actuação a chegar muito ao público,
João Maria Branco, um jovem
já com um nível de aprendizagem bastante agradável, mostrando maneiras e vontade de
agradar.

Verónica Cabaço mostrou
conhecimentos dos terrenos que
pisa, cravou com ligeiras batidas empolgando o publico.
João Domingues debutou
pela primeira vez em praça.
Mostrou maneiras e um conceito
de toureio de transmissão com
ladeio e sortes cambiadas, em-

Jorge Salvador

Helena Pinto

bora com escassez devido á falta
de força do oponente.
Sofia Almeida, acusou um
pouco o desgaste de ter toureado
às 22 hrs perto de Elvas e vir de
imediato para Coruche, no entanto conectou-se bem com o
publico deixando alguns ferros
em quarteios algo aliviados.

Noite grande para os juvenis
de Coruche e para as mulheres
que com toda a decisão enfrentaram as reses, na circunstancia,
Mariana Tomás e Helena Pinto,
ambas à primeira. Pedro Galamba, Luís Nobre e Jorge Salvador
igualmente á primeira consumaram as suas pegas, bem ajudados.

Pedro Galamba

As reses de Manzarra saíram
cumpridoras apenas denotando
falta de força. Dirigiu António
Garçoa assessorado pelo Dr.
Luís Alves perante uma excelente moldura humana.

Texto e Fotos: Joaquim Mesquita

Luis Nobre

Excelente ambiente numa tarde de Toiros Raiana
Foto: Joaquim Mesquita

O castiço pueblo raiano de
Nave de Haver, a escassos kms
de Vilar Formoso tem uma aficion sem limites, as suas peñas
dão um colorido e um ambiente
contagiantes aos forasteiros,
quem lá vai uma vez sente desejo de voltar no ano seguinte.
As gentes da raia tem uma
forma muito própria de receber
e também de viver a festa. O
empresário local António Morgado montou uma corrida mista
como é seu apanágio, com a
presença feminina de Ana Batista e de João Moura Caetano, o
matador espanhol Javier Castaño e os Forcados Amadores de
Coruche e Monsaraz, lidaramse toiros de Vasconcellos e Sousa d'Andrade, saíram bem apresentados mas desiguais de comportamento.
Ana Batista rubricou duas
boas actuações dentro do seu es-

tilo de toureio serio e frontal, suplantando algumas dificuldades
apresentadas pelos oponentes.
João Moura Caetano, na sua
primeira lide interpretou um
toureio com batida ao piton contrário cravando de alto a baixo
com transmissão, já no segundo
deixou a ferragem em sortes a
quarteio bem executadas.
As pegas foram executadas
através de Alberto Simões e
Nuno Feijoca pelos amadores
de Coruche e dos de Monsaraz
pegaram David Rodrigues e
Ricardo Cardoso.
Na arte de Montes, Javier
Castaño andou pouco inspirado
diante dos seus oponentes, num
mais entregue que no outro sem
brilhantismo maior, onde imperaram os muletazos pela direita,
pouco se viu pela esquerda, artístico nos passes de peito.
Quem brilhou com as bandari-

O grupo de Forcados
Forcados Amadores
Amadores de Coruche, mais uma vez marcou
marcou presença
presença na raia

lhas foram Nuno Gonçalves e
Rodolfo Tomas cravando bons
pares. O público maravilhoso da

raia não se cansou de ovacionar
e acarinhar os toureiros e forcados, tendo Dirigido com classe

o Maestro Júlio Gomes assessorado pelo Dr. José Manuel Lourenço.
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SAÚDE E DESPORTO

Postura e Movimento
O artigo deste mês, aborda um tema cada vez mais em voga no nosso quotidiano,
e que julgo que todos nós temos que estar mais atentos.
Cada vez nos surgem mais
pessoas nos Health Clubs com
dor na região lombar da coluna.
Evidências científicas revelam-nos que alterações posturais
contribuem para este problema
que já atingiu proporções epidemiológicas. Outros estudos
referem que pessoas que passam
longos períodos sentadas têm
uma probabilidade muito elevada de desenvolver patologias da
coluna como, as tão frequentes,
hérnias discais. Se tivermos em
conta as estatísticas mais recentes, verificamos que cerca de
80% da população adulta já teve
um episódio de dor lombar.
Tendo em conta estes indicadores, torna-se necessário que
os profissionais de exercício e
saúde possam desenvolver soluções eficazes para a obtenção
da postura adequada dos seus
clientes.
Em primeiro lugar, importa
definir o que é a postura. Postura representa o alinhamento
óptimo de todas as estruturas
que nos mantém em pé estáticos
(sistemas muscular, ligamentar
e articular) sob o controlo do
nosso sistema nervoso central.
Basicamente, se traçarmos uma
linha ao lado do nosso corpo, na
postura ideal, ela teria que passar pela orelha, ombro, anca, joelho e tornozelo (ver imagem).
No entanto, a postura não pode
ser vista apenas de forma estática, pois ela tem uma importância capital nos nossos movimentos do dia-a-dia (ou movimentos funcionais) – postura
dinâmica.
Durante estes movimentos,
também é necessário que a posFARMÁCIAS DE SERVIÇO
SETEMBRO 2008
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tura seja mantida, ou seja, que
todos os sistemas estejam em
sintonia uns com os outros para
produzir o movimento correcto.
Se houver falha num dos sistemas (muscular, articular e nervoso), haverá alteração do movimento e consequentemente da
postura.

Durante muito tempo (e hoje

A

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

B

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

ainda acontece com frequência)
o ênfase da avaliação postural
foi a avaliação estática que permitia evidenciar uma série de
distorções posturais.
A grande questão que se
começou a colocar era, se essas
mesmas alterações posturais
verificadas se manifestam em
movimento e se não haveriam
outras que não eram possíveis
identificar na avaliação estática
e se manifestavam apenas durante o movimento. Para suprir
estas lacunas, fisiologistas do
exercício e fisioterapeutas desenvolveram protocolos de avaliação postural dinâmica (que
passou a ser complementar da
estática) que permitem obter
uma imagem mais objectiva do
comportamento postural durante movimentos funcionais.
Posto isto, torna-se importante reforçar o facto de ser extremamente importante realizar
exercício físico com uma postura correcta. Mas como saber,
então, se treinamos com uma
postura correcta? Tratando-se

de um assunto tão particular e
que tantos problemas nos pode
trazer, o meu conselho é o de
que o leitor procure um fisiologista do exercício com formação em técnicas de correcção
postural ou exercício correctivo.
Desta forma os leitores estarão
não só, a tirar o maior partido do
treino (e dos objectivos que pretendem atingir com o mesmo),
mas também, a contribuir para
uma melhoria da sua postura e
prevenção de patologias que
advêm de alterações posturais.
São inúmeras as razões que
nos levam a desenvolver alterações posturais. Enumero apenas algumas das mais comuns:
stress emocional, profissões que
envolvam padrões repetitivos de
movimento, execuções técnicas
incorrectas (no caso do exercício, seja no fitness, treino desportivo ou Educação Física),
traumatismos, envelhecimento,
imobilização de uma articulação, desequilíbrios musculares,
má recuperação pós-treino, etc.
Por último, deixo-vos aqui

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

– 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.
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Tlm: 91 300 86 58

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

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

Pedro Asseiceira
Lic. em Ciências do Desporto

alguns conselhos práticos, de fácil aplicação no dia-a-dia, mas
que podem ajudar a contribuir
para uma melhor postura:
• manter a coluna o máximo
vertical possível em qualquer
circunstância, principalmente
sentados e em pé;
• caminhar com os dedos
grandes dos pés direccionados
para a frente (a alteração, tão
comum, de caminhar com os
pés dirigidos para fora pode dar
origem a múltiplas disfunções
de movimento e posturais);
• puxar ligeiramente o umbigo na direcção da coluna (encolher a barriga), em qualquer posição (sentado, em pé, deitado,
etc.), para criar pressão intra-abdominal que ajuda a estabilizar
a coluna;
• evitar o avanço da cabeça,
principalmente quando estamos
ao computador ou a ver televisão, devemos manter o queixo
ligeiramente para dentro, sem
tocar no peito, e o olhar dirigido
para a frente;
• manter os ombros alinhados, puxando-os ligeiramente
para baixo e para trás;
• evitar apanhar objectos do
chão curvando o tronco, devemo-nos baixar flectindo os joelhos, ou apoiando um joelho no
chão;
• evitar transportar os sacos
de compras apenas num dos
braços, devemos transportá-los
com o peso distribuídos pelos
dois braços, ou se se tratar de
um saco apenas, devemos transportá-lo com as duas mãos próximo da região do umbigo (onde se localiza o nosso centro de
gravidade).
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

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes
MÉDICA DENTISTA
Tel. 243 660 060
Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
– 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE
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PENSAMENTOS

O Exemplo Chinês

Pedro Dourado

Matemático

Os Jogos da XXIX Olimpíada chegaram ao fim, podese mesmo dizer que acabaram
uns dos melhores jogos de
sempre, quer ao nível desportivo quer ao nível do espectáculo de entretenimento. Jogos
que serão recordados durante
muitos anos, e pelos quais se
vão tentar nivelar muitos dos
próximos.
__
Foi um excelente produto
“made in China”, que entrou
pelas nossas casas, através das
inúmeras transmissões televisivas, dos muitos canais, que
acompanhavam este evento. Relatos foram surgindo, da magnífica organização e de todo o fantástico ambiente olímpico, que
envolvia Pequim, ou como queiram, Beijing.
Ambiente este, que contrasta
com muito daquilo que nos era
transmitido, por quem lá andava
a fazer reportagens, como por
exemplo, a censura a determinados sites de organizações menos
“simpáticas”, para as autoridades Chinesas, a pouca abertura
para falar, da já “velha questão”,
dos direitos humanos, para não
falar na questão que “abriu” os
jogos, e que só foi “silenciada”,
aquando do começo da “dança
das medalhas”, o Tibete. A
China, tão grande e tão polémica.
Um exemplo de modernidade foi dado pelas infra-estruturas construídas para este jogos, tendo como um dos grandes símbolos o estádio olímpico, Ninho de Pássaro. Mas com

acção virtual

tanta modernidade, Pequim não
foge a uma regra, que aflige,
tantas outras cidades mundiais,
a poluição. Houve mesmo, atletas a usarem máscaras para se
protegerem deste flagelo!.
Este momento, poderá ser
visto, como mais um alerta para
uma das grandes questões mundiais da actualidade, a protecção
do ambiente, que tão pouco diz
ao cidadão comum, porque ele
contínua, com mais ou menos
dificuldade, a comprar o pão, a
carne, a ver a sua novela, ou o
seu jogo de futebol, e não está
sensibilizado para estas questões. Mas cabe a todos, alertar
para esta questão e fomentar atitudes e comportamentos a pensar, não só no imediato, mas no
longo prazo, mesmo sabendo
que não teremos muito “prazer”
em tê-los. Deverá passar da
cabeça de “meia dúzia” de pessoas e tornar-se uma realidade.
É urgente.

Os atletas chineses tinham
um grande objectivo, serem os
primeiros no ranking das medalhas. Parece que segundo a
maioria dos rankings, assim o
foram, porque este, se regem
pelo maior número de medalhas
de ouro, mas parecem existir
uns poucos que se regem pela
maioria das medalhas. Uma
coisa é certa, foram sem dúvida
um dos grandes vencedores
destas olimpíadas.
Tiveram mérito pelo seu empenho, mas, e sem querer tirar
nem um pouco do mérito, com
“tanta gente” de “olhos em bico” mais fácil é, conseguir formar, campeões olímpicos. Mas
aqui, reside mais um grande
problema de Pequim, a falta de
água, que afecta a sua imensa
gente. Esta questão, tal como a
poluição, está a ser muito debatida por outras cidades mundiais. Entre nós ainda não conseguimos sentir muito este pro-

blema, mas ele é cada vez mais
actual, e, com o qual temos que
nos preocupar.
A utilização da água deve ser
cada vez mais racional. Veja-se
o exemplo de um dos grandes
hospitais do nosso país, que,
numa tentativa de redução de
custos, colocou nos autoclismos
das suas casas de banho, uma
garrafa de água cheia, fazendo
com que a descarga de água,
não fosse de uma quantidade tão
exagerada para muitas das situações. É certo que, foi por uma
questão económica, que teve
sucesso, diga-se, mas que resultou numa melhor utilização
desse bem essencial para a
nossa vivência.
Além de todas as questões
referidas atrás, ainda realço com
imensa admiração e com enorme respeito, a dedicação que
aquele povo teve a esta “causa”,
a organização de uns jogos de
sonho. Viu-se a desfilar por lá,

os melhores nas mais diversas
áreas da sociedade, com imenso
orgulho, e, a dar tudo pelo seu
país, pela sua terra.
Tanto deram e tanto quiseram dar, que chegou ao ponto de
um dos mais prestigiados atletas, senão mesmo um herói para
o povo chinês, o atleta no qual,
tanta esperança tinham nos 110
metros barreiras, Liu Xiang,
tentar, mesmo lesionado, vencer
pelo seu país. Mais, este mesmo
atleta, por não conseguir dar
esta glória ao seu país, pediu
desculpa nos noticiários em
horário nobre, a toda a população chinesa, que tanta esperança
tinha e tanta lágrima derramou
ao vê-lo sair lesionado da pista.
Não tenho dúvidas, que
qualquer associação, qualquer
equipa, qualquer instituição,
qualquer terra, só tem a ganhar e
a crescer mais e melhor, se o
conjunto de pessoas que as representam, “vestirem a camisola” e as defenderem com todas
as suas forças. Melhores condições criarão para si e para os
seus no futuro.
E é com ideias e crenças
manifestadas, pela grande personalidade, que é o Dr. Diamantino Diogo, na última edição,
deste ainda mensal “repositório
de ideias e boas novas”, que
todas as terras e em particular a
Capital do Sorraia, conseguirão
superar-se diariamente.
Fico-me com uma das mais
importantes ideias deixadas por
aquela personalidade: “Amo
Coruche, gosto muito de Coruche…”.
____

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Preview:
“Pés 2009”
Nesta edição vamos analisar um dos jogos mais esperados que vai sair ainda
este ano o “Pró evolution soccer 2009”.
As expectativas em torno deste jogo são bastante grandes, há quem diga que
este jogo é próximo de uma proeza.
Qualquer fanático do simulador de futebol sabe que neste jogo tudo tem a
ver com precisão. Nesta versão para a X-BOX 360, o novo controlo que vai ser
lançado na mesma altura em que o jogo sai para as lojas, vai-nos dar uma dose
extra de puro entretenimento, com uma melhor jogabilidade e prazer.
Até lá apenas nos podemos deliciar com a versão demo, com apenas seis
selecções, entre uma delas a brasileira e somente em partidas de cinco minutos.
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ECONOMIA

A Produtividade e o Comportamento
Organizacional (III)

Dr. Osvaldo Santos Ferreira
Economista e Mestre em
Gestão de Empresas

“Os líderes devem ter uma visão de 360º que lhes permita adaptar os métodos
de transmissão de conhecimentos e ou pensamentos estratégicos.”
O início deste tema começou
com uma abordagem sobre a
forma como o Comportamento
Organizacional influencia a vida
das organizações e as definições
mais comummente aceites na
área das ciências económicas e
empresariais. Vimos também que
a mudança e a aprendizagem
organizacional se assumem como
factores críticos para a sobrevivência das organizações e para
o aumento da produtividade.
Posteriormente foram apresentados os conceitos de mudança e
a aprendizagem organizacional
como elementos fundamentais
para alcançar um desígnio tão
aclamado como é o aumento da
produtividade das organizações.
Vejamos então, a importância da
comunicação na organização e a
forma como esta pode, em conjunto com as acções de mudança, conduzir a aumentos de
produtividade organizacional.
O processo de mudança
requer uma especial atenção por
parte dos seus actores. É importante que estes entendam e
analisem correctamente os
objectivos da organização, identifiquem as principais dificuldades que vão encontrar e os facilitadores da mudança. As
organizações são sistemas complexos portadores de uma identidade para a qual concorrem as
identidades individuais dos seus
actores modelados pelo ambiente interno e externo das mesmas. Essa identidade é tão mais
notável quanto melhores são os
seus processos de comunicação
internos e externos.

Para que uma organização
tenha uma comunicação eficaz é
necessário, para além das competências comunicacionais tradicionais, que os agentes responsáveis pela aprendizagem e
mudança organizacional possuam competências estratégicas
que lhes permitam chegar a toda
a estrutura orgânica, não excluindo ninguém, fazendo com
que cada elemento sinta que
desempenha um papel que é
efectivamente importante para a
missão da mesma.
É precisamente no processo
de comunicação que residem as
maiores virtudes e também os
maiores defeitos que podem
ditar o sucesso ou o fracasso organizacional. Organizações que
possuem líderes que, independentemente das suas capacidades técnicas que podem ser as
melhores do mundo, não tenham capacidades comunicacionais que envolvam os seus
colaboradores, pelo menos a sua
unidade estará condenada ao
fracasso. Paulatinamente, vão-se criando brechas na estratégia
de aprendizagem e de mudança
que não vão permitir a evolução
da organização.
Os líderes devem ter uma
visão de 360º que lhes permita
adaptar os métodos de transmissão de conhecimentos e ou pensamentos estratégicos. Essa visão faz com que esses decisores
compreendam melhor os processos que se desenvolvem na
sua organização, dá-lhes uma
leitura mais precisa sobre as
pessoas sobre quem têm que

delegar e ou receber competências. Quando não existe essa capacidade de visão, designadamente, sobre as pessoas que são
um dos recursos mais importantes e mais valiosos das organizações, cria-se um natural
afastamento que, não sendo
deliberado, não permite desenvolver os processos da forma
mais eficaz e eficiente. Muitas
das vezes, fruto da desmotivação causada por uma incapacidade de comunicação dos seus
líderes, os colaboradores não
conseguem acompanhar o processo de aprendizagem e mudança da organização reflectindo-se numa quebra na produtividade geral da mesma. Neste
sentido, a comunicação organizacional deve ter um papel estratégico na definição da função
que as pessoas têm nas organizações, contribuindo para o seu
bem-estar, aprendizagem e crescimento.
As organizações devem ter
líderes que consigam lidar com
os seus colaboradores de uma
forma que lhes permita obter a
maior produtividade dos mesmos. Os colaboradores devem
ter prazer na realização das tarefas que desempenham e esse
estado só se consegue com motivação e envolvência por parte
das chefias.
Esta motivação não deve ser
entendida como uma palmadinha nas costas ou ser simpático
para quem lhes é mais servil.
Esta situação, pelo contrário, é
contraproducente para a motivação que aqui é abordada. Esta,

é conseguida através do reconhecimento do trabalho desenvolvido e da confiança que vai
sendo depositada nas pessoas.
Não há ninguém que não goste
de assumir responsabilidades
desde que haja uma comunicação correcta e a respectiva compensação, que não tem que ser
financeira, para que a pessoa se
sinta realizada.
Quando os colaboradores
necessitam de mais compensações financeiras para assumir
um adicional de responsabilidade muito pequeno, significa
que algo não está bem no processo de liderança. O colaborador não vai realizar essas novas
atribuições pelo prazer da responsabilidade na missão da organização, mas sim pelo incentivo
financeiro que é a única forma
que reconhece como compensação pelo seu desempenho.
O líder que tem boas capacidades comunicacionais consegue motivar os seus colaboradores com baixos custos. Muitas vezes as pessoas necessitam
apenas de ver o seu esforço reconhecido, ainda que para o
líder ele possa parecer insignificante. Uma das piores coisas
que se pode fazer no processo
de gestão de pessoas e, sobretudo, quando se pretende desenvolver aprendizagem e a mudança organizacional, é desvalorizar o trabalho que alguém
fez com um esforço que nem
sempre é percebido por terceiros. Contudo, os líderes, ainda
que não tenham pleno conhecimento do esforço devem ser

prudentes na forma como avaliam os seus colaboradores sob
pena de estarem a criar focos de
desmotivação que influenciam
negativamente o comportamento geral da organização.
O papel da comunicação da
estratégia de mudança assume
uma importância bastante grande para que a mesma possa alcançar o êxito. Esse papel, função, cabe em primeira instância
aos líderes que devem disseminar a estratégia por toda a estrutura orgânica, para que os objectivos a alcançar com a mudança
sejam em primeiro lugar compreendidos e para que haja um
compromisso de todos os colaboradores na prossecução desses mesmos objectivos.
Para Saber Mais:
ACKERMANN, F. et al. (2005). “The
Practice of Making Strategy”.
Sage: London.
DAVENPORT, T. (2006). “Focused
Learning for Mission-Critical
Jobs”. Babson Working Knowledge
Research Center working paper,
October.
HANSEN, M. et al. (1999). “What’s
your strategy for managing knowledge?” Harvard Business Review
Management Journal, n.º 27.
McLAUGHLIN, S. et al. (2008).
“Identifying barriers that impact
knowledge creation and transfer
within complex organizations”.
Journal of Knowledge
Management, n.º 12.
SIMONS, R. (2005). “Leavers of
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Business School Press: Boston.
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Amândio Cecílio & C.a Lda.
Agente das conceituadas marcas de Relógios
Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.
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•
Software

Assistência técnica:
Estrada da Lamarosa

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

(frente ao centro de saúde)

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

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

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

Comunicação. É preciso ATENÇÃO!
Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

A julgar pelas notícias da
nossa nobilíssima comunicação
social nunca existiram tantos
crimes como agora. Espanto-me
eu, e espanta-se qualquer leitor,
que nas páginas do jornal mais
folheado do nosso Concelho, o
Correio da Manhã, não exista
qualquer alteração de conteúdo.
As notícias são exactamente
as mesmas de sempre, só que
com outros protagonistas, das
duas uma, ou o dito esteve continuamente do lado da verdade,
ou toda a comunicação social se
transformou num imenso Correio da Manhã.
Serve isto para avaliar a quietude dos nossos hábitos, porque incessantemente vemos televisão, ouvimos rádio e lemos
jornais, porque constantemente
entregamo-nos à sofreguidão do
imediatismo noticioso sem qualquer critério crítico. É bem mais
simples, cómodo e acessível
passar tudo de revista como se
fosse uma novela. É bem menos
cansativo e laborioso receber

sem qualquer reserva o que nos
impingem a toda a hora.
A atenção de cada um de nós
é limitada, não conseguimos
abarcar toda a informação que
nos chega, por isso, estamos
sempre a criar filtros para aquilo
que consideramos relevante.
Seja o futebol, ou a política internacional. Seja a vida dos famosos, ou o caravanismo.
Em bom Português, só ligamos àquilo que nos interessa. A
verdade, a mais dura das verdades é que se formos persistentemente, repetitivamente bombardeados com determinado tema, conquistam a nossa atenção,
acabamos por nos aproximar e
nos interessar. Se as manhãs do
senhor Goucha fossem sobre
investimentos financeiros e todos os dias nele insistissem,
viria o dia em que no cabeleireiro se discutia a volatilidade
do mercado de futuros.
Se em vez de jogos de futebol, transmitissem programas de
culinária, o grande Michell, era

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

o cheff e não o Platini, os miúdos trocavam receitas de sobremesa em vez de cromos da bola,
nos cafés discutiam-se refogados e não penaltis mal marcados.
Passe o exagero para tentar
explicar que logo à partida já
estamos com determinada predisposição para predeterminado
assuntos, sejam por razões culturais, sociais ou religiosas,
estamos mais aptos a permitir
que a nossa atenção se centre em
algumas questões em detrimento de outras. Mas também tenho
a absoluta convicção que se
existisse a preocupação de criar
um público letrado, sabedor e
culto não se estavam a fazer directos sobre um treino do Benfica, ou com a chegada do Mourinho ao aeroporto. Porque público menos preparado é público
menos exigente. Sendo menos
exigente, refastela-se com agrado com qualquer coisinha que
lhe dão.
Em última análise podemos

sem grande dificuldade extrapolar o actual estado da comunicação social para o estado da
democracia, não nos iludamos,
somos constantemente manipulados. É aqui que cabe fazer a
reflexão, as noticias que invadem a nossa casa, fazem o nosso
dia-a-dia, fazem parte das nossas conversas, das nossas inquietações e aspirações. Não podemos ficar manietados, temos
de ousar questionar, questionar,
questionar.
Segundo declarações do Secretário-geral do Gabinete Coordenador de Segurança, Leonel
de Carvalho, o aumento da criminalidade foi de 10%, comparando com o mesmo período do
ano passado. Espantado? Bem
longe daquilo que nos querem
fazer crer.
Obviamente, que não é pelas
recentes noticias, que cheguei a
esta conclusão, a utilização que
este governo tem feito dos órgãos de comunicação é bom
exemplo disso, os indicadores

são negativos, mas para os mais
incautos parecem aceitáveis.
Legitimamente, ou não, cabe ao
leitor o julgamento, José Sócrates tem sido um hábil comunicador, fazendo o seu jogging
matinal, em Copacabana, no
Kremlin, em Luanda…
Comunicar é todo o processo
que o consegue fazer chegar ao
cidadão, ao expor-se desta maneira, que comunicação acrescenta o Primeiro-ministro? Homem vigoroso. Saudável. Robusto. Enérgico. São condições
fundamentais para se ser um
bom governante? São elementares para conduzir os destinos
da Nação? Para alguns sê-lo-á
com certeza, e é para esses que
ele está a comunicar. Para outros
o melhor foi deixar de fumar em
pleno voo, querer pagar a multa
sem ninguém para receber…
Segundo Karl Popper é um
risco para a democracia fazer
televisão para as audiências, governar para as ter, é bem pior…
____

AMIGOS
DO GRUPO DESPORTIVO
“O CORUCHENSE”
– Associação Desportiva –

Comunicado

Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

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

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

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

Devido às dificuldades encontradas pelo
Grupo Desportivo “O CORUCHENSE” em
continuar a sua actividade desportiva face a
graves problemas ainda não resolvidos com
as finanças, foi decidido por um grupo de
sócios criar os AMIGOS DO GRUPO DESPORTIVO “O CORUCHENSE” – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, constituída por
escritura pública no Cartório notarial de Coruche no dia 18 de Agosto, com o numero de
contribuinte n.º P508701953, a qual, se propõe dar continuidade ao trabalho desenvolvido com os jovens da nossa terra ao longo de
60 Anos.
-Estamos inscritos na associação de Futebol de Santarém e contamos ter em actividade
na presente temporadas mais de 200 jovens
em todos os escalões, inclusive no escalão
sénior que actualmente conta com um
PLANTEL de 20 jogadores.

Os treinos da Equipa de Seniores tiveram
início no dia 26 de Agosto, com vista a preparar a Equipa para disputar a Taça do Ribatejo, realizando o 1 ª jogo no Campo Municipal no dia 14 de Setembro “O CORUCHENSE” – SALVATERRENSE.
Participaremos no Campeonato da II Divisão Distrital, realizando-se o 1.ª jogo no Estádio Municipal, no dia 5 de Outubro “O CORUCHENSE” – PERNES.
Este projecto apesar de recente não deixa
de ser ambicioso no que se refere à ocupação
dos jovens nas áreas desportiva, recreativa e
cultural.
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Actividades para o Ano Lectivo
2008/2009
Inscrições

As inscrições como sócio atleta podem ser feitas a partir de 9 de Setembro, à 3.ª e 6.ª feiras, das 17h00 às
19h00 no Estádio Municipal. Para a inscrição como
Sócio-atleta da ADC, é necessário preencher a ficha de
inscrição, (disponível no site), acompanhada de cópia
do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal e foto tipo
passe. No acto de inscrição será paga uma Jóia de 15
euros (o aluno receberá um equipamento personalizado),
e para frequentar a Escola de Futebol o Sócio-atleta
pagará uma quota mensal de 15 euros.

• Escola de Futebol
A Escola de Futebol dirigida a crianças dos 5 aos 14
anos, (Sócios-atleta da ADC), vai iniciar as suas aulas a
partir de 16 de Setembro no Estádio Municipal Prof.
José Peseiro em Coruche. Através desta actividade pretende-se contribuir para o desenvolvimento global das
crianças, através da prática do Futebol, adaptado às
características de cada uma.
A escola de Futebol tem um regulamento próprio
que pode ser consultado no site provisório da ADC:
http://sites.google.com/site/adcoruche/ ou no site definitivo, (ainda em construção): http://www.adcoruche.pt.
No processo de ensino/aprendizagem do jogo para
além das aulas os alunos participarão em competições sob
a forma de Encontros com clubes e Escolas de Futebol.
Na sequência dos encontros realizados na época anterior estão planeados encontros de Futebol de 3, 5 e 7
com:
– Escola de Futebol SintraFoot
– Escola Academia Sporting de Setúbal

Horários das aulas
Os horários de funcionamento têm em conta não só a
idade das crianças mas também o respectivo horário
escolar.
• As turmas de crianças que frequentem os 2.º e 3.º
ciclos, vão funcionar entre as 17h00 às 18h30, com 2
sessões semanais, às 3.ª e 6.ª feiras.
• As turmas de crianças que frequentem o 2.º, 3.º e
4.º anos do 1.º ciclo, vão funcionar entre as 17h45 e as
18h45, com 2 sessões semanais, às 3.ª e 6.ª feiras.
• As turmas com crianças que frequentem o ensino
Pré-Escolar e o 1.º ano do 1.º ciclo, vão funcionar com
uma aula semanal, ao Sábado de manhã.

– Sport Lisboa e Benfica
– Escola FOOT 21
– Escola Academia Sporting de Corroios
– Clube de Futebol “Os Belenenses”
– Sporting de Linda-a-Velha
– Lusitano de Évora
– Sporting Clube de Portugal

Informações

• Iremos organizar o 2.º Torneio ADC e o 2.º
Torneio “Escola em Festa”.
• Iremos participar na Danone-Cup 2009.
• Prevemos a participação em pelo menos um dos
Torneios: Mundialito de Futebol de 7, Copa Foot 21,
CompostelaCup

Todos os regulamentos da Academia devem ser consultados no site da Academia.

Contactos
• No Estádio no horário das inscrições e aulas de
Futebol.
• Apartado 78 – 2100 Coruche
• e.mail: adc.coruche@gmail.com

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

PAPELARIA

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

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

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela

Fotos: António Lourenço

Freguesia de Coruche
Desde há dezoito anos que faz do
artesanato a sua actividade principal, habilita-o a Carta Nacional para Promoção
dos Ofício e das Microempresas de Artesanato.

António Lourenço é cesteiro,
empalhador e marceneiro.
Artesão: António Lourenço
Artesanato Tradicional
António Lourenço, fala de si:
“O jeito para trabalhar a madeira e
palha já vem de família”.
Começou por brincadeira a fazer bancos, cadeiras e outros objectos para o lar.

As primeiras peças de mobiliário
foram expostas no antigo café Coruja,
“CORART – Salão de Artesanato da
Freguesia de Coruche”.
Afirma que o negócio está em queda,
desde há cinco/seis anos, as vendas
decresceram bastante, sendo impossível
competir por exemplo a nível de cestaria.
Já expôs um pouco por todo o lado,

destacando a FIL – Feira Internacional
do Artesanato – Lisboa, Feira de Artesanato do Estoril, WShopping – Santarém,
Centro de Artesanato da Chamusca.

Lamenta que nos últimos anos o artesanato tenha desaparecido, das Festa de
Nª Sr.ª do Castelo – Coruche, dantes bastava “fazer as festas” para ter trabalho
todo o ano.
António Lourenço, tem a sua oficina, em Rua do Artesanato – Vale Verde – Coruche, é aí que poderá ser contactado.

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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Xadrez

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

Um jogo com história
De acordo com a lenda, um
jogo de guerra semelhante ao
xadrez foi criado há aproximadamente dois mil anos atrás na
Índia, e, sofrendo ligeiras mudanças, fez a sua longa jornada
através do sul da Ásia central,
Pérsia e países árabes do Médio
Oriente para a Península Ibérica. No entanto, a versão hindu
da origem do jogo de xadrez
tornou-se conhecida dos europeus apenas em finais do século
XVII.
O xadrez moderno teve a
sua origem no século XV no
mediterrâneo, um jogo intelectual, nos moldes de uma
guerra psicológica, nos dias de
hoje existem registos de partidas do século em causa.
De realçar que no século
XVI, mais precisamente em
1512, o português Damião (natural de Odemira) publicou em
Itália (provavelmente, quando o
autor vivia em Roma, fugindo
da Inquisição portuguesa) um
dos primeiros tratados impressos sobre o xadrez, onde as

regras utilizadas são já as modernas. Devido ao alentejano
Damião nos dias de hoje temos
em Odemira um dos torneios de
xadrez, em semi-rápidas, mais
emblemáticos da Península Ibérica, estamos a falar de aproximadamente 300 pessoas a jogar
xadrez durante um fim-de-semana em Odemira.
Os melhores jogadores de
xadrez ao longo dos tempos
estiveram intimamente ligados
aos valores da sociedade em que
viveram e trabalharam. Todas as
mudanças de fundo cultural,
político e psicológico são reflectidas no seu estilo e ideias de
jogo. Nos próximos tempos,
neste espaço, vamos apresentar
notícias sobre o xadrez nacional
e internacional.
Em termos nacionais destaco
o feito histórico da equipa
eborense do GD Diana pois em
dois anos consecutivos (07 e 08)
vence a Taça de Portugal e o
Campeonato Nacional da 1.ª
Divisão por Equipas, um facto
de registo (www.fpx.pt). Hoje
vamos iniciar uma viagem alucinante sobre uma breve bio-

grafia dos campeões do mundo
em xadrez, observando um inseparável vínculo entre o xadrez e
o ambiente social de cada época.
Na primeira metade do século XIX, o xadrez foi a arena para
batalhas entre os melhores jogadores de Inglaterra e França,
entre outros, destaco os encontros: McDonnell contra La Bourdonnais e Staunton contra Saint-Amant.
Na altura o ilustre romântico
do xadrez era o alemão Adolf
Anderssen. O seu estilo era destemido quer em atacar o Rei
adversário quer em sacrifícios
interessantes, personalizando o
triunfo da mente sobre a matéria.
Outro nome a ter em conta,
na mesma altura, é o do americano Paul Morphy, o qual revelou ao mundo uma estrondosa
mistura de pragmatismo, agressividade e precisão de cálculo.
O seu estilo de jogo conquistou
o novo e o velho mundo.
O primeiro campeão do mundo em xadrez em termos oficiais
via FIDE (www.fide.com) foi o

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

Quem não se lembra da já extinta lixeira da Erra? Ou melhor, das lixeiras da Erra? A maior, a lixeira pública já foi extinta. Mas a outra ainda
permanece activa e de que maneira!
Na chamada "estrada do fim do mundo" que vai dar não sei aonde, é fácil encontrar, sofás velhos, entulho,
frigoríficos, televisões, etc, pois a educação ambiental não chega a toda a gente e é no pequeno largo junto à
estrada que despejam tudo o que lhes dá na gana. Na placa que lá se encontra lê-se: "proibido vazar entulho,
sujeito a coima", mas naquele deserto quem passará as coimas? Ou será que é uma lixeira com sistema de vigilância? Nunca lá vi nenhum fiscal e o que é certo é que o monte é cada vez maior!

Mas na prática Steinitz frequentemente não aplicava este
princípio básico do xadrez actual, confiando excessivamente
em conceitos abstractos nem
sempre correctos.

checo Wilhelm Steinitz (campeão mundial entre 1886-1894).
Nasceu a 14 de Maio de 1836
em Praga, e aprendeu a jogar
xadrez com o seu pai, desenvolvendo o gosto pela modalidade
em Viena.
Quando em Londres e Paris
a fama de Morphy e Anderssen
estava no seu auge, em Viena
num pequeno café um estudante
de engenharia ganhava a sua
vida jogando por apostas.
Um dia Steinitz reflectiu
sobre como havia sido possível
que o mago Morphy tivesse
vencido o mago Anderssen. Que
um mago vença é óbvio, mas
como pode um mago perder?
Ainda, como podia um mago
não perder jogando com outro
mago? Dessa forma, Steinitz,
gradualmente, foi levado a crer
que o xadrez, enfim, deve ser
sujeito a algumas regras lógicas.
Toda a posição deve possuir
as suas próprias características.
E isso o levou a
concluir que nunca se deve iniciar
uma combinação
decisiva se a posição não reúne certas vantagens.

De seguida, um jogo de W.
Steinitz disputado em Londres
no ano de 1863 contra A. Mongrédien a contar para o 1.º Campeonato do Mundo organizado
pelo organismo máximo do xadrez mundial, a FIDE.

W. Steinitz-A. Mongrédien
Campeonato do Mundo,
Londres 1863
duplo fianchetto
1. e4 g6 2.d4 Bg7 3.c3 (típico de Steinitz acima de tudo ele
tem o cuidado de não acabar
com peões fracos no centro)
3….b6 4.Be3 Bb7 5.Cd2 d6
6.Cgf3 (as brancas não se
podem levar pelo comprometedor 6.f4) 6….e5?! (muito mais
sólido seria 6….Cd7) 7.dxe5!
(fechando o bispo em g7)
7….dxe5 8. Bc4 Ce7 (8….De7
era essencial) 9. De2?! (aqui falhou o sacrifício 9. Bxf7+! que
dava vantagem decisiva) 9….00 10. h4! (um ataque clássico na
ala com o centro fechado)
10….Cd7 11. h5 c5 12. hxg6
Cxg6 13. 0-0-0 a6?! (melhor
seria 13….Cf6) 14. Cg5 Cf6

Steinitz dominou
o xadrez a partir
do início da década de 1870.
Era um ardente
seguidor do método científico, que
podia, em sua opinião, ser a chave para a resolução de qualquer problema que
surgisse no tabuleiro.
Foi o primeiro a dividir a posição em seus elementos, a compreender os pontos fortes e fracos de uma posição, e ainda, o
primeiro a estabelecer os princípios gerais da importância da
estratégia num jogo de xadrez.
Essa foi uma grande descoberta, um ponto de viragem
na história do xadrez, a noção da
estratégia.

15. Cxh7 (uma combinação
como fruto de uma vantagem
posicional) 15….Cxh7 16.
Txh7!? (o caminho correcto
pois se 16. Dh5 a vantagem não
seria clara) 16….Rxh7 17.
Dh5+ Rg8 18. Th1 (também é
possível 18. Dxh6 Df6 19. Dh5
b5 20. Th1 Tfc8 21. Bg5!)
18….Te8 19. Dxg6 Df6 20.
Bxf7+! Dxf7 21. Dxf7 e as pretas abandonam (1-0)
_____
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CIÊNCIAS DA VIDA

Cultura Científica
Dr. Vasco Manuel Mantas *

O actual governo português tem
procurado estimular através de um conjunto de programas de sucesso e utilidade variáveis, a introdução da tecnologia no tecido empresarial e no ensino
nacional, num esforço que é de facto
urgente e deveria constituir matéria para
um verdadeiro pacto de regime.
Como tem sido apontado frequentemente, a fraca penetração da tecnologia
nos mais variados sectores económicos
tem causado um atraso estrutural significativo no tecido produtivo e criativo
com sérias consequências para o desenvolvimento do país e vida dos cidadãos.
No entanto, na raiz desse fraco
desempenho e desse atraso tecnológico,
está um problema cultural que aparentemente se tem agravado nas últimas décadas.
A base cultural e os sistemas de valores dominantes são responsáveis pela
atribuição de prioridades no desenvolvimento. Por outro lado a própria atitude
dos cidadãos perante os desafios que se
colocam perante o país condicionam as
escolhas realizadas em termos de definição de prioridades na investigação e
investimento.
Embora a percepção de que Portugal
poderia beneficiar económica e socialmente de um incremento da investigação
científica – especialmente quando aplicada ao avanço do conhecimento em áreas
estratégicas – tenha vindo a aumentar a
verdade é que faltam os instrumentos que
possibilitem aos investigadores uma
actuação planeada a longo prazo e que
não esteja limitada pelas contingências
dos processos de financiamento, ou pela
ameaça do seu fim sempre presente no
horizonte.
É virtualmente impossível para um
jovem investigador, nomeadamente para
um bolseiro, planear a médio e muito
menos a longo prazo a sua vida. Subsistindo à base de programas de apoio por
tempos curtos, tornou-se, mais do que
uma meta científica, um imperativo
financeiro a busca de graus académicos
integrados em projectos financiados por
exemplo pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia.
Apesar disso a produção científica em
Portugal tem vindo a aumentar significativamente, mas não sem um custo elevado para os agentes dessa verdadeira
revolução. A famosa “fuga de cérebros”,
tanta vez anunciada e debatida mais não

é do que um reflexo da vontade de crescer profissionalmente e da falta de condições de trabalho tantas vezes encontradas pelos cientistas portugueses.
Todos estes dilemas contrastam com
o próprio nome com que apelidamos a
Era em que vivemos, a da informação.
Por um lado a sociedade insiste em
alardear a sua objectividade, a sua identificação com a ciência enquanto base de
todo o pensamento e solução dos problemas da Humanidade mas na realidade e
nosso país de forma particularmente
visível (assim como em vários na Europa
aliás), os estímulos dados para quem pretende fazer da ciência a sua vida são deveras limitados.
Comparável é apenas o absoluto paradoxo extremamente comum da negação
da Fé em resultado da sua substituição
pela racionalidade da ciência sem que,
muitas vezes, exista um conhecimento
dessa mesma ciência que aparentemente
tudo explica e que justifica mesmo para
alguns o tom jocoso com que se referem
da religião, sobretudo a organizada.
Se no passado a religião era a fonte de
toda, ou pelo menos de grande parte das
explicações sobre os fenómenos que nos
rodeiam, hoje a ciência procura assumir
esse papel, faltando a muitos porém, o
esforço de compreensão e estudo que a
ciência exige (como a religião quando
seguida com seriedade). A ciência tornase assim uma fé, mal compreendida, frequentemente corrompida pelos meios de
comunicação e mal interpretada pelos
ouvintes a quem faltam muitas vezes as
bases necessárias ao seu entendimento
ou a vontade de as obter, resultando no

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

fundo num espírito científico tão pouco honesto
quanto a Fé dos que contam os minutos para o fim
da missa de domingo.
Em paralelo vivemos
numa sociedade extremamente complexada em
que qualquer campo de
actividade se sente forçado a assumir-se como
uma ciência, criando-se
categorias onde comodamente se podem encaixar
esquecendo porém aquilo
que define uma ciência
seja ela social ou exacta,
nomeadamente o seu
método e a sua objectividade. Embora possa parecer inofensiva,
esta atitude na realidade torna-se prejudicial pois embora todos os campos do saber de facto mereçam a nossa total
atenção e apoio, todas têm as suas
especificidades exigindo assim um tratamento adequado aos objectivos que
procuram e aos métodos de trabalho que
seguem.
É completamente inadequado colocar
especialistas de vários ramos, de várias
ciências, das naturais às sociais em competição directa pelos mesmos apoios
porque é impossível avaliar comparativamente o trabalho de investigadores em
áreas tão distintas. Senão compare-se um
investigador que procure a publicação
internacional para um público virtualmente mundial com um investigador que
se dedique a assuntos locais, de um
âmbito mais reduzido e público menos
alargado. Embora ambos possam ser
excelentes profissionais e contribuam
dentro das suas áreas para um significativo avanço do conhecimento a verdade é
que os meios necessários para o trabalho
serão totalmente diferentes nos dois
casos. No entanto hoje, em Portugal, a
verdade é que estes investigadores tão
distintos (muitas vezes até de áreas totalmente diversas) teriam que recorrer
muitas vezes às mesmas instituições para
obtenção de apoios entrando directa ou
indirectamente em competição.
Curiosamente, muitos dos que se intitulam “pessoas de ciência” são exactamente aqueles que a negam à partida,
estimulando uma certa subcultura, tantas
vezes promíscua entre a 'cultura' de rua,
sem grandes regras (ou em que a regra é

primar pela diferença) e o pedantismo de
uma superioridade na verdade inexistente e criada artificialmente à custa da
cumplicidade ou mesmo da falta de interesse por parte da população, como
sucede aliás em certos campos artísticos,
de costas voltadas para a população e
procurando apenas o reconhecimento
entre pares. Aliás este choque entre conceitos tornou-se claramente visível ainda
recentemente quando um “artista”
(Guillermo Vargas) colocou um cão
numa galeria de arte, deixando-o morrer
à fome, com o pretexto de que se tratava
de uma obra de arte, ainda por cima com
pretensões sociais.
Embora um artista não seja um cientista são-no aqueles – ou pretendem ser –
que a estudam e vários foram os que
defenderam a criação do 'artista' objectando o fim imediato deste acto bárbaro
por que tantos clamavam considerando
que isso seria uma forma de censura e
atentado contra os direitos de expressão.
Ora esta atitude é totalmente contrária ao
propósito da ciência porque se afasta da
racionalidade e busca objectiva do conhecimento.
Esta pretende alcançar o avanço do
conhecimento e a sua divulgação seja
pela sua aplicação no desenvolvimento e
aperfeiçoamento de utensílios, na alteração de comportamentos ou apenas na
transmissão de informação para a população inclusive sobre o seu passado, busca no fundo o progresso do Homem.
A ciência é um instrumento, talvez
mesmo uma forma de vida que não só
não é incompatível com o modo de vida
tradicional da nossa sociedade, Fé incluída, como deve ter por fito o engrandecimento do país (e da própria Humanidade) ajudando-nos a conhecer melhor
quem fomos, somos e sobretudo o que
podemos ainda ser.
A ciência é, no fim, a curiosidade natural que temos pelo que nos rodeia, pela
nossa história, tradições e pelo ambiente
em que nos inserimos mas dotada de um
método e de uma abordagem sistemática
e completamente objectiva, não permitindo interpretações que não sejam
baseadas em factos pois aí entramos num
outro universo, também ele fascinante,
mas distinto, que é o da imaginação humana.

MÓVEIS SORRAIA

____
* Biólogo
Pu
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Tel. 243 617 552

CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche

Tlm: 91 300 86 58
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EDUCAR AGORA

Ainda as Garatujas
Mariazinha A.C.B. Macedo *
* Educadora de Infância

ERA UMA V EZ . . .
TOCA A FAZER RETRATOS
Queridos meninos,
Agora que vem aí o calor… já podem sair de casa e ir
ao jardim junto ao rio Sorraia para desenhar cá fora
porque é muito mais divertido do que dentro de casa.
Levem umas folhas grandes de papel e muitas canetas
de feltro. Ou lápis de cores ou, até, um lápis só: Um lápis
preto.

Pois, queridos pais, continuemos a falar sobre as garatujas,
pois, que elas são autênticas
mensagens das crianças.
Normalmente, à semelhança
da mãe, ou das pessoas crescidas,
as crianças querem não só desenhar mas, também, escrever.
Há uma distinção nítida
quando rabiscam ou desenham e
quando “escrevem” “cartas” que,
na realidade, são o começo da
verdadeira escrita. E “escrevem-nas” com um ar muito sério. É
impressionante como elas têm
consciência de que querem “dizer” alguma coisa. De que querem comunicar.
Mas só depois de um enorme
progresso que permite ao cérebro coordenar as sensações auditivas com as sensações visuais
é que a criança pode, de uma
forma alternativa rabiscar o que
quer e dizer o que escreve.
Não sabe ainda formar letras
isoladas, mas é mais uma prova
de que atinge primeiro o aspecto global de conjunto.
Nessas garatujas que faz,
antes de desenhar ou escrever, a
criança revela, contudo, sem o
saber, as particularidades do seu
mundo.
Particularidades essas, sem
as quais nós, educadores, por
mais esclarecidos que sejamos,
Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE

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

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

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

Aqui vos mando
um retrato meu feito
pelo António (que é
meu sobrinho). E os
meninos?
Porque não fazem agora um retrato do vosso Pai, ou
da vossa Mãe, ou
dos vossos Avós, para lhes oferecerem?
Depois mostrem-nos para nós os conhecermos melhor,
está bem?
Mas não se esqueçam: façam os vosso
desenhos nos jardins
de Coruche porque
fica muito mais bonito de certeza.
Muitos beijinhos
da Mariazinha.

____

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Porque também é muito divertido desenhar só a preto.
As árvores, as casas, os meninos, os passarinhos, as nuvens, tudo fica da mesma cor. Mas não faz mal porque
nós sabemos que quando desenhamos… se o nosso lápis
for azul…tudo fica azul: casas, flores, árvores e crianças.
Mas nós imaginamos tudo como queremos, não é verdade?

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820

Tlm: 91 300 86 58

www.www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt

R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa

Comida para fora e Frango no Churrasco
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SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVROS

Radovan Karadzic
diz em tribunal
que é inocente
cortesia: http//radio.un.org/por

À Volta de Cândido Barbosa de António Ferreira e
Carlos Flórido

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

Numa altura em que decorreu a
70.ª Volta a Portugal, e em que foi
comprovada, mais uma vez, a popularidade do ciclista, Cândido Barbosa lançou o livro sobre o seu percurso na modalidade.
As histórias vividas durante anos
na estrada, e que desvendam muito
sobre quem é o Cândido para além
do lado profissional, são escritas por
dois jornalistas, António Ferreira e
Carlos Florido. Vale a pena conhecê-lo!

UNIVERSITÁRIA, 19 anos, convive com cavalheiros
de Laura D.
O título deste livro é o reflexo de
uma realidade, ainda desconhecida
da maioria das pessoas, mas que já
levou alguns investigadores, nomeadamente sociólogos, a debruçarem-se sobre este assunto: a prostituição
de jovens estudantes universitários.
As razões que os levam a praticar são diversas, a deste livro é a
única forma da jovem Laura conseguir pagar os estudos universitários, visto que a sua família não
tem possibilidade de o fazer.
Eis a história de uma jovem que,
por acaso é francesa, mas que também poderia ser de outra nacionalidade qualquer, pois este é um fenómeno internacional.

CINEMA
Mamma Mia!
de Phyllida Lloyd
A comédia deste Verão
conta com um elenco de luxo,
Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth e a jovem Amanda
Seyfried.
Mamma Mia! conta a história de uma rapariga que ao
casar, decide procurar o seu
verdadeiro pai… entre 3 possíveis.
Meryl Streep é a mãe desta
jovem e, ao bom estilo dos
anos 70, enche um ecrã com
várias músicas dos ABBA.
Uma comédia musical a
não perder!!!

Foi a segunda audiência do ex-líder sérviobósnio em Haia. Ele nega todas as 11 acusações
incluindo crimes de guerra e genocídio.
O ex-líder sérvio-bósnio, Radovan Karadzic,
declarou no passado dia 29 de Agosto, em Haia,
na Holanda, que é inocente de todas as acusações

que pesam contra ele incluindo crimes contra a
Humanidade e genocídio.
Esta foi a segunda aparição de Karadzic no
Tribunal Penal para Crimes de Guerra da ExJugoslávia, desde a sua prisão no mês passado.
Karadzic estava em fuga há 13 anos. É acusado de crimes cometidos durante o conflito nos
Balcãs, no início dos anos 90. O nome dele também é associado ao Massacre de Srebrenica, que
matou cerca de 8 mil homens e jovens muçulmanos.
Após a sua primeira audiência, no mês passado, Karadzic, que assumiu a sua própria defesa,
submeteu vários recursos incluindo o pedido de
afastamento do juiz do caso, Alphons Orie.

• SUGESTÕES DE LEITURA

Mônica Villela Grayley,
da Rádio ONU em Nova York

de Mário Gonçalves

• O Ficheiro de Hitler
"O Ficheiro de Hitler" é um recente livro que retrata algumas passagens mais essenciais da vida do ditador, muitas até agora desconhecidas. A obra foi escrita por
Patrick Delaforce, um ex militar que lutou na segunda guerra mundial e foi dos
primeiros homens a entrar no campo de concentração de Bergen-Belsen, em Abril de
1945. Publicada pela Europa-América, a obra aborda uma grande diversidade de
acontecimentos que vão desde as origens de Hitler e a possibilidade do seu avô ter
sido judeu até à morte daquele que foi o maior ditador da história mundial. Segundo
o autor, Hitler terá sido um artista falhado, um órfão pobre, um vagabundo em Viena,
um pintor e até um fã do Rato Mickey.

• Quem é Lou Sciortino?
"Quem é Lou Sciortino?" foi a estreia em ficção de Ottavio Cappellani. Trata-se de
um romance sobre a morte, o cinema e o funcionamento da máfia actual. Esta é a
história de uma disputa de poder entre dois grupos de mafiosos (um radicado nos
Estados Unidos da América e outro em Itália). Na obra, a acção parece acelerar quando é morto um polícia numa loja em pleno centro de Catânia, o coração da máfia. O
livro publicado pela Dom Quixote reúne um conjunto louco de personagens que dão
muita alma à história. Actores, músicos e assassinos compõem muito bem o décor.

• A Química Inorgânica do Cérebro
Muito se tem investigado e escrito sobre o cérebro, no entanto, ainda continua a ser
o órgão do corpo humano mais complexo e onde existe um maior número de interrogações. Esta obra da Gradiva, "A Química Inorgânica do Cérebro", é muito interessante porque fala dos elementos químicos, da anatomia do sistema nervoso central,
dos impulsos eléctricos e da formação da memória. O livro da autoria de J. J. R.
Fraústo da Silva e de José Armando da Silva é muito acessível até para os leitores
menos sensíveis para estas questões. Ao longo de quase 400 páginas, é também feita
uma abordagem a diversos metais não essenciais e supostamente tóxicos para o ser
humano. Recomenda-se vivamente!

• Universo dos Brinquedos Populares
Através da Quarteto, João Amado escreveu "Universo dos Brinquedos Populares".
Dedicado a pequenos, graúdos e a todos aqueles que queiram saber como se brincava antigamente. Trata-se um livro muito interessante que passa em relevo os brinquedos e os jogos mais interessantes que se faziam antigamente. Muito bem ilustrada, a obra começa por falar dos adornos e adereços e termina com a culinária infantil. Pelo meio ficam capítulos dedicados aos brinquedos sonoros e musicais, bonecos
e acessórios, construções e ofícios, quebra-cabeças, transportes, armas, fantasias,
entre muitos outros.
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Informações da Paróquia de Coruche

Pai Nosso

Avé Maria

Agosto de 2008
BAPTIZADOS
IGREJA DO CASTELO
Dia 9 - Maria Ana Ventura Eberl
- Juliana de Jesus da Silva Carlota
- Madalena Maria Barbas
Formigo
- Matilde Maria Barbas Formigo
- Guilherme Formigo Francisco

IGREJA DA MATRIZ
Dia 16 - Inês Filipa Fernandes Oliveira
Peralta
- Madalena Sousa Tomás

IGREJA DA ERRA
Dia 23- Madalena Ribeiro Sousa
Martins
Dia 30- Filipa Meirinho

IGREJA DA MISERICÓRDIA
Dia 2 - Rui Miguel Boiça das Neves e
Elizabete Cândida Severino

IGREJA DA MATRIZ
Dia 2 - Igor Manuel Batista Garcia e
Sónia Cristina Afonso Branco
Dia 16 - Bruno Joaquim Ferreira e
Cármen Isabel Gafaniz Tendeiro
Dia 23 - José António Carvalho da Silva
e Susana Cristina de Sousa Pereira
– Marcos Miguel Borda Dágua
Duarte e Liliana Maria Fernandes
dos Santos
Dia 30 - Luís Patrício Ferreira Lopes e
Ana Cristina Caldeira Gaspar –
Pedro Alexandre Mesquita Ferreira
e Mónica Isabel David Vasco

IGREJA DA FAJARDA
Dia 16- Francisco Diogo Clara

IGREJA DE S. JOSÉ DA
LAMAROSA
Dia 17- Francisco Miguel Moreira de
Oliveira
IGREJA DO REBOCHO
Dia 23- Maria Constança Silva Ramos
de Sousa Neves

CASAMENTOS
IGREJA DO CASTELO
Dia 23 - Roberto Carlos Cardeta e
Cármen Isabel dos Santos
Bernardino

FALECIMENTOS
Dia 4- Moisés da Silva Almeida -51
anos
Dia 6- Rita Maria- 93 anos
Dia 13- Maria Cecília da Cunha Fernão
Pires dos Santos Pereira- 48 anos
Dia 14- Manuel Luís Caçador- 82 anos
Dia 16- Francisco Cardoso- 85 anos
Dia 18- Maria Emília Moreira- 77 anos
Dia 19- Maria Perpétua do O Rocha
Patinha Roquette- 82 anos
Dia 22- António José de Oliveira - 88
anos
Dia 27- Antónia Jacinta Pereira- 55 anos

MOISÉS DA SILVA ALMEIDA
FALECEU
A sua família cumpre o doloroso dever de participar o falecimento
do seu ente querido, no passado dia 4 de Agosto de 2008.
Agradecem a todas as pessoas que o acompanharam à sua última morada,
e aos que se interessaram pelo seu estado de saúde durante a sua doença.

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

Não perca na próxima edição
do Jornal de Coruche
Entrevista com António Sacramento, o toureiro que
também se notabilizou na arte de correeiro, cada vez
mais em extinção.

Ramos de Noiva
Decoração de Igrejas
Coroas e Palmas para Funeral
Loja 1
Mercado Municipal, Lj. 18, 2100-127 Coruche
Tels. 964 092 957 - 243 675 683

Loja 2
Intermarché de Coruche • Tel. 243 108 811

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
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Escrever Desporto ...

por: Jorge Florindo

O salto para a Eternidade
Depois do título mundial, a
medalha de ouro nos Jogos
Olímpicos. Nelson Évora, apenas com 24 anos, já cumpriu o
sonho de qualquer atleta. Independentemente do que acontecer no futuro (e tenho a certeza
que ainda há muito galardão
para conquistar e recordes para
derrubar), o saltador do Benfica
garantiu, em Pequim, a entrada
no restrito lote dos heróis do
desporto nacional.
Évora não é, do ponto de vista atlético, um saltador que intimide. Se o compararmos com
alguns adversários chega a fazer
confusão perceber que ele não
só é tão bom quanto os outros
como, repetidas vezes, faz questão de provar que é melhor. E
tem ainda o condão de saber
escolher os momentos exactos
para o mostrar. Ainda bem, digo
eu...
A forma como Nelson garantiu a passagem à final, com um
salto de qualidade após um
nulo, fez-me acreditar que o rapaz tinha mesmo condições para
oferecer uma medalha a Portugal. E depois de o ver falar aos
jornalistas... reforcei a ideia.

Com a simplicidade dos
grandes, mas sem ter medo de
assumir as responsabilidades
inerentes ao estatuto de campeão mundial, o atleta garantiu
estar no melhor momento da
carreira, desejou que os principais opositores estivessem ao
seu nível no dia da final e, entre
sorrisos, transmitiu uma mensagem de confiança que apenas os
verdadeiros campeões o podem
fazer. Estava na cara que só uma
jornada completamente atípica

lhe poderia roubar uma medalha. Só que, desta vez, nem o
tradicional fado que não se cansa de nos causar partidas desagradáveis foi capaz de se intrometer na caminhada triunfal
deste autêntico “voador”.
Nem isso, nem a chuva, nem
a qualidade da oposição, nem a
pressão resultante da polémica
nascida nos últimos dias em
torno dos vários maus resultados nacionais na China. Nada o
deteve!

“Os Corujas”
revalidam participação
na 3.ª divisão do
Campeonato Nacional
de Hóquei em Patins
“Os Corujas” – Ginásio Clube de Coruche, irá mais uma vez participar no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de Hóquei em Patins,
tendo ficado inserido na Serie C.
Poderá consultar no blog do clube (hoqueicorujas.wordpress.com)
toda a informação relativa a série e ao calendário para esta época
que se avizinha.
De realçar que este ano a direcção do clube fez uma aposta mais
forte, ao contratar o treinador da equipa que na época passada
alcançou a subida de divisão, e reforçando o sector defensivo da
equipa com a experiência de um jogador vido da 2.ª Divisão
Nacional.
O arranque da época está programado para dia 01 de Setembro
de 2008 pela 20H00 na sede do clube que se situa no Pavilhão
Municipal de Coruche.

Nelson entrou a todo o gás
na final, jamais se acanhou com
os bons saltos dos adversários e
quando teve de ir buscar a força,
a raça e a alma necessárias para
responder a quem ousou retirá-lo do primeiro lugar... voou
17,67 metros, restabelecendo a
melhor marca mundial do ano e
ficando a escassos 7 centímetros
do recorde nacional. A medalha
estava garantida. E logo a mais
brilhante, aquela que, até à data,
só gente da estirpe de Carlos

Lopes, Rosa Mota e Fernanda
Ribeiro tinha conseguido em
Jogos Olímpicos.
Nelson saltou para a eternidade e proporcionou enorme
alegria a um País que, por muito
que nos custe admitir, não tem a
dimensão, a população, o dinheiro e a cultura desportiva que nos
ajudaria, em condições normais,
a ter mais atletas de topo.
Logo, convém perceber que
jamais sairemos dos Jogos carregados de medalhas. Mas, mesmo em Pequim, não era disparate pensar em mais duas ou
três. Mas, como já o disse, não é
só isso que conta.
Quem dá o que pode, quem
faz o seu melhor, também merece palavras de reconhecimento. No entanto, convém ter em
atenção que este ouro não deve
fazer esquecer o que correu mal,
o que se disse sem pensar, as atitudes irreflectidas.
É que em Londres gostava
que se falasse apenas de sucessos, de superação, de recordes,
de força de vontade, de espírito
de sacrifício e não de “conversa
da treta”.
____

A 4 e 5 de Outubro

Casa do Benfica de
Coruche Organiza
Convívio Piscatório

A Casa do Benfica em Coruche vai organizar
nos dias 4 e 5 de Outubro, mais um Convívio
Piscatório no Rio Sorraia, junto à Vila de Coruche.
No dia 4 a prova destinar-se-á aos escalões
mais jovens, de incentivo aos pescadores mais
novos.
O dia 5 será para os seniores.
Haverá prémios valiosos (sistema de prémios à escolha).
Para mais informações contactar:
Fax: 242 677 035
Tel.: 938 543 048
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O Jornal de Coruche
nas Festas do Castelo
Nos cinco dias das Festas, o Stand do JC – espaço gentilmente cedido
pela Comissão de Festas – foi visitado por centenas de pessoas,
que teceram os melhores elogios.

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

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016

Quem visitou o Stand apreciou, sem dúvida, as três exposições que estiveram patentes
naquele pequeno espaço, cheio
de bom gosto e cor.
Joaquim Mesquita, fotógrafo taurino do JC, apresentou
12 magníficas fotos com motivos tauromáquicos e Paulo
Fatela, Artesão, responsável
pela rubrica de Artesanato neste
“mensário coruchense” e decorador do espaço, que expôs imagens da Nossa Senhora do Castelo em madeira, pintadas à
mão, de sua autoria.
O gráfico do Jornal de Coruche, Manuel Pinto, também
deu “um ar de sua graça” com
originais reproduções de motivos alusivos à Senhora do Castelo, em cerâmica impressa a
quente (uma técnica nova, que
permite personalizar ofertas).

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes

Ainda no nosso Stand, esteve à venda o livro “Crónicas da
Nação” e, como oferta para

Estas peças encontram-se à venda na loja da Irmandade de NSC,
revertendo parte da receita para as obras da Irmandade.

quem por lá passou, as últimas
edições do JC.
“O Jornal de Coruche” agradece a todos os que contribuíram para o sucesso do Stand, nomeadamente: Restaurante Gran'
Gula, Empresa ToiroLindo, Avisemente, Farmácia Almeida,
Atlanticor, Simão Nunes e Filho,
Guilherme Victória, Lda., A
Tendinha e à Sr.ª Dª Joaquina
Mendanha.
A todos o nosso obrigado.
____
José António Martins
Fotos: Abel Matos Santos

•
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

Assine o Jornal de Coruche
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DO PRADO

AO

PRATO

Manutenção Preventiva de
Equipamentos

Mónica Tomaz *

* Médica veterinária

Caríssimos leitores,
As nossas Festas do Castelo terminaram e enquanto uns ainda se recompõem,
ressacados, outros ainda têm muito o que fazer… Vamos lá meus amigos, é hora
de limpar os tachos, de arrumar a casa!! E ora aí está uma boa altura para fazer
um check-up aos seus equipamentos. Depois de tantas imperiais e cafés, de tanta
louça suja, é necessário chamar os técnicos responsáveis e pôr tudo a trabalhar
como novo.
Todas as empresas do sector
alimentar devem ter um plano
relativo á manutenção e calibração de equipamentos.
A elaboração de planos de
manutenção preventiva tem como objectivo estabelecer as regras de execução e periodicidade da manutenção de equipamentos existentes na unidade,
garantindo assim a sua operacionalidade. Estes planos aplicam-se a todo o equipamento
utilizado na unidade, que necessite de Calibração, de Verificação ou de Manutenção, e que
possa influenciar os produtos
obtidos.
Os Planos de Manutenção
definidos devem incluir:
• Uma lista dos equipamentos que necessitam de manutenção periódica;

• Os procedimentos e a frequência de manutenção (por ex.
inspecção dos equipamentos,
ajustes e substituição de peças)
baseados no manual dos fabricantes dos equipamentos;
• Pessoa responsável;
• Registo das actividades.
A empresa deve, no caso da
lubrificação de equipamentos, e
em função da sua utilização,
adquirir lubrificantes homologados para o uso alimentar, de
maneira a evitar os riscos de
contaminação dos alimentos,
sendo necessário manter as suas
fichas técnicas em arquivo.
Este tipo de produto (lubrificantes) deve ser armazenado de
acordo com as recomendações
que constam nas Fichas Técnicas, em local separado e devida-

mente identificado, de modo a
evitar utilizações incorrectas
dos mesmos.
Sempre que ocorra uma avaria no equipamento, ou seja uma
intervenção, deve proceder-se
ao registo de todas as acções tomadas.
Todo o equipamento de monitorização (inspecção, medição
e ensaio), que poderá de algum
modo afectar a qualidade do
produto, deve ser calibrado regularmente, nomeadamente termómetros, manómetros e equipamento analítico.
Sendo assim caros empresários, verifiquem os equipamentos de frio bem como os manómetros associados para que todas as leituras e registos de temperaturas sejam fidedignas e que
os produtos armazenados este-

jam sempre em condições apropriadas. De que vale cumprir todos os requisitos do HACCP se

os equipamentos não estão aptos?!!
Até breve…

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

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

Preparação

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

LISBOA

CORUCHE

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

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

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

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