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EDITORIAL

céu desabou nos Estados Unidos. Uma crise
financeira que já se
adivinhava, finalmente apareceu e começou a ter as suas consequências pelo mundo fora. De
economista não tenho nada, mas
não é preciso sê-lo, nem ser suficientemente esperto para concluir que os efeitos da irresponsabilidade com que George W.
Bush governou nestes últimos
oito anos fossem estes.
E quando os EUA tremem o
resto do mundo abana. Os mercados asiáticos da China e Macau negoceiam em perda. O Japão e outros países europeus
injectam capitais nos seus bancos.
O Governador do Banco de
França afirma que: “O sistema
francês é um dos mais seguros
do mundo”, mas como não há
bela sem senão, de imediato salvaguardou: “se houver alguma
dificuldade os Estados, os Governos devem ser absolutamente determinados para que o

O

Crise Económica
e de Valores
sistema financeiro se aguente”,
e se não forem? Pergunto eu. Se
não forem mostra que o sistema
francês é tão vulnerável como
os outros!
Não menos confiante que o
Governador do Banco de França
está o nosso Primeiro-Ministro,
José Sócrates, que afirma que as
famílias portuguesas com poupanças (?) podem ficar tranquilas, pois as instituições financeiras nacionais têm uma grande capacidade de resistência à
crise.
Concordo plenamente, pois
como o nosso país está, devem
ser bem poucos os portugueses
que conseguem poupar alguma
coisa. Daí o senhor Sócrates estar com a moral em alta!
Soube recentemente que vai
ser realizado o filme dos “Marretas”, quem não se lembra desses míticos personagens, que
muito nos fizeram rir na década
de 80? E continuam, fazem-nos
rir, chorar, revoltar, criticar, temos várias reacções ao vê-los
todos os dias na Assembleia da

República. Li recentemente que
o PS vai apresentar um projecto
de lei que após as eleições de
2009 permita o casamento entre
homossexuais. Os Verdes, o
PCP e o Bloco de Esquerda já
há muito que defendem esta
ideia. Em minha opinião tal não
deve acontecer! Por muito liberais que sejamos, em certas e
determinadas ocasiões temos de
puxar dos galões e deixar de
imitar os outros, temos de marcar a nossa posição e fazer com
que não percamos os nossos valores e dignidade enquanto portugueses que somos. Não defendo a ideia de macho latino mas
também não concordo com o
casamento homossexual. Estes
projectos de lei são ridículos,
agora discute-se o casamento
entre homossexuais e depois o
que vem a seguir, o acasalamento entre os mesmos?
E para quando as discussões
em Plenário daquilo que realmente interessa aos portugueses? A Saúde, a criação de postos de trabalho, os impostos, a

segurança que cada vez é menos. Para estes assuntos é que se
tem de arranjar soluções e não
para coisas insignificantes que
não fazem sentido nenhum e
como dizia o meu avô: “nem ao
menino Jesus interessam”!
Enfim, o Jornal de Coruche já está nas bancas.
O mês passado tivemos a
nossa 1.ª Corrida de Toiros,
desde já agradeço à empresa
ToiroLindo o facto de nos ter
proporcionado esse memorável
acontecimento.
E agradeço também a presença de todos os assinantes e
simpatizantes do JC que marcaram presença na Monumental
de Coruche.
No Jornal de Coruche deste mês temos uma Grande
Reportagem onde a nossa mais
recente “aquisição”, a jornalista
Laura Macedo, foi à escola Secundária de Coruche, e fez um
comparativo de gerações, o que
mudou em quinze anos, os novos hábitos alimentares, como

são hoje as amizades. Ouviu a
opinião dos contínuos que viram crescer muitos homens e
mulheres da nossa terra e falou
também com antigos alunos da
mesma escola.
Estreamos também a rubrica “Receitas do Chef” com o
Chef de cozinha Pedro Aguiar.
Encontramos mais um tesouro escondido, a Correaria
do senhor António Sacramento.
Temos a Grande Entrevista com o Presidente da Direcção
da Associação dos Amigos do
Grupo Desportivo o Coruchense, o Eng.º Ricardo Santos.
O Dr. Domingos Xavier e o
Joaquim Mesquita colocam-nos
a par da tauromaquia nacional e
local.
O desporto também tem o
seu espaço. Por isso caro leitor,
o que tem de fazer é desfrutar do
seu jornal de Coruche.
Boa leitura e até para o mês
que vem!
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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Conforme já foi oportunamente noticiado, a Universidade
Aberta vai abrir uma delegação nas terras do Sorraia, as instalações vão funcionar na antiga casa dos magistrados, bem junto
ao Rio, e perto da manga do Sorraia
Para além desta delegação, está também em fase de conclusão a construção de uma residência para estudantes, com capacidade para 16 camas, que pretende dar resposta aos estudantes
do ensino secundário e profissional que fazem o seu percurso de
ensino em Coruche, mas que são originários de outros concelhos.

assinaturas e publicidade no JC
Para colocar a sua publicidade, fazer-se assinante ou
pagar as suas facturas, use a nossa agência, na Cervejaria
Cubata, em frente ao Mercado Municipal de Coruche.
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Ricardo Santos
Ricardo Santos é coruchense de corpo e alma, Engenheiro Agrónomo aposentado desde 2006.
Nasceu em Coruche mas foi por Almeirim, Santarém e Vila Franca que fez o seu percurso profissional.
Voltou à terra que o viu nascer, foi Presidente da Comissão Politica Concelhia do PSD,
actualmente Presidente da Associação dos Amigos do Grupo Desportivo o Coruchense,
associação formada para garantir a continuidade do clube que muitas alegrias deu a todos nós, coruchenses.
Jornal de Coruche (JC) – O que o
levou a candidatar-se a presidente do
GDC?
Ricardo Santos (RS) – Pelo simples
facto de existirem várias versões sobre a
situação do Grupo Desportivo o Coruchense (GDC). E ao estar mal esclarecido sobre essas situações, entendi que
devia aprofundar e saber efectivamente o
que se passou. E durante o período de
cinquenta dias em que estive à frente dos
destinos do GDC que havia coisas que
para mim seriam impensáveis existir.
JC – Antes de se criar a associação
dos amigos do GDC, o senhor era presidente do clube, numa direcção que
logo na assembleia-geral em que a lista
que apresentou saiu vencedora e que
começou logo com problemas no seio
dessa direcção, quer comentar?
RS – É uma situação que para mim
não tem grande importância, porque há
pessoas que não têm a mesma disposição
e princípios para lutar por causas e por
vezes têm desvios sobre esses objectivos.
JC – Quando tomou posse como
presidente, qual a situação financeira
do clube?
RS – É uma situação difícil de explicar porque diariamente os juros da divida
estão a aumentar. Mas os valores da divida às finanças rondam os sessenta mil
contos.
JC – Sabendo que o clube atravessa um momento financeiro muito delicado, quem foram os grandes responsáveis por esta situação?
RS – Em minha opinião eu penso que
em parte os grandes responsáveis foram
os coruchenses, pois quando existem
problemas no nosso concelho as pessoas
afastam-se, não há um verdadeiro espírito de cidadania. Mas quando se diz que
as anteriores direcções foram as grandes
culpados, não concordo, pois as pessoas
que por lá passaram estiveram todas de
boa fé. O que houve foi algum facilitismo em alguns procedimentos, não podemos responsabilizar só as direcções, pois
existem outros intervenientes no processo que poderiam e tinham responsabili-

dades para alertar para um maior rigor na
gestão dos dinheiros públicos, isso foi
um pouco, digamos o deixa andar, mas
não me compete a mim apontar o dedo a
A, B ou C, acho que as atitudes ficam para quem as pratica. E quem anteriormente passou pelos corpos sociais da direcção do GDC e por instituições publicas,
deve fazer um exame de consciência e
ver o que fez de bem e de mal.
JC – Num Clube que tem as finanças “à perna” o que o levou a ser o timoneiro deste barco quase afundado?
RS – Não estou isolado neste processo, tenho um grupo de amigos e os amigos servem para as ocasiões e num clube
com sessenta anos, eu sou apenas um dos
timoneiros, somos um grupo de pessoas
relativamente restrito, mas um grupo de
pessoas assente em princípios e que te-

mos por objectivo defender as cores e o
emblema do Coruchense.
JC – Qual a razão que levou à criação desta Associação dos Amigos do Grupo Desportivo O Coruchense (AAGDC)?
RS – A razão fundamental, foi criarmos sob o ponto de vista legal, uma nova
situação em termos fiscais, financeiros e
desportivos.
JC – Quais os objectivos desta
Associação?
RS – Os objectivos da Associação são
a prática do futebol e cativar os jovens
nesse sentido. E acima de tudo para manter o nome e as cores do Coruchense.
Com esta associação poderemos candidatar-nos a subsídios vindos da parte da
Câmara Municipal de Coruche
JC – O GDC está a funcionar em
todos os escalões?

RS – Sim de facto temos todos os
escalões a funcionar desde as escolas à
equipa sénior que conta com 23 jogadores que irão disputar a 2ª divisão do Campeonato Distrital.
JC – Quais são os objectivos e pretensões da equipa sénior?
RS – um dos objectivos é sem duvida
a pratica do futebol, depois passo a passo
vamos vendo, não podemos dar o passo
maior que a perna. Temos uma equipa
composta por jovens jogadores da nossa
terra e vamos aguardar para ver até onde
consegue esta jovem equipa ir.
JC – Com tantas dificuldades, resta-me perguntar se os jogadores recebem ordenado?
RS – Nenhum jogador da equipa sénior recebe ordenado, estão no clube por
amor à camisola. A única coisa que recebem é quando há jogos em casa, nós
oferecemos-lhes umas sandes e umas bebidas.
JC – Qual a relação que a associação mantém com a CMC?
RS – Temos uma boa relação. A última reunião que tivemos com o senhor
Presidente e com o vereador Nelson Galvão, foi uma reunião de trabalho que teve
resultados muito positivos.
JC – Os Coruchenses reconhecem
em si uma grande paixão pela política
e em particular pelo PSD, não acha
que isso pode prejudicar o desempenho enquanto Presidente do GDC.
RS – Eu acho que não, mas para algumas mentes isso deve ser complicado
pois não sabem separar as águas.
No dia 26 de Março abandonei a presidência da concelhia do PSD, precisamente para que ninguém me possa apontar isso. É de salientar que na AAGDC
estão representados o PCD, o PS e o PSD
e damo-nos lindamente. Isto é uma prova
de maturidade que só mostra que independentemente da cor politica os objectivos são os mesmos.
JC – Porque regressou a Coruche,
depois de tanto tempo ligado a Almeirim.
RS – Regressei acima de tudo às minhas origens, foi aqui que eu nasci. Mas
quando terminei a escola e quando regressei do Ultramar. Vi que o meu lugar
não era em Coruche.
Coruche tem um problema, não olha
para as pessoas pelo seu valor humano,
no meu tempo dava-se muita importância e havia muita distinção entre quem
era da vila e quem era do campo. E então
fui trabalhar para Almeirim aí vivi, trabalhei e criei os meus filhos.
Quando me reformei em 2006 regressei a Coruche, pois os meus valores são
as minhas raízes.
>
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Ricardo Santos
JC – Muitos Coruchenses afirmam
que o senhor tem que ser presidente de
alguma coisa, primeiro do PSD e agora do GDC. Quer comentar?
RS – Eu gosto de estar nas coisas.
Apesar de neste momento não ter pretensões de ser presidente de mais nada, não
escondo que gostaria de ser presidente de
uma associação de amigos dos idosos de
Coruche e penso que sociedade deveria
abrir os olhos para a chaga social que
existe no Concelho de Coruche.
JC – Pode o PSD de Coruche algum
dia conquistar a Câmara Municipal.
RS – Pode sim senhor e tem condições para isso, Este período é um período favorável a isso, mas têm de ser os
jovens e as pessoas que estão em Coruche no dia a dia. Pois se o PSD tiver candidatos que só cá vêm de quinze em quinze dias assim não consegue lá chegar.
JC – Pelo que sei e constatei o senhor
veio dar uma lufada de ar fresco ao PSD
local, mas o que é certo é que saiu e os
“velhos dinossauros” voltaram a ficar à
frente do partido. Quer comentar?

RS – Eu acho que isso também é um
pouco culpa da juventude do PSD de
Coruche, no período em que fui presidente do partido a JSD deu provas mais
do que suficientes que é a organização
política de jovens mais saudável do nosso concelho. Logo têm a responsabilidade de serem eles a assumir o partido, mas
como isso não aconteceu, os mais antigos
no PSD assumiram a liderança e assumiram muito bem.
JC – Que leitura faz da realidade
socioeconómica do nosso Concelho.
RS – Somos um dos concelhos mais
ricos do país, economicamente existem
grandes empresas, mas a grande lacuna é
na falha social, não há devida preocupação com os idosos.
JC – Que análise faz da prestação
do Actual Presidente da Câmara?
RS – Está a fazer uma prestação ao
seu estilo, é uma pessoa que fez uma
opção de vida pela política, é uma pessoa
que se movimenta muito bem no espaço
político. Tem um trajecto que tem vindo
a cimentar ao longo dos anos e desempe-

nha bem a sua função como bom político
que é.
JC – Pretende voltar à política?
RS – Quando pedi a minha demissão
da presidência da Comissão política do
PSD, utilizei a expressão, vou andar por
aí, neste momento estou mais dedicado a
outras causas que é a da solidariedade
social, mas não direi que não voltarei à
política.

JC – Até onde pode Coruche Crescer?
RS – Até onde os coruchenses quiserem. Como já disse Coruche é um dos
concelhos mais ricos do nosso país e no
que respeita ao crescimento só Deus saberá. E o futuro a Deus pertence!
____
Entrevista de
José António Martins

Desabafos de Ricardo Santos
Segundo Ricardo Santos é lamentável o facto de algumas
das grandes empresas, não estarem dispostas a receber o presidente da Associação dos Amigos do Grupo o Coruchense.
“Só pretendo apresentar o projecto da associação, não vou
pedir nada do outro mundo, o que para eles seria uma migalha para o clube faria sem duvida muita falta” – desabafa
Ricardo Santos.
“É uma vergonha o administrador da MundiArroz ser de
Coruche e há um mês que tento ser recebido por ele e não
consigo.”
“Fui ao Grupo Amorim pedir emprego para dois jogadores do Coruchense e fecharam-me a porta.”
“Já me desloquei algumas vezes à empresa DAI e o administrador manda recados pela secretária e não me recebe.”
“As únicas entidades que tiveram alguma abertura para
com os Amigos do Coruchense, foram a Caixa Agrícola, a
Tegael e o Arroz da Avó.”

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco
M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820
R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt
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ECONOMIA

A Crise Financeira, a Liquidez
e a Taxa de Juro

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

“Muitos dos que agora apontam a origem do problema ajudaram a criá-lo.”
Os acontecimentos recentes
no sector financeiro são mais
um sinal da sua fragilidade e
evidenciam claramente o papel
que cada um de nós, comum
cidadão, ocupa neste tabuleiro
de xadrez que é a economia global. Simples peões que se movem de acordo com os acontecimentos percebidos ou por mera
antecipação casuística.
Na verdade, poucos somos
os que temos capacidade para
controlar ou minimizar os riscos a que estamos expostos.
A falência do banco Lehman
Brothers, a situação de crise
vivida pela maior seguradora do
mundo a AIG, entre outras instituições que atravessam a maior
crise desde a sua constituição
fez com que todos os especialistas acordassem para a realidade
que ajudaram a criar. Muitos
dos que agora apontam a origem
do problema ajudaram a criá-lo.
Por um lado, porque muitos dos
produtos financeiros de elevado
rendimento, logo com elevado
risco associado, não foram devidamente monitorizados e acautelado o risco sistémico das instituições que os ofereciam. Por
outro lado, enquanto investidores/especuladores, foram alimentando mais uma bolha que todos
sabiam que iria estoirar, não
sabendo apenas quando.
Uma gestão do risco que não
foi devidamente acautelada e a
Pu
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OFEREÇA
a assinatura do
Jornal de Coruche
a um amigo

ambição por resultados cada vez
maiores catapultou as entidades
financeiras e os bancos para
uma situação pouco confortável.
Mas, dizia-se um destes dias em
conversa de café: “Com o problema dos bancos estou eu
bem”. Na verdade, aquilo que
com maior certeza posso dizer
é: depende.
Estamos a assistir a um feito
inédito. Os maiores Bancos Centrais estão a injectar liquidez nos
mercados financeiros. O Banco
Central Europeu, a Reserva Federal Americana, e os Bancos da
Inglaterra, Suíça, Canadá e Japão, no conjunto, têm vindo a
colocar no mercado financeiro
milhões de euros por forma a

atenuar as pressões sobre o sistema financeiro. É um feito inédito especialmente por duas
razões: pela sua magnitude e
pelo fim a que se destina.
O controlo da massa monetária (colocar ou retirar moeda
de circulação) é um instrumento
de política monetária dos bancos centrais. Nestas operações
de mercado aberto os Bancos
Centrais podem comprar títulos
em troca de moeda, aumentando
dessa forma a quantidade de
moeda em circulação. Por outro
lado, se o objectivo é “secar”
um pouco a liquidez, os Bancos
Centrais vão vender títulos para
que dessa forma consigam retirar moeda de circulação. Estas

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

nível do produto. Por outras palavras, na Armadilha da Liquidez, a política monetária é
impotente para afectar as taxas
de juro. O exemplo mais evidente desta situação aconteceu
no Japão, que chegou a ter uma
taxa de juro de 0% em 1998.
Nas situações que estamos a
viver, a injecção de moeda no
sistema financeiro é uma medida de auxílio aos bancos e entidades financeiras, e também,
uma tentativa de incutir alguma
segurança nos mercados e garantir a serenidade da população
evitando uma corrida aos bancos para levantar os seus depósitos. A taxa de juro continua a
subir, contrariamente ao que
seria de esperar com as medidas
adoptadas, devido às precauções
que o mercado está agora tomar.
As taxas de juro Euribor, não
são exclusivamente fixadas pelo
Banco Central Europeu, mas
reflectem o sentimento do mercado financeiro. Estas taxas
além de servirem de indexantes
dos créditos são também taxas
interbancárias, i.e., é também a
elas que estão indexados os empréstimos que os bancos fazem
entre si.
As notícias não são animadoras, designadamente, no que
diz respeito ao crédito para habitação e muito provavelmente
vamos assistir a uma escalada
do crédito mal parado.

MÓVEIS SORRAIA
Grandes Salões
de Exposição
Tel. 243 617 552
Bairro da Areia, 122 – 2100-018 Coruche
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operações de mercado aberto (open
market) têm um
propósito. Numa situação normal, simplificadamente,
estas operações são
utilizadas para aumentar o nível do
produto e reduzir
as taxas de juro.
Taxas de juro
mais baixas são
um estímulo tanto
para o investimento privado como
para o consumo
das famílias.
Quando atrás
referi que o feito é
inédito fi-lo porque apesar dos
Bancos Centrais estarem a injectar milhões de euros no mercado
financeiro, as taxas de juro continuam a aumentar. Esta situação tem algo de semelhante
com a Armadilha da Liquidez,
do grande economista inglês
John Maynard Keynes, mas não
é de todo o mesmo processo.
A Armadilha da Liquidez é
uma situação em que o mercado
está disposto, a uma determinada taxa de juro, deter qualquer
quantidade de moeda que seja
fornecida pelos Bancos Centrais. Isto implica que as variações da massa monetária não
vão ter qualquer impacto sobre
as taxas de juro nem sobre o

Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

Telef.: 243 618 766
Tm.: 914 074 917 • 914 515 426
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O Outono das Palavras ou a
XXIV FEIRA DO LIVRO DE CORUCHE

Isabel Chaparro

O Outono das palavras também é feito de novidades literárias que vão caindo das mãos
dos escritores e dos editores que
os lançam. Os Livros chegam na
estação certa da leitura, desta
feita vamos ter a XXIV edição
da Feira do Livro que se realizará entre os dias 3 e 9 de Outubro, no pátio do Museu Municipal. Coruche volta a receber,
pela mão da Divulgação/Caminho e da Leya, as editoras que
mais livros publicam em Portugal.
O programa da Feira é todo
ele virado para a promoção,
desenvolvimento da competência da leitura, fazer novos leitores com as nossas crianças das
escolas do Concelho irá ser
sempre uma meta a atingir, utilizem-se as técnicas de motivação mais criativas para combater o défice de leitura no nosso país. Os níveis de literacia do
povo português é muito baixo e,
para combater muitos destes
problema, o Plano Nacional de
Leitura assume-se com finalidades e actividades muito específicas no domínio da promoção
da leitura e do livro. A feira do
Livro reforça esta competência
e ajuda a descobrir novos leitores e quiçá, escritores de estreia.
Ao longo destes sete dias vai
estar a par das grandes comemorações exposições, a primeira
visa comemorar os 120 anos do
nascimento do Poeta Fernando Pessoa e inclui uma fotobiografia especial cedida pela
Casa Fernando Pessoa, a segun-

da, é tão só, uma homenagem ao
grande Orador e Missionário
que foi o Padre António Vieira, oferta da Comissão das Comemorações do IV Centenário
do Padre António Vieira. Num
ano onde se comemora os 400
anos do seu nascimento, a Câmara Municipal e a Escola Secundária, não se esqueceram de
se associar ao Ano Vieirino,
entre tantas Instituições, o Município de Coruche viu a sua
representação assegurada pelas
inúmeras actividades que se
propõe realizar durante a Feira
do Livro. Patente ao Público, no
Pátio do Museu, estará a vida e
a obra do que foi, para muitos, o
embaixador da Língua Portuguesa, como disse Fernando
Pessoa, e num périplo significativo ela irá até às Escolas que a
solicitarem.
Vasto, mas nem por isso
menos orientado, é o programa
destes dias de Outono, onde se
poderá encontrar um soneto de
Pessoa à Mesa, Um Jardim Encantado, O sétimo Selo Um Desejo e a Eternidade ou um Rapaz de Bronze, daqueles que as
crianças sabem que existe pela
criação imagética dos escritores
e poetas. De facto são elas que
marcam o horário das actuações
e as páginas dos livros, em cada
dia os livros irão desvelar novos
mundos, no dia 4 de Outubro,
mais um lançamento que nos
fala da realidade da “História
da Fundição Sineira em Portugal. Do Sino Medieval da
Igreja de S. Pedro de Coruche

à actualidade” do investigador
Luís Sebastian.
Faltar a um Domingo dedicado à família, à leitura e aos
Leitores de Palmo e Meio, seria
desperdiçar a oportunidade para
ter descontos nos livros infantis.
A Família vem à Feira fazer
amigos com os livros! Os mais
pequenos sabem qual o projecto
que estou a falar! São os livros
da Biblioteca Municipal que
ganham pernas e andam pelo
Concelho a dentro, uns vão em
Baús, aparecem nas escolas em
rajadas de Ventos de imaginação, outros recolhem os meninos do recreio pelas mãos das
Fada Oriana da Sophia. e acabam sempre por Barbatanar, na
sala de aula, com as cores do Arco Íris. Estes e tantos outros são
os livros que no Plano Nacional de Leitura vão estar na
Feira do Livro 2008. A tarde é
para fazer festa com os livros e
levá-los à cabeça tal como os
chapéus que, na peça de teatro
Chapéus Há Muitos vai estar
no auditório do Museu Municipal. O objectivo é mesmo este,
que a criança sinta que pode
aprender a conhecer histórias
daquelas que a cabeça inventa, e
questionar o porquê de tantos
livros, de tantos conceitos e
imagens que vamos guardando,
é abrir a porta ao pensamento
como sendo ele uma casa com
janelas sobre o mundo. É natural que tenha um encontro com o
Bocage na rua de Santarém ou
mais para lezíria, pode mesmo
encontrar, a escrever poemas às

Ninfas, não do Tejo, mas do
Sorraia, o sempre Camões. Sentar-se a beber um café com
Pessoa no mais vulgar café da
vila, não tão conhecido como a
Brasileira, deixará de ser uma
mera probabilidade para passar
a ser um facto de incontornável
realidade, verdadeira manchete
de Jornais!
Na segunda-feira, no dia 6,
O dia dos Sons dos Livros é
preenchido com dois concertos
pedagógicos em que se dança
com Mozart. No Dia da Língua
Portuguesa, logo a seguir, vamos ter entre os alunos do Agrupamento Educor, a presença do
escritor, José Jorge Letria que
virá apadrinhar o Concurso Literário que terá precisamente o
seu nome e que circulará por
todos os alunos deste Agrupamento de Escolas. Um dia em
que vale a pena ser escritor,
como ele próprio o disse, as crianças que lêem as suas histórias
vão apresentar um espectáculo
que registarão no álbum da turma e da sua escola.
Um dia de festa para a Língua que, salpicada pelo mar das
caravelas viu atravessar a Esperança dos Heróis. Numa tarde à
moda dos Autos do Gil Vicente,
virão os alunos da Escola do
Couço, da Escola Secundária e
da Escola Dr. Armando Lizardo
ver como no tempo do Mestre
Gil o percurso das Barcas era
bem diferente, com elas se transportavam os bons e os maus, uns
com destino feito nas brasas do
inferno, porém, outros houve,

Lic. Filosofia

mas muito poucos, que se libertaram das perguntas viperinas
do diabo. A história diz alguma
coisa, certamente aos que no 9º
ano se iniciam pelos caminhos
do teatro vicentino!
No dia do Padre António
Vieira, na tarde que será Vieirina, realizar-se-á um colóquio
cujo tema: “O pensador, o Profeta e o Missionário: Padre
António Vieira” irá ser debatido por nomes de referência da
nossa cultura e da cultura brasileira. Aberto ao público estará
entre nós o Professor Doutor Paulo Borges da Faculdade de Letras de Lisboa, A Professora Anete Costa Ferreira da Universidade
da Amazónia-Brasil e o Padre
Miguel Gonçalves Ferreira.
Mais para o fim desta Feira,
lá para o dia 9, Dia de Fernando Pessoa, o Poeta é lembrado
num espectáculo todo ele dito
em heterónimos orientado para
os alunos do 12º ano, falo-vos
do teatro “A minha Língua é a
minha Pátria”.
A alma deste encontro sobre
as incursões literárias que aqui
vos deixo, sente-se quando no
simples folhear, entre a página
ocasional e o intencional marcador, se dá a inquietação que
no olhar se toma e no ler se
sente. Se o mundo do leitor se
revê na unidade linguística, no
segmento do pensamento ou na
estética do livro, então realizou
uma primeira história, criação
de uma hermenêutica de identidade indizível aos falantes.

Pátio do Museu Municipal

____
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PROG R AMA ÇÃO

Alunos receberam Prémio de Mérito

XXIV FEIRA DO LIVRO DE CORUCHE
Dia 3 de Outubro
O Passeio dos Poetas – Pelas ruas e Escolas do Concelho vão
andar os Poetas e os Escritores da Nossa História… Trocar algumas
palavras com Camões, Fernando Pessoa, Bocage e Padre António
Vieira pode ser uma questão de encontro!
18.00h – Inauguração oficial da Feira do Livro
• Exposição Padre António Vieira.
Município Associado às Comemorações do IV Centenário do
Nascimento do Padre António Vieira- Ano Vierino
• Exposição Fotobiográfica de Fernando Pessoa na comemoração dos 120 do nascimento de Fernando Pessoa
Apoio Casa Fernando Pessoa
Dia 4 de Outubro
17.00h – Lançamento do Livro “História da Fundição Sineira
em Portugal – Do Sino Medieval da Igreja de S. Pedro de
Coruche à Actualidade” de Luís Sebastian
Organização: Museu Municipal Local: Auditório do Museu
Municipal
Dia 5 de Outubro – Dia do Livro Infantil “Um Livro…Um Amigo”
Um Domingo para leitores de Palmo e meio! A família vem à
feira fazer amigos com os livros…
Desconto automático na apresentação do vale “Um Livro…Um
Amigo”.
16.00h – Espectáculo de Teatro: Chapéus há Muitos
Organização: CMC/Pin Teatro- Évora Local: Auditório do
Museu Municipal
Um espectáculo Lúdico e divertido que aborda as questões
pessoais e sociais, na descoberta do Eu…Afinal para que serve
a cabeça?...Uma descoberta importante estava Feita, pode
servir para ter algo em cima, regadores, sinais de trânsito, cestos de fruta…O que levamos na cabeça diz quem somos e o
poder que temos, sobre os outros ou o poder que os outros têm
sobre nós.
Dia 6 de Outubro – Dia “Os sons dos Livros”
10.00h – Concerto Pedagógico "Danças com Mozart"
14.30h – Concerto Pedagógico "Danças com Mozart"
Organização: CMC / Artonus
Actuações dirigidas aos alunos do 1.º Ciclo do E.B e aos alunos
que frequentam o Ensino da Música como Actividade de
Enriquecimento Curricula. Oferta de Livros com Música aos
alunos participantes.
Dia 7 de Outubro – Dia da Língua Portuguesa
10.30h – Divulgação do Concurso Literário José Jorge Letria
Encontro com o Escritor José Jorge Letria na Escola Dr.
Armando Lizardo
Organização Agrupamento Educor / Biblioteca Escolar da
Escola 2º/3º Ciclo do EB Dr. Armando Lizardo /
Biblioteca da EB nº1de Coruche
14.30h – Teatro: Mestre Gil …
Actuação dirigida para os alunos do EB/JI do Couço e Escola
Secundária com 3º Ciclo do EB de Coruche
Organização: CMC/hácultura
21.30h – Recital “Os Sermões do Padre António Vieira”
Local: Igreja da Misericórdia Organização: CMC/Vox
Angelis
Apoio: Misericórdia de Coruche
Dia 8 de Outubro Dia Padre António Vieira
10.30h – Teatro: Mestre Gil…
Actuação dirigida para a Escola EB com 2º/3º Ciclo Dr.
Armando Lizardo
Local: Auditório do Museu Municipal
14.30H – Tarde Vierina – Colóquio “O Pensador, o Profeta e o
Missionário: Padre António Vieira”
Local: Museu Municipal
Organização: Comissão das
Comemorações do IV Centenário do Nascimento do
Padre António Vieira (1608-2008) do Ano Vierino /
CUPAV / CMC / Escola Secundária de Coruche
Dia 9 de Outubro Dia do Poeta Fernando Pessoa
10.30h – “A Minha Pátria é a Língua Portugues” dito por Nuno
Miguel Henriques
Espectáculo dirigido para a Escola Secundária com 3.º Ciclo do
EB de Coruche
Local: Auditório do Museu Municipal
14.30h – “A Minha Pátria é a Língua Portuguesa” dito por Nuno
Miguel Henriques
Espectáculo dirigido para a Escola Profissional de Coruche
Local: Auditório do Museu Municipal
Organização CMC/ Museu da Poesia

A Escola Profissional de Coruche (EPC) atribuiu à aluna Sara Lascas,
que concluiu o Curso de Animador Social / Psicossocial
no ano lectivo 2007-2008, o Prémio de Mérito.
A cerimónia, que se realizou
no passado dia 12 de Setembro,
visou assinalar o Dia do Diploma na EPC e contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Coruche, Dionísio
Mendes.
Fausto Cunha, do Curso de
Contabilidade, foi o aluno que
conseguiu uma melhor média
na Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), no triénio 2005-2008, por isso, foi também contemplado com um prémio de mérito.
Na cerimónia de entrega da
distinção esteve Ana Cristina
Ribeiro, presidente da Câmara
Municipal de Salvaterra de Magos. Em Santarém, na Escola
Profissional do Vale do Tejo
(EPVT), este prémio foi atribuído ao aluno Nuno Casimiro, que
concluiu o Curso de Electrónica
no passado ano lectivo. Coube a

Lígia Batalha, vereadora da educação da Câmara Municipal de
Santarém, a entrega do prémio.
Presentes nestas três cerimónias oficiais estiveram Salomé
Rafael, presidente da direcção
destes três estabelecimentos de
ensino, e vários empresários da
região, responsáveis por muitos

estágios profissionais atribuídos
aos alunos destas escolas.
Segundo o Ministério da Educação, através do Dia do Diploma, pretende-se valorizar a importância da conclusão do ensino secundário, nível que o Governo estabeleceu como referência.

Susana Santos distinguida com “Prémio de
Mérito Ministério da Educação”
No dia 12 de Setembro, Susana Santos, aluna da Escola Secundária de Coruche,
recebeu o “Prémio de Mérito Ministério da Educação”,
instituído pela Srª Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues,
que distingue anualmente o melhor aluno de cada escola.
Susana Santos concluiu o
curso científico-humanístico do
ensino secundário com uma média de 19,4 valores, valendo-lhe,
para além da distinção, um prémio monetário no valor de 500
euros. A aluna considerou “gratificante” o facto do “trabalho
de três anos ter sido reconhecido
e recompensado”.
Quando questionada acerca
do tempo despendido nos estudos, Susana afirma que se “aplica o suficiente para obter as notas que quer”, mas garante que o
estudo e o divertimento podem
ser conciliados.
No mesmo dia foram ainda
integrados 23 alunos do ensino
básico e secundário no Quadro
de Excelência da Escola. No caso do ensino básico, entram para
o Quadro de Excelência os alunos que não tenham nenhuma
nota inferior a 3 no final de cada
período e que obtenham uma
média final igual ou superior a
4,7 valores.
No ensino secundário, recebem essa mesma distinção, os

alunos que obtenham média
igual ou superior a 18 valores e
não tenham nenhuma classificação inferior a 10. De acordo
com o representante da Assembleia da Escola, (padre Elias
Serrano Martins) “pretende-se

reconhecer os excelentes resultados por eles [alunos] obtidos e
valorizar o mérito, a dedicação e
esforço no trabalho e desempenho escolares” assim como “incentivar todos os outros alunos a
melhorar o seu desempenho”.
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CIÊNCIAS DA VIDA

O Cavalo
A história do cavalo começou muito antes da domesticação do nobre animal pelo homem,
há cerca de 6000 anos.
Na verdade, a linhagem do
cavalo tem a sua origem num
passado remoto e em animais
que dificilmente consideraríamos aparentados quando olhando para a sua aparência com aquele que podemos apreciar nos nossos campos e arenas, e que foi
uma peça fundamental na construção do país em que vivemos.
O cavalo pertence ao grupo
denominado de ungulados, um
grupo de animais que é caracterizado por caminhar sobre a ponta dos dedos, que se encontram
adaptados, apresentando um
casco na sua extremidade. Os
ungulados que incluem muitos
outros animais, incluindo animais aparentemente tão diferentes como o cavalo, a zebra, o boi
ou o lama e o camelo, englobam
praticamente todos os grandes
animais com importância económica directa para o Homem.
Este grupo, extremamente
bem sucedido evoluiu de forma
a poder garantir uma fuga rápida dos predadores, através de
membros fortes e patas adaptadas como já indicado. No caso
dos cavalos, que dentro dos ungulados se diz terem desenvolvido um plano mesaxónico em
que é o terceiro dedo a assentar
no chão, a evolução até a forma
actual foi longa e decorreu ao
longo de milhões de anos, com
inicio pouco tempo depois da
extinção dos dinossauros não-avianos (todos os dinossauros
excepto as aves, também elas
relacionadas directamente com
os dinossauros e por alguns incluídas no mesmo grupo), num
período conhecido como Eocénico.
O exemplar mais antigo de

O cavalo “Gabarito” na exposição de António Ribeiro Telles (Museu Municipal de Coruche), exemplo da ligação profunda entre homem e cavalo. À direita a pata dianteira do
Hyracotherium (1) e do cavalo actual (2) com o terceiro dedo em destaque (cinza).

que temos conhecimento da linhagem dos equídeos chama-se
Hyracotherium (embora por vezes seja apelidado de Eohippus,
ou 'cavalo da alvorada ou do
Eocénico'). Este animal, de que
conhecemos apenas fósseis, tinha as dimensões de um pequeno cão e a sua fisionomia era
significativamente diferente da
que encontramos nos cavalos
actuais. O Hyracotherium apresentava 4 dedos na pata anterior
e três nas patas posteriores, e é
considerado o antepassado não
só do cavalo mas como de outros
animais da chamada Ordem dos
Perissodáctilos, que mais não são
do que mamíferos com cascos e
um número impar de dedos).
Este pequeno animal possuía

ainda outras características distintivas, incluindo ao nível dos
dentes e do focinho, curto e com
os olhos colocados frontalmente
sendo que em termos de dentadura esta estava adaptada para
uma dieta variada provavelmente menos específica quando
comparada com a do cavalo actual. O Hyracotherium distribuía-se por várias partes do
mundo, ocorrendo em diferentes espécies semelhantes tanto
na América como na Europa ou
Ásia. A partir dele, teve inicio
uma jornada que durou cerca de
50 milhões de anos que transformaram radicalmente este animal e conferindo aos seus descendentes um aspecto e fisionomia progressivamente mais se-

melhante ao do cavalo actual.
Este processo, motivado por
alterações no clima, na vegetação e no comportamento das
várias espécies que se foram sucedendo, foram geradas por pequenas alterações que se foram
acumulando e, não aperfeiçoando deliberadamente, mas permitindo a sobrevivência dos animais e a aquisição de características para nós hoje tão úteis.
Assim, resumidamente, a
evolução dos cavalos desde esse
pequeno antepassado passou
pela redução do número de dedos (ver figura) incluindo uma
alteração da própria estrutura e
arranjo dos ossos das patas e
uma modificação ao nível da
dentição que permitiu a passagem de uma alimentação baseada nas folhas das plantas e frutos para a pastagem de vegetação rasteira. Esta transição gradual terá culminado com um
animal denominado Merychippus que apresentava ainda algumas características arcaicas,
incluindo a pata com 3 dedos,
mas simultaneamente anunciava já uma fisionomia mais familiar com a do nosso cavalo,
nomeadamente o focinho mais
longo e a capacidade de correr a
velocidades elevadas e migrar
para obter alimento. Este animal
que viveu há 17 milhões de anos
no que são hoje os Estados Unidos da América, marcou assim
uma viragem que no entanto
não representou o fim da evolução mas sim mais um passo
até ao momento em que, por
fim, surge o género Equus, que
engloba todos os membros da
família dos cavalos, incluindo
não só o próprio cavalo como a

Dr. Vasco Manuel Mantas

Biólogo

zebra e o burro. Desde que o homem domesticou o cavalo, no
Sudeste da Europa, a evolução
deste animal alterou-se, como se
alteram todas as espécies em
que intervimos com o objectivo
de apurar as características que
nos são úteis ou que consideramos esteticamente apelativas.
Assim, a relação do homem e do
cavalo, tantas vezes de grande
companheirismo e mesmo cumplicidade, é quase tão antiga
quanto a civilização com níveis
de organização mais elevados
tendo ele motivado alterações
radicais nas comunicações, na
guerra e na economia.
Testes genéticos realizados
recentemente apontam para a
hipótese de terem os cavalos domésticos actuais (Equus caballus) tido origem em diferentes
populações, ou seja, a domesticação foi efectuada em diversos
locais e utilizando um conjunto
alargado de animais selvagens
ao longo de um período longo,
não tendo sido a domesticação
iniciada num ponto e a partir daí
disseminada como já se havia
considerado.
O cavalo com que hoje convivemos é assim o produto de
milhões de anos de evolução e
um exemplo da dinâmica da natureza e das forças que motivam
a evolução das espécies.
Num momento em que por
vezes fundamentalismos questionam, como há mais de 100
anos, a veracidade das teorias
evolucionistas, vale a pena olhar
para o cavalo e perceber como
tão magnifico animal chegou até
nós, numa longa história de
experiências de sucesso variável, inovações e extinções.

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

Computadores

•
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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SAÚDE E DESPORTO

Os mitos mais comuns do Fitness
Pedro Asseiceira

parte 1
Hoje em dia com tanta (des)
informação que existe sobre o
exercício para o treino da condição física ou com objectivos
de saúde, torna-se fundamental
aprender a seleccionar a boa da
má informação, ou o que é aceite ou não pela ciência.
Baseado, não só na experiência que tenho do mercado de fitness e de saúde, mas também de
alguma bibliografia que recolhi,
passo a descrever alguns dos mitos mais comuns a estas áreas.
1. Já treino há muito tempo, não preciso que ninguém
me oriente porque já tenho
conhecimento suficiente de
treino.
Mito do conhecimento (ou
falta dele). Posso dizer-vos que
isto acontece recorrentemente
com algumas pessoas (principalmente do sexo masculino,
porque será?) num dos meus locais de trabalho.
A primeira coisa que vem à
mente é a seguinte máxima “a
ignorância é realmente uma
bênção”.
Como sabem nem sempre o
melhor conhecimento provém
da experiência visto que existe
boa e má (como tudo na vida). E
quem treina há muito tempo,
seja qual for a modalidade de
treino de fitness, não está habilitado a perceber do assunto. Vouvos dar o meu exemplo, se eu
não sei algo (qualquer que seja a
temática) procuro quem saiba
(por exemplo, percebo muito
pouco de economia, então proFARMÁCIAS DE SERVIÇO
OUTUBRO 2008

D
S
T

5
A
6
B
7
C
8
A
9
B

12
B
13
C
14
A
15
B
16
C

19
C
20
A
21
B
22
C
23
A

26
A
27
B
28
C
29
A
30
B

Q

1
C
2
A

S

3 10 17 24 31
B C A B C

S

4 11 18 25
C A B C

Q

Pu

curo alguém dessa área para me
informar melhor). Porque é que
nesta área será diferente? Para
que fique claro, com ou sem
experiência, todas as pessoas
precisam de orientação no seu
treino, seja qual for o seu objectivo.
A área do fitness e exercício
e saúde, tem tido um avanço
científico tão grande como qualquer outra ciência, pelo que, é
fundamental que as pessoas
tomem consciência disso e
seleccionem os profissionais
mais qualificados. Depois de
algum tempo de reflexão, apercebi-me que este mito tem uma
relação muito forte com os dois
seguintes.

3. Eu só utilizo estes exercícios porque o fulano X, que foi
culturista e já tem muito mais
experiência e anos de treino
do que tu, disse que são os melhores.
2. Conheço o meu corpo
melhor do que ninguém por
isso só eu sei como o treinar.
Mito do corpo – quem não o
tem!? Todos temos de uma forma ou de outra. Considero muito importante que as pessoas te-

A

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

B

nham algum conhecimento dos
seus corpos e a forma como estes reagem ao exercício.
Mas o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas
não têm conhecimento nenhum
ou muito pouco, e não sabem o
que as espera. Acreditem que
muitas ficam extremamente surpreendidas com os resultados
das avaliações funcionais. Outras
acham-se donas do conhecimento
e acham que o seu “super” método de treino é o melhor de
todos. O que nos leva ao próximo
mito.

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

porque algum “guru” lhes disse.
Ainda há pouco tempo tive uma
discussão com um “Super Personal Trainer” (sem formação
nenhuma nesta área, embora ele
achasse que sim), muito conceituado, porque trabalha para
uma das maiores cadeias de
Health Clubs de Portugal (bolas,
não posso revelar o nome) que
me disse o seguinte “aprende-se
mais pela necessidade, do que
na Universidade”. O que ele nunca vai perceber é que se aprende
das duas formas, mas não vou
alimentar mais a discussão.
A verdade é que cada um de
nós é uma individualidade, é um
organismo com uma genética
diferente do outro. E sim, a genética, entre tantos outros factores (que não interessam abordar), determina em muito o
resultado do nosso treino.
Existe uma infinidade de
métodos, meios e estratégias para se conseguirem os resultados
que se pretendem atingir, que se
torna completamente absurdo
dizer que este ou aquele são os
melhores métodos ou os infalíveis. Por isso, um determinado

HIGIENE
Rua da Misericórdia, 11
2100-134 Coruche
Tel. 243 675 070
Posto da Branca
Tel. 243 606 444

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.

b.

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

Tlm: 91 300 86 58

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

método de treino que resulta
para um, pode não resultar para
outro.
Para terminar, gostava de
vos deixar a seguinte mensagem: nunca acreditem em métodos fáceis, rápidos e infalíveis.
A agressividade no marketing e
publicidade com que nos deparamos hoje em dia apela a métodos milagrosos, sejam de instituições ou de alguns indivíduos
que trabalham nesta área, para
numerosas finalidades (espero
brevemente desmistificar alguns
destes métodos milagrosos nos
meus futuros escritos), que podem levar muitos de nós a
cometerem graves erros com
consequências nefastas para a
saúde.

Se tiverem algumas dúvidas
sobre estas temáticas que tenho
abordado nos meus artigos,
podem colocar-mas através do
e-mail do Jornal de Coruche.

Até breve.

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)

Mito da crença. Existem
tantos exemplos que vos posso
dar de crenças que as pessoas
têm, seja porque ouviram falar,
leram em revistas sobre fitness
(e existem tantas de qualidade
tão baixa no nosso mercado), ou

C

D

Lic. em Ciências do Desporto

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –
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

2100 Coruche

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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Coruche homenageia Coruchense
O grande lavrador e ganadeiro coruchense, António José da Veiga Teixeira
foi homenageado com o descerramento de uma lápide na praça de Toiros de Coruche
durante a 1.ª Corrida do Jornal de Coruche

A lápide foi descerrada pelo filho do homenageado, depois dos discursos do Dr. Abel Matos Santos e do Dr. Diamantino Diogo, impulsionadores da iniciativa, que foi apadrinhada pelo “O Jornal de Coruche”, Crédito Agrícola de Coruche, Irmandade de Nossa Senhora do
Castelo, Lar de São José, Santa Casa da Misericórdia de Coruche e
Empresa Toirolindo.
> leia os discursos na pág. 12
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Tesouros escondidos
Quase no fim da vila de Coruche,
encontramos mais um tesouro escondido, a Correaria do Senhor António Sacramento, um apaixonado por aquilo
que ainda faz, é correeiro há cinquenta e
quatro anos.

António Sacramento

Correeiro de profissão
e por paixão

Fotos: Abel Matos Santos

Iniciou-se no ofício quando tinha dezasseis anos, a par da profissão de correeiro
tinha outra paixão, os toiros, ao qual esteve
sempre ligado, “mas isso são outras histórias, o tema hoje é a correaria” – sublinha
António Sacramento.
Quando lhe perguntei se a profissão de
Correeiro estava em vias de extinção, concordou plenamente: “Tenho muita pena em
não ter ninguém a quem deixar este ofício”.
Na correaria do senhor Sacramento é
ainda tudo, “feito à mão” selas à portuguesa, arreios para cavalos e charretes, etc. Aqui
as máquinas industriais, não têm ordem de
entrar. Em certos sítios as selas são quase
feitas na hora, “aqui não, eu tenho as peças
cortadas, não utilizo esponjas, pois ainda
vou conseguindo arranjar cabelo de burro,
que antigamente era o senhor José
“Varela” que era ferrador e tosquiador de
burros e cavalos que me arranjava o cabelo que depois era batido e a minha mulher
enchia os canudos.”
António Sacramento tem uma mágoa,
existem pessoas que são consideradas
artesãos, mas que de artesanato nada
fazem. É com orgulho que nos mostra as
suas peças, dizendo: “isto é artesanato” e

continua: “Tenho pena de não ter capacidade financeira para alugar um espaço em
certas e determinadas ocasiões para as pessoas me verem trabalhar pois ser correeiro

é uma profissão muito bonita. Existem muitas pessoas que só me conhecem como
toureiro e que pensam que me reformei,
que estou rico e que não faço mais nada.

Muitas pessoas desconhecem a minha
paixão de 54 anos, a arte de correeiro!”
“Cada homem velho que morre sem ter
a quem ensinar parte da sua sabedoria, é
um livro que se queima!” – diz com ar
triste, por não ter ninguém a quem ensinar
e deixar o ofício.
As conversas são como as cerejas e
conversar com António Sacramento é
como que se nos sentássemos a ouvir um
contador de historias bonitas, que as conta
com emoção e nostalgia.
José António Martins

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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Discursos de descerramento da lápide
de Homenagem a António José da Veiga Teieira
Ex.mos
Familiares e amigos do Sr. António José da Veiga Teixeira
Coruchenses e demais concidadãos
Senhoras e Senhores
A lápide que aqui hoje vai ser descerrada, possível graças ao Jornal de Coruche,
à empresa Toirolindo, à Irmandade de NSC, ao Lar de São José, à Santa Casa de
Misericórdia de Coruche e ao Crédito Agrícola de Coruche, é um acto de profunda
justiça e de sincera homenagem a um grande Homem que marcou uma época, a um
Homem que lutou pelo desenvolvimento da sua terra, a um Homem que muito trabalhou, a um Homem que soube amar e cuidar dos seus familiares, dos seus amigos
e das suas gentes, a um Homem que sofreu a pior das dores…, a de ver ser assassinado à sua frente o seu filho, em sua defesa, pelas hordas revolucionárias de 75.
Apesar de tudo isto, continuou a dar de si à sua terra e às suas gentes, a trabalhar,
a amar e a vencer!
Hoje estamos aqui todos para o recordar e o homenagear!
Seguidamente o Dr. Diamantino Diogo fará uma breve alocução sobre esta grande personalidade coruchense e nacional.
Peço-vos para que no final destas palavras proporcionem ao Sr. António José da
Veiga Teixeira uma grande ovação, como aquelas que o povo lhe deu quando os seus
toiros se apresentavam em praça, para que seja ouvida no céu, onde certamente está
junto de Deus.
Muito obrigado e paz à sua alma!
Abel Matos Santos

Familiares e amigos do Senhor António José Teixeira
Minhas Senhoras e meus Senhores
Presta-se hoje uma singela homenagem a um Homem a quem Coruche, muito
deve, pelo que fez pela sua terra e pela festa dos Toiros.
Era um verdadeiro Coruchense e profundo conhecedor da sua identidade. Era um
SENHOR, na verdadeira acepção da palavra. Amou a sua terra, como poucos, criou
postos de trabalho, como poucos ou nenhuns o fizeram e foi fundador, colaborador
ou dinamizador da criação da maioria das grandes Instituições de Coruche, das quais
me permito destacar:
- Esta Praça de Toiros, onde hoje lhe é prestada esta justa homenagem;
- Lar de S. José (Creche);
- Irmandade de Nossa Senhora do Castelo;
- Santa Casa da Misericórdia de Coruche;
- Cooperativa Transformadora dos Produtos Agrícolas do Vale do Sorraia;
- Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia entre outros.
Homem de fino trato, lavrador, profundo conhecedor da agricultura, tinha para
todos os que com ele privaram, uma palavra de conforto ou um conselho a dar.
Preocupava-se com tudo o que dizia respeito a Coruche e aos Coruchenses, que
conhecia como poucos e a quem tratava pelo seu nome.
Merece ser recordado por todos os Coruchenses e por todos os que com ele conviveram e merece o profundo reconhecimento de todos os Coruchenses pelo que fez
pela sua terra, que tanto lhe ficou a dever.
Em nome das Instituições proprietárias desta Praça de Toiros, queremos associarnos a esta justa homenagem e recordar o nome do grande Coruchense, LA VRADOR, GANADEIRO E AFICIONADO, e um dos promotores da construção desta
Praça de Toiros e terminar dizendo:
MUITO OBRIGADO, Senhor António José Teixeira
Coruche, 06 de Setembro de 2008
Diamantino Diogo

4 anos a fazer a Noite em Coruche!

ASSOCIAÇÃO

C o n v o ca tória
Amorim Ribeiro Lopes, Cabo do Grupo de Forcados Amadores de Coruche, vem por este meio convocar todos os
Associados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar
no dia 18/10/2008 pelas 17:00h no Auditório do Museu
Municipal de Coruche.
Ordem de trabalhos da referida Assembleia será a seguinte:
1 - Apreciação, aprovação de novos sócios;
2 - Apreciação, discussão do relatório do Conselho Fiscal;
3 - Apreciação, aprovação do relatório de contas referentes
ao Triénio 2005 a 2007;
4 - Outros assuntos de interesse para Associação;
À hora marcada se não houver quórum necessário para o início dos trabalhos, aguarda-se 30 minutos, após o qual o
Presidente Assembleia Geral dará inicio com o quórum existente.
Coruche, 1 de Outubro de 2008
Cabo
Amorim Ribeiro Lopes

O Espaço Clean comemorou 4 anos de vida!
Centenas de convidados dançaram ao som da conceituada DJ Lady M,
numa festa memorável.
Foi a 1 de Outubro de 2004 que o Espaço Clean abriu portas, colmatando uma lacuna existente em Coruche, desde o encerramento da Discoteca
Pink Panther.
Os proprietários fazem um balanço positivo destes quatro anos de noite,
“é desgastante, mas simultaneamente muito gratificante, é óptimo podermos contribuir para o lazer e divertimento dos coruchenses… penso que
hoje já não conseguimos imaginar a noite de Coruche sem o Clean”, diz
Pedro Orvalho.
O sócio Carlos Neves lembra que finalmente as questões mais difíceis
estão ultrapassadas “desde há dois anos para cá que estamos a funcionar
muito bem, o problema que havia foi resolvido, agora é uma satisfação
viver a noite com os amigos em segurança, temos tido sempre casa cheia e
penso que assim vamos continuar”.
Até ao fim do ano muitas festas vão acontecer: noite dos anos 80 (sábado, 4 de Outubro), DJ M.Dusa (sábado, 11 de Outubro) e música ao vivo em
algumas sextas-feiras, para dar oportunidade a bandas da terra de se mostrarem.
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OPINIÃO

“COISAS” Político-militares
que se passam, aqui ao lado

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

Não nos temos cansado de dizer –
com o êxito a que já estamos habituados
–, que tudo o que de importante se passa
na nossa vizinha Espanha devia ser
objecto do melhor estudo e atenção.
Mas como para a opinião pública se
clama que entre nós e a Espanha já só há
bom vento e melhor casamento – embora ali para o lado de lá de Jurumenha,
haja quem não seja da mesma opinião …
–, para quê perder tempo com preocupações que só têm cabimento em mentes
obtusas que insistem em andar com o
passo trocado com a História? Bom bom,
é a gente derramar a vista numa lânguida
praia mediterrânica bebendo uma caña e
petiscando uma tapita.
A espanholada também vai nisto, mas
entre eles há quem se preocupe em, por
exemplo, ir reforçando o seu Poder Mi-

litar. Vamos tentar ilustrar com alguns
exemplos. Comecemos pela Marinha:
por alturas de Abril foi lançado à água
em, Ferrol (Galiza), um novo Portaaviões e plataforma marítima, o Juan
Carlos I, que só tem paralelo nos Marines
americanos. Vai juntar-se ao “Príncipe
das Astúrias”… Construíram ainda nos
mesmos estaleiros cinco fragatas da
classe Álvaro de Bazan que incorporam a
mais moderna tecnologia, incluindo a de
defesa aérea “aegis”. Construíram ainda
dois modernos navios polivalentes logísticos, capazes de exercerem comando e
controle, transportar tropas, navio hospital e reparação em alto mar.
Estão em vias de comprarem ainda 20
mísseis de cruzeiro “Tomawak” aos EUA,
para o que é necessário obter autorização
do Congresso. Quanto à Força Aérea pro-

“O Jornal de Coruche, n.º 30 de 1 de Outubro de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

NOTÁRIA
CLARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
CARTÓRIO NOTARIAL EM SALVATERRA DE MAGOS
CERTIFICO para fins de publicação, que foi lavrada neste cartório hoje, a folhas
noventa e seis e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e
um-A, uma escritura de justificação na qual, Zélia Zeferino Vieira Mesquita, e marido
José António Mesquita, naturais da freguesia e concelho de Coruche, casados sob o regime da comunhão de adquiridos residentes na Rua Lagoa do Marco Frazão, Erra, Coruche,
declararam que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte:
Prédio rústico, sito em Foros do Frazão, freguesia da Erra, concelho de Coruche, com
a área de catorze mil e setecentos metros quadrados, confrontando do norte com Teodoro Serrão; nascente com Rua Principal; sul com Herdeiros de António João Coelho e do
poente Virgílio António Borda D'Água e outros, composto por terreno de cultura arvense
de sequeiro, figueiras, oliveiras, vinha, pomar de citrinos, hortejo, e larangeiras, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número
mil quinhentos e trinta e sete, da freguesia da Erra, e ali inscrita a aquisição na proporção
de metade indivisa a favor de Carmina Maria Zeferino e marido Manuel Vieira Coelho, e
a restante metade indivisa a favor de Joaquina Zulmira Domingos e marido António João
Coelho, nos termos da inscrição, G-um, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da
Erra sob parte do artigo 47 da secção B.
Que possuem o identificado prédio há mais de vinte e oito anos, tendo o mesmo vindo
à posse deles, justificantes, por volta do ano de mil novecentos e oitenta por doação verbal, nunca reduzida a escritura pública, feita pelos pais da justificante mulher Manuel
Vieira Coelho, já falecido e Carmina Maria Zeferino, que por sua vez o haviam adquirido
também por doação verbal, feita alguns anos antes, por volta do ano de mil novecentos e
setenta, pelos seus pais e sogros, António Matias Coelho e Anastácia Maria Vieira, também já falecidos.
Que desde a referida “doação”, efectuada em mil novecentos e oitenta, eles justificantes, entraram na posse e fruição do prédio em nome próprio, posse essa que vêm
exercendo, sem oposição de quem quer que seja, desde o seu início, sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento e acatamento de toda a gente, traduzida na fruição e
conservação do prédio, bem como no exercício de todos os direitos de verdadeiros proprietários e na prática de todos os actos inerentes a essa qualidade, designadamente, realizando culturas e trabalhos agrícolas, e colhendo os respectivos frutos, pagando as respectivas contribuições, respeitando rigorosamente as suas estremas e divisórias, sendo portanto uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos
os efeitos legais.
Que suprem, desta forma, a inexistência de título para efeitos de registo, obtendo assim
título adequado para proceder ao registo do prédio na Conservatória do Registo Predial de
Coruche, após o cumprimento das demais formalidades legais.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Salvaterra de Magos, Cartório Notarial, 21 de Agosto de 2008.
A Notária,
(Clara Maria Pereira dos Santos Rodrigues)

cederam à modernização (MLU – Midle
Life Update), das três esquadras de F18
(Torrejon, Saragoça e Las Palmas); dos
Mirage F1 que têm em Albacete e já está
operacional a primeira esquadra de Eurofighter (caça de última geração) em Moron, cuja construção partilham com a
Inglaterra, a Itália e a Alemanha.
Num outro projecto em que participam, o avião de transporte estratégico
Airbus 400M, verão a sua 1.ª aeronave
ser entregue em Junho, de um total de
…17! O mesmo MLU foi também feito
aos vários P3M (antisubmarina) que possuem. Em Madrid existem dois centros
de satélites a funcionar, um a ser operado
pelos países da UE, que integram o programa e outro só por eles… O Exército
está a ser equipado com a última versão
do carro de combate “Leopard”, que já é
fabricado às dezenas em Sevilha. E já
operam 30 UAVs – veículos armados não
tripulados – de alta tecnologia fabricados
também em Espanha e até produziram
doutrina sobre o seu emprego.
Estamos a falar de exemplos…
Significativo é o facto de se registar um
desenvolvimento exponencial das Indústrias de Defesa, que incorporam muita
tecnologia de outras indústrias civis e
que está apostada na exportação, como é
o caso das fragatas. O governo espanhol
tenta participar em tudo o que é projecto
NATO e não só. Vai receber, em termos
permanentes o TLP, Tactical Leadership
Program, um importante centro de desenvolvimento de tácticas aéreas, que transitarão de Bélgica para a base de Albacete,
já no próximo ano.
E tendo os EUA denunciado o acordo
de Defesa com a Islândia, afirmando que
cabe aos europeus garantir esse defesa,
de imediato os espanhóis se ofereceram
para tomarem conta da respectiva Defesa
Aérea (a rodar entre outros países que
também a querem fazer). No final deste
esforço e neste momento possivelmente
não haverá na Europa, país que se lhe

possa igualar em capacidade militar clássica. E isto note-se, sendo público e notório a pouca simpatia que o PSOE e
sobretudo o seu líder e Primeiro-ministro, José Luís Zapatero, nutrem pelas
FAs; pelos graves problemas de recrutamento, da campanha anti militar existentes em muitos meios e ainda por em
alguns pedaços da Espanha (sobretudo o
País Basco e a Catalunha) serem francamente hostis à presença de unidades
militares.
E no meio disto tudo não deixa de ser
curioso verificar o contencioso político
com os EUA desde que o PSOE é governo o que levou Zapatero a nunca visitar
aquele país e à descortesia de ter proibido
o desfile de uma Companhia de Marines,
no dia da Hispanidad (12/10) logo a
seguir à sua primeira tomada de posse
condescendendo apenas à presença do
embaixador. E terem sofrido, mais tarde,
o amargo de boca de verem os EUA
oporem-se a uma candidatura do seu representante no Comité Militar da NATO,
ao cargo do respectivo “chairman” (concorreu ainda o polaco e o italiano, ganhando este).
O Estado Espanhol diz abertamente
que quer afirmar a Espanha como uma
grande potência na Europa e no Mundo e
as FAs fazem parte desta estratégia de
afirmação. O que está certo. O que já parece menos certo é que as capacidades
militares que se estão a construir, se destinam às missões de Paz e Humanitárias
em que estão muito empenhados, como
também afirmam. É que tal ultrapassa
em muito tal desiderato. Convinha fazer
algum estudo geo estratégico sobre todos
estes assuntos, quanto mais não fosse
para exercitarmos o intelecto… Por sorte
nossa ou inspiração divina, o actual
primeiro-ministro português, elegeu o
seu homólogo espanhol como o seu melhor amigo.
Ficamos, assim, sossegados. E porreiros, pá.

Assembleia Municipal de Coruche
aprova taxas de IMI para 2009
A Assembleia Municipal de Coruche, reunida em reunião ordinária, no dia
26 de Setembro, fixou as taxas de IMI em 0,7 por cento para os prédios
urbanos (imóveis que não foram sujeitos a reavaliação desde 2003) e em 0,4
por cento para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, com os
votos a favor da bancada do PS, mas com os votos contra do PSD e de parte
da bancada do CDU, que pretendiam valores de taxas 0,6 por cento e 0,3 por
cento respectivamente, argumentando que numa situação de grave crise
financeira se devia aliviar a carga fiscal familiar. As taxas de IMI têm-se
mantido inalteradas desde de 2007.
Ficou ainda definida isenção, por um período de dois anos, do pagamento do IMI para a nova unidade industrial da Nestlé Waters que se vai fixar em
Ovelhas, Lamarosa.
Com um investimento previsto de sete milhões de euros e a criação de
cinquenta postos de trabalho, esta unidade deverá iniciar a laboração em
Maio de 2009. Esta deliberação ficou marcada pelos votos contra da bancada da CDU.
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Casamento como bem consumível.
E as crianças, meu Deus?

Cor. Manuel Amaro Bernardo
Coronel (Ref) do Exército

A propósito da nova lei sobre
os divórcios, proposta pelo
Partido Socialista e seus
acompanhantes de esquerda,
Cavaco Silva não terá razão
quando afirma?

“(…) desprotege o cônjuge que se
encontra em situação mais fraca – geralmente a mulher – bem como os filhos
menores” (…)
“No mínimo é singular que um cônjuge que viole sistemáticamente deveres
conjugais previstos na lei, por exemplo
uma situação de violência doméstica,
possa, de forma unilateral e sem mais,
obter o divórcio e, sobretudo, possa daí
retirar vantagens aos mais diversos
níveis, incluindo o patrimonial” (…)
“Existe ainda o paradoxo que
emerge do novo modelo de divórcio a
que corresponde uma concepção de
casamento como espaço de afecto, quando a seu lado se pretende que conviva,
através da criação do crédito de compensação, uma visão contabilística do
matrimónio, uma conta-corrente das
suas contribuições para os encargos da
vida conjugal e familiar.” (…)
Serão retrógrados os valores defendidos pelo Presidente da República, como
é sugerido pelo Partido Socialista e Passos Coelho, ou pelo esquerdista Francisco Louçã e seus muchachos?
Não. O que está em causa é a destruição da família, até agora considerada a base nuclear da sociedade.
E depois queixam-se da insegurança
nas ruas, e de haver cada vez mais pessoas a necessitar de tratamento psiquiátrico. Já não bastava ser o desemprego a grande doença do novo milénio,
provocado essencialmente pelo avanço
demolidor da máquina sobre o homem.
Tal já evocado pelo distinto historiador
Prof. Braga de Macedo há cerca de duas
décadas…
A propósito, lembram-se como era há
cerca de vinte anos? Quantos empregos
se foram apenas pela utilização de um
simples computador ou de câmaras de
vigilância nas empresas.
A análise lúcida de um psiquiatra
Continuando a falar de psiquiatras,
quero salientar o artigo de opinião de um
destes profissionais, Pedro Afonso, que
coloca o problema do conteúdo da proposta de lei governamental sobre o divórcio, na sua verdadeira dimensão (“Público” de 26-8-2008). Veja-se o que afirma
e qual a sua esclarecedora argumentação,
que apoio incondicionalmente. Assim
sendo, faço a sua transcrição quase na
íntegra:

“(…) Uma das questões ideológicas
é perguntarmos qual é a legitimidade do
Estado em passar sinal claro à sociedade
de que a felicidade, na vivência matrimonial, deve ser alcançada de forma em
tudo idêntica à política comercial praticada por algumas empresas: “satisfação ou
reembolso”? Neste caso, para dissolver
um casamento deixa de ser necessário
evocar qualquer razão especial, bastando
somente evocar “insatisfação”. Parece-me, portanto, – e neste ponto, pode perfeitamente aplicar-se o epíteto de “pensamento retrógrado” –, que esta lei acaba
por expressar um menosprezo completo
pela família, equiparando-a, na prática, a
um bem consumível.
“Se é verdade que o casamento não é
uma criação do Estado, também é verdade que não compete ao Estado orientar
ideologicamente a sociedade, criando
mecanismos legislativos facilitadores e
promotores da dissolução desta importante instituição. Na prática, o legislador
(para mim é o Partido Socialista e o seu
líder) assume-se como um promotor do
divórcio, uma vez que, ao torná-lo liberal, célere e fácil, não reconhece o casamento e a família como um elemento
estruturante da sociedade. Significa, portanto, que a estabilidade na relação entre
homem e mulher deixa de ser vista como
um bem, passando a considerar-se o casamento como como uma relação instável, efémera e que o Estado se escusa a
proteger.
“Numa altura em que têm sido realizadas uma série de campanhas em defesa das mulheres vítimas de maus tratos, o
Estado promove uma lei que vai em sentido contrário, visto que, ao desaparecer a
figura jurídica de divórcio culposo, possibilita que se prejudique a vítima e se favoreça o cônjuge agressor. Deste modo,
as vítimas ficam fragilizadas e à mercê
da chantagem do agressor, criando-se
consequentemente uma maior desprotecção para aos filhos menores.
“Este novo modelo de casamento
acaba ainda por desvalorizar os deveres
conjugais e o “respeito pelo outro”. Julgo
que até mesmo para Freud seria difícil de
aceitar esta autêntica “ditadura da libido”, que se transforma, em si mesmo,
num elemento escravizante para o indivíduo. Por outras palavras, os cidadãos, nas
relações conjugais, passam a ser comandados pelas emoções e pelo temor (paranóide) de que o aborrecimento possa
tomar conta da relação, conduzindo a
uma inevitável “neurose do casamento”.
O fantasma do divórcio passará a ser
uma constante, uma vez que o espírito da
lei, ao invés de apelar à unidade e comunhão dos cônjuges, fragiliza o casamento
e favorece o individualismo.
“Não é compreensível defender que o
Estado seja ao mesmo tempo o promotor
do bem comum e, simultaneamente o impulsionador de relações humanas inteira-

mente frágeis, sujeitas a actos impulsivos
ou estados de alma. Seguramente que
não é neste ambiente jurídico que se organiza uma sociedade madura e estável,
nem tão pouco se promove a harmonia
social e a segurança mínima para que as
crianças possam crescer sem que os seus
direitos estejam condicionados ao livre
arbítrio dos seus progenitores.
“Instala-se, assim, na sociedade a ideia
de que nada é definitivo. As relações
entre homem e mulher devem ser, por
princípio, descartáveis e o bem-estar reside na fugacidade e na subjectividade do
amor individual. Estamos perante a cultura da frivolidade, cujo lema é exigir
demasiado e o progresso encontra-se na
tolerância absoluta.
“Por último, importa referir que, ape-

sar de alguns entenderem a defesa da família como uma posição ideológica
retrógrada e ultrapassada, a família ainda
é o melhor ambiente para qualquer ser
humano nascer, crescer, ser amado e ser
feliz.”
Repararam que este especialista e técnico de saúde, ao longo de todo o artigo,
não apresentou uma única vez qualquer
argumento de natureza religiosa ou teológica?
Senão, lá teríamos que aturar o esquerdista e bloquista historiador Rosas
(julgo que filho ou familiar de um ex-ministro das Finanças do regime salazarista-caetanista) a perorar sobre a “mistura
da religião com a política”…
Termino fazendo de novo a pergunta:
E as crianças, meu Deus?
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NOTÁRIA
CLARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
CARTÓRIO NOTARIAL EM SALVATERRA DE MAGOS
CERTIFICO para fins de publicação, que foi lavrada neste cartório hoje, a folhas cem
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número quarenta e um-A, uma escritura de justificação na qual, Vítor Domingos Coelho, e mulher Maria Eugénia Felismino
Carvalho, naturais da freguesia e concelho de Coruche, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Principal, Frazão, Erra, Coruche, declararam que,
são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte:
Prédio rústico, sito em Foros do Frazão, freguesia da Erra, concelho de Coruche, o
qual após alterações supervenientes, tem a área de treze mil e cinquenta metros quadrados, confrontando do norte com Herdeiros de Manuel Vieira Coelho; do sul com Germano
Duarte e outros; do nascente com Rua Principal e do poente João António Poleiro e outros,
composto por terreno de cultura arvense, figueiras, oliveiras, vinha, pomar de citrinos, hortejo com larangeiras, cultura arvense de sequeiro, figueiras e oliveiras, descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número mil quinhentos e trinta e sete, da
freguesia da Erra, e ali inscrita a aquisição na proporção de metade indivisa a favor de Joaquina Zulmira Domingos e marido António João Coelho, e a restante metade indivisa a
favor de Carmina Maria Zeferino e marido Manuel Vieira Coelho, nos termos da inscrição,
G-um, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Erra sob parte do artigo 47 da
secção B.
Que possuem o identificado prédio há mais de vinte e oito anos, tendo o mesmo vindo
à posse deles, justificantes, por volta do ano de mil novecentos e oitenta por doação verbal, nunca reduzida a escritura pública, feita pelos pais do justificante marido António João
Coelho, já falecido e Joaquina Zulmira Domingos Coelho, que por sua vez o haviam
adquirido também por doação verbal, feita alguns anos antes, por volta do ano de mil
novecentos e setenta, pelos seus pais e sogros, António Matias Coelho e Anastácia Maria
Vieira, também já falecidos.
Que desde a referida “doação”, efectuada em mil novecentos e oitenta, eles justificantes, entraram na posse e fruição do prédio em nome próprio, posse essa que vêm
exercendo, sem oposição de quem quer que seja, desde o seu início, sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento e acatamento de toda a gente, traduzida na fruição e
conservação do prédio, bem como no exercício de todos os direitos de verdadeiros proprietários e na prática de todos os actos inerentes a essa qualidade, designadamente, realizando culturas e trabalhos agrícolas, e colhendo os respectivos frutos, pagando as respectivas contribuições, respeitando rigorosamente as suas estremas e divisórias, sendo portanto uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos
os efeitos legais.
Que suprem, desta forma, a inexistência de título para efeitos de registo, obtendo assim
título adequado para proceder ao registo do prédio na Conservatória do Registo Predial de
Coruche, após o cumprimento das demais formalidades legais.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Salvaterra de Magos, Cartório Notarial, 21 de Agosto de 2008.
A Notária,
(Clara Maria Pereira dos Santos Rodrigues)
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Carne Brava de volta ao talho
e aos restaurantes no
1.º fim-de-semana de Outubro

Somos especialistas em avaliação de imóveis
rústicos para diferentes fins:
• Operações bancárias (empréstimos, garantias,
etc.)

• Expropriação por utilidade pública amigável ou judicial.
• Partilhas, direitos sucessórios, constituição
de sociedades.
• Imposição fiscal, cedência ou aquisição de
direitos e fixação de rendas.

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

www.agriciencia.com • info@agriciencia.com
Telef. / Fax: 213 649 625

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

Curiosidades

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
Outubro – Carne Assada com Molho Preto.

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

Boitique de Carnes
em Vila Real

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

€
VAmLpEra d2e 15 €

na co
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r
a
C
e
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A CRISE
– Preconceito(s) pouco habituado(s)

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

Quando há meia dezena de meses,
escrevi neste espaço que o Mundo estava
ao contrário, estava longe de imaginar
que os acontecimentos me iriam dar razão tão depressa. Não só está ao contrário, como há provas irrefutáveis de que
está mesmo de pernas ao ar. Senão vejamos, na América, Alma mater do capitalismo, Nacionaliza-se. Nacionaliza-se a
banca, não um sector qualquer. Nacionaliza-se a banca de investimento, não
uma banca qualquer.
Acontece esta crise, porque o Estado
não fez bem o seu papel. Não regulou,
regulamentou, ou se o fez, não o fiscalizou cabalmente. São esses, regulamentação, regulação e fiscalização, conjuntamente com a redistribuição da riqueza, as
funções que basicamente em meu entender o Estado deve exercer. Quando falham, cá está o contribuinte, que não o
cidadão, para pagar a factura.
Não, não creio que seja o fim capitalismo, como a esquerda folclórica parece
estupidamente festejar, porque em última
análise são os sectores que funcionam
bem na economia capitalista, que vão pagar os erros dos que funcionaram mal, ou
seja, são os impostos cobrados pelo estado, que vão recuperar o enfermo mercado financeiro.
Na Câmara dos representantes, ainda
se discute, ainda se chumba, o plano de
recuperação proposto pela administração
Bush, mas fatalmente vão ter de chegar a
um acordo, irremediavelmente não tem
outra solução.
Desta vez é a sério, a crise pela qual
vamos passar é mesmo C-R-I-S-E, não
que tenha conhecimentos suficientes para
o afirmar (embora formado em Econo-

mia, não exerço e tenho uma vaga ideia
como funcionam os mercados financeiros), mas pelo simples facto de ser um
leitor atento, e se os Economistas, habitualmente parcos em palavras, andam por
aí de olhos esbugalhados, com os braços
no ar, a correr de um lado para o outro
como uns maluquinhos, então é, porque
desta vez é a sério. Se até Alan Greenspan, Presidente da Reserva Federal Norte-Americana, durante quase vinte anos,
mostra o branco do olho, desta vez estamos mesmo tramados.
Se o Mundo está ao contrário, tem de
haver um contraponto a este súbito comunismo (refiro-me às Nacionalizações)
dos Estados Unidos da América. E há.
Sabem qual é a cidade do Mundo onde há
mais bilionários? Acertaram. É mesmo
Moscovo! Bilionários, são aqueles senhores que têm mais de mil milhões de
dólares. Em Moscovo, há 74! 74!? E se
cada um tiver “só” um milhar de milhões,
todos juntos, tem quase um terço do
nosso PIB, ou seja, em Moscovo numa
festinha de baptizado pode haver mais

ETAR da Vila de Coruche
entrou em funcionamento

Com um investimento de cerca de 6,5 milhões de euros, por parte da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, foi possível a entrada em funcionamento da
ETAR da Vila de Coruche. Esta infra-estrutura vai permitir que os esgotos que
actualmente eram despejados directamente no Rio Sorraia, passem a ter tratamento, está ainda previsto que se consiga reaproveitar toda a água utilizada no
processo de tratamento, para que possa ser reutilizada na Agricultura nos campos
do Vale do Sorraia.

dinheiro, do que a riqueza que todos os
Portugueses conseguem produzir durante
um ano inteiro dividido por três. Confuso? É só fazer as contas.
Mas isto não pára por aqui. Sabem
qual é o País que se perfila para financiar
a dívida pública que os Americanos vão
ter de emitir? Acertaram outra vez. A
China! O Mundo não para de nos surpreender. A China, um País Comunista,
onde morrem bebés com “leite” contaminado, porque as empresas estão sedentas
pelo lucro. Agora, já não é a América que
tem capital, são alguns Russos e a China.
Sem grande risco, posso afiançar que
daqui a seis meses, um ano e depois nos
próximos dezoito, vão ser bons tempos
para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Os
abutres ainda não levantaram do chão,
mas muito em breve irão começar a voar
e aos círculos, prontos a atacar o moribundo capitalismo Americano.
Vamos agora supor que Oswald Le
Winter, tinha razão. (Para quem não se
recorda, este senhor escreveu um livro,
aquando dos ataques de 11 de Setembro,

onde teorizava que os responsáveis pelo
atentado, tinham sido os próprios governantes Americanos) Passo a explicar.
Se o abominável acto terrorista perpetrado nas torres gémeas, teve repercussões muito graves na economia Mundial.
Se a actual crise financeira, vai ter repercussões no sistema capitalista, tão graves
que não se viam desde a crise de 1929. Se
o responsável é o Estado Norte-Americano, porque foi lacista. Se o Chefe de
Estado, é o líder. Então, o grande terrorista é George
W. Bush. Ou então, os terroristas, pensaram que o capitalismo se destruía mais
facilmente por dentro. Resolveram implodir o Sistema. Fizeram especulações
com o preço do petróleo, dos cereais, de
outras matérias-primas. Utilizaram os
chorudos lucros para armadilhar o sistema financeiro.
O principal culpado da Crise Mundial, não é o desregulado mercado financeiro. Não é a ganância desenfreada dos
grandes Bancos. Não é o Estado Americano. É Bin Laden.

“O Jornal de Coruche, n.º 30 de 1 de Outubro de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

NOTÁRIA
CLARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
CARTÓRIO NOTARIAL EM SALVATERRA DE MAGOS
CERTIFICO para fins de publicação, que foi lavrada neste cartório hoje, a folhas
cento e trinta e oito e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número trinta e
quatro-A, uma escritura de justificação na qual, António João Duarte, e mulher Henriqueta Joaquina, naturais da freguesia e concelho de Coruche, casados no regime da
comunhão geral, residentes na Estrada da Lamarosa, Vale Verde, Coruche, declararam que,
são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte:
Prédio misto, sito em Vale Mansos, freguesia e concelho de Coruche, composto por
terreno de cultura arvense de regadio e de sequeiro, figueiras, oliveiras, e laranjeiras, com
a área de quatro mil cento e noventa metros quadrados, em parte do qual se encontra edificada uma casa de rés-do-chão destinada a habitação, com a área coberta de sessenta e
oito metros quadrados, confrontando do norte com herdeiros de Joaquim Luis; do sul e
nascente com Joaquim Gualdino Duarte; e do poente com estrada, prédio este ainda não
descrito na competente Conservatória do Registo Predial, inscrito na matriz predial, a
parte rústica sob parte do artigo 44 da Secção R, da freguesia de Coruche, e a parte urbana sob o artigo 839 da referida freguesia.
Que possuem o identificado prédio há mais de trinta anos, tendo o mesmo vindo à
posse deles, justificantes, por volta do ano de mil novecentos e setenta por doação verbal
de Gualdino Duarte e Joaquina Perpétua, pais do justificaste marido, ambos já falecidos,
tendo, eles justificantes, desde logo, entrado na posse e fruição do prédio em nome
próprio, posse essa que vem exercendo, sem oposição de quem quer que seja, desde o seu
início, sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento e acatamento de toda a
gente, traduzida na fruição e conservação do prédio, bem como no exercício de todos os
direitos de verdadeiros proprietários e na prática de todos os actos inerentes a essa qualidade, designadamente, quanto à parte rústica, realizando culturas e trabalhos agrícolas, e colhendo os respectivos frutos, quanto à parte urbana, utilizando-a como arrecadação de alfaias agrícolas e arrumos e, quanto o ambas, pagando as respectivas contribuições, respeitando rigorosamente as suas estremas e divisórias, sendo portanto uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
Que suprem, desta forma, a inexistência de título para efeitos de registo, obtendo assim
título adequado para proceder ao registo do prédio na Conservatória do Registo Predial de
Coruche, após o cumprimento das demais formalidades legais.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Salvaterra de Magos, Cartório Notarial, 23 de Maio de 2008.
A Notária,
(Clara Maria Pereira dos Santos Rodrigues)
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Taça do Concelho de Coruche – Futebol 11
E no fim ganharam….os Unidos do Sorraia de Azervadinha
Sábado, 27 de Setembro, dia de Feira
de S. Miguel em Coruche e noite de Derby
na Capital da Nação, na do Sorraia disputava-se a final da Taça do Concelho de
Coruche, disputada por 15 equipas. Curiosamente ambas as equipas que discutiam a final têm no seu nome, o do Rio,
que saboreia todo o Concelho, Sorraia.
Coincidências.
Antes da final, com trinta minutos de
atraso, disputou-se o apuramento do 3º
lugar, coisa que numa Taça parece estranho, mas sempre preenchia mais a tarde,
Carapuções – Montinhos dos Pegos.
Ganharam os primeiros por 1-0. Um jogo
equilibrado, onde quem mais quis brilhar
foi o árbitro, com passes de bailarina,
com voz grossa como os homens. Sim,
porque os jogadores têm de mostrar respeitinho pelo Juiz. Nenhuma das equipas
se pode queixar, porque apitou mal para
ambos os lados, mas deu com certeza o
melhor de si.
O público, pena que não em grande
número, lá ia aguardando pela final. Santa Justa – Azervadinha. Santa Justa que
tinha ganho o ano passado, apresentavase favorita. Surpreendente, ou talvez não,
o jogo no seu início teve futebol bem

agradável, com passes bem definidos e
quase sempre para os jogadores da própria equipa. Treinassem estes rapazes e
talvez José Mourinho deixasse o Inter só
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NOTÁRIA
CLARA MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES
CARTÓRIO NOTARIAL EM SALVATERRA DE MAGOS
CERTIFICO para fins de publicação, que foi lavrada neste cartório hoje, a folhas
cento e trinta e cinco e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número trinta
e quatro-A, uma escritura de justificação na qual, Joaquim Gualdino Duarte, e mulher
Lucinda Santos Barbas, naturais da freguesia e concelho de Coruche, casados no regime
da comunhão geral, residentes na Rua da Vitória, Foros de Vale Mansos, Coruche,
declararam que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte:
Prédio rústico, sito em Vale Mansos, freguesia e concelho de Coruche, composto por
terreno de cultura arvense de regadio e de sequeiro, figueiras, oliveiras e laranjeiras, com
a área de quatro mil quinhentos e sessenta metros quadrados, confrontando do norte com
António João Duarte; do sul António de Oliveira, do nascente com Ponta Aguda, herdeiros
de Joaquim Luís e Henriqueta Joaquina; e do poente com estrada, prédio este ainda não
descrito na competente Conservatória do Registo Predial, inscrito na matriz predial rústica sob parte do artigo 44 da Secção R, da freguesia de Coruche. Que possuem o identificado prédio há mais de trinta anos, tendo o mesmo vindo à posse deles, justificantes, por
volta do ano de mil novecentos e setenta por doação verbal de Gualdino Duarte e Joaquina
Perpétua, pais do justificante marido, ambos já falecidos, tendo, eles justificantes, desde
logo, entrado na posse e fruição do prédio em nome próprio, posse essa que vêm
exercendo, sem oposição de quem quer que seja, desde o seu início, sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento e acatamento de toda a gente, traduzida na fruição e
conservação do prédio, bem como no exercício de todos os direitos de verdadeiros proprietários e na prática de todos os actos inerentes a essa qualidade, designadamente, realizando culturas e trabalhos agrícolas, e colhendo os respectivos frutos, pagando as respectivas contribuições, respeitando rigorosamente as suas estremas e divisórias, sendo portanto uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos
os efeitos legais.
Que suprem, desta forma, a inexistência de título para efeitos de registo, obtendo assim
título adequado para proceder ao registo do prédio na Conservatória do Registo Predial de
Coruche, após o cumprimento das demais formalidades legais.
Está conforme o original, na parte a que me reporto.
Salvaterra de Magos, Cartório Notarial, 23 de Maio de 2008.
A Notária,
(Clara Maria Pereira dos Santos Rodrigues)

pelo prazer do futebol. Não é ironia, é
que muito provavelmente, são os últimos
que jogam pelo amor ao jogo, pelo apego
à amizade, falo claro, de quase todas as

equipas que militam no campeonato do
INATEL. Golos? Marcou primeiro Santa
Justa, ainda na primeira parte. Foi controlando o jogo, já que com decorrer do
encontro, os jogadores ficavam cada vez
mais cansados e os sectores cada vez
mais partidos. Escurecia, acendiam-se a
iluminação no Estádio Professor José
Peseiro, os espectadores já olhavam para
o relógio, para irem assistir à vitória do
Benfica sobre o Sporting. Mas, eis se não
quando, já perto do final, a equipa da
margem sul, mostrou mais crer, mais persistência (muito por impulso do seu
treinador) e nos minutos finais chegou ao
empate. Grandes penalidades.
Emoção à la Champions League.
Grande Final de Taça. A meia dúzia de
espectadores, já nem se lembrava do
derby da Capital. Penalties! Esgotaramse os cinco, com um empate a quatro.
Qualquer equipa podia ganhar, quem falhasse perdia.
Respirava-se tensão. Apesar de ser
“só” a Taça do Concelho, a angústia de
falhar era tremenda. Falhou Santa Justa… e no fim ganharam…os Unidos do
Sorraia de Azervadinha.
Pedro Boiça
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Cartório Notarial - Coruche
ANA CLARO DE ALMEIDA
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório Notarial de
Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, nº 15, no livro de notas para escrituras diversas
número Dois - A, a folhas Trinta e Oito, foi lavrada uma escritura de justificação notarial,
pela qual JOAQUINA LOURENÇA DE OLIVEIRA CARDOSO DA COSTA e marido ANTÓNIO MARIA DA COSTA, casados sob regime da comunhão geral, naturais ela
da freguesia e concelho de Coruche, e ele da freguesia e concelho de Salvaterra de Magos,
residentes na Rua Felicidade Páscoa, da freguesia de Fajarda, concelho de Coruche,
declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a
seguir identificado, da freguesia de Fajarda, concelho de Coruche:
URBANO, sito na Rua Felicidade Páscoa, composto de casa de habitação, de um piso,
com logradouro, com a superfície coberta de oitenta vírgula setenta e cinco metros quadrados e superfície descoberta de três mil trezentos e sessenta e sete vírgula vinte e cinco metros quadrados, a confinar do norte com Fernando Lourenço de Oliveira Cardoso, de sul
com Manuel Novais, de nascente com Ernesto João e de poente com Rua Felicidade Páscoa, inscrito na matriz sob o artigo 809, com o valor patrimonial tributável de 32.250,00€,
ao qual atribuem igual valor. Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória
do Registo Predial de Coruche e está inscrito na matriz em nome da justificante mulher
Joaquina Lourença de Oliveira Cardoso da Costa.
Que não dispõe de titulo formal para proceder ao registo a seu favor, o qual veio à sua
posse por ter sido adjudicado à justificante mulher, por partilhas feitas pela forma meramente verbal, por óbito de sua avó Maria Lourenço, ao tempo viúva, e por óbito de seus
pais Jaime de Oliveira Cardoso e Custódia Lourença, e ao tempo residentes no lugar e
freguesia dita de Fajarda, por volta do ano de mil novecentos e setenta e sete, ainda como
prédio rústico, no qual implantaram a construção, havendo sido concluída a construção no
ano de mil novecentos e setenta e oito, ano da respectiva inscrição do prédio na matriz, e
desde então têm exercido neles todos os actos de posse conducentes à usucapião que a seu
favor invocam.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL
Cartório Notarial de Coruche, aos 15 de Setembro de 2008.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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CRÓNICAS DE VIAGENS

África do Sul, Moçambique Agosto 2008.

Ecos de um macaco

Quarta-feira 28 Agosto, seis
horas da manhã. A mochila é o
meu poiso. Eles olham e riem
como quem divide um espectro
e outra cor vê que não a sua. Eu
rio de volta. A natureza aperta.
Casa-de-banho. Não há papel.
Menos um par de meias. Um
exército de pares de olhos circunda-me. Estação de Joanesburgo, África do Sul. Amesterdão, Oslo e Londres são já escassa memória neste enredo que
ainda nem aqueceu e já ferve.
“Brancos há muitos”, ouvira eu
sobre tal sítio. Pois há e eu vi-os.
Quer dizer, vi-os durante o
meio-dia e a meia-noite alargada entre um copo e outro e uns
quantos papos-furados sobre
política, raça e suas derivadas
saloias.
Moçambique é o destino. Maputo. Oito horas África acima.
Obstipação é palavra contrária
de diarreia mais conhecida por
caganeira. Apanhou-me preve-

nido, seja lá o que isso for. Chamaram-lhe Lourenço Marques.
Os brancos. Chamam-lhe capital. Os pretos. Só de olhar cheira
a Lisboa mas é cheiro longínquo
como o cimento que mantem
aqueles edifícios em pé. Caminho e páro. O antigo Teatro Scala. “É de um indiano que não
quer vender”, dizem-me os locais. Funciona às vezes ao que
consta. Vê-se em degredo. O
Mercado. Olha o mercado. África compressa num amontoado
de ruas apertadinhas onde prioridade rima com dinheiro, sendo
a regra de trânsito local. Vendese de tudo, do que há e do que
não há. Galinhas jazem alinhadas pela papaia, mangas avizinham-se com telefones, comida
e bebida, bebida e comida, fome
e risos, lágrimas e bandulhos
cheios. Música maestro! Os
jovens metem conversa. Beijam
todos a mesma mulata. Laurentina. E se ela é bonita! Oh! Laurentina! E sabe bem, confesso.
Provei a Laurentina. Laurentina,
a cerveja. “D'onde és?”, soltam.
Portugal, respondo ligeiro. Dizem-se bailarinos. Desconfio.
Falam da sua visita ao Porto.
Desconfio. Até que um video
em que abraçam Pinto da Costa
e Vitor Baía os torna verdadei-
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

Urbano

SANTARÉM

desenvolve Pólo de
Competitividade
Agro-IIndustrial
na Região

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

Candidatura para reconhecimento formal está em preparação
A NERSANT está a preparar a criação de um Pólo
de Competitividade e Tecnologia no sector da Agro-Indústria na Região de Santarém.

ros. Acabarei esta noite no Cine-África a assistir ao espectáculo
da Companhia de Canto e Dança de Moçambique com direito
a convite ou não tivéssemos
passado a tarde a beijar Laurentina, a mulata gostosa.
Sigo na beira até à Beira.
Dezasseis horas a pão e água
transmutado em camarão à hora
de chegada. Camarão para tesos
ao preço do amendoim mas sem
o sabor do gelo. Perco-me nas
vielas, encavalito-me nos “chapas” essa espécie de taxi rupestre embora mais educado que o
contemporâneo. Acabo a noite a
comprar pão para o dia seguinte
que me sustentará até Quelimane. Treze horas de contorcionismo aplicado e puro. A humanidade enfiada num aglomerado
de bancos designado mini-carro. É tudo mini, até o ar que se
me falta. Resta o pão. O menu
recompor-se-á. Quelimane e
uma qualquer vila de Portugal.
A diferença está no nome e só
não está no número de chineses
porque estão ambas apinhadas.
Quelimane e as vilas de Portugal. Um português mete conversa. Diz-se magnata da zona, ou
humilde comerciante depende
da cor de quem o estiver a ouvir.
Se és magnata, pagas o jantar,
sussurro-me às escondidas dele
e de mim. Venham uns chocos
da zona, tenho a certeza que ele
paga. Áquela hora do dia seguinte estarei já em Nampula,
depois de atravessado o Zambeze num batelão insensato mas
seguro. Testemunho a nova ponte enquanto troco dois dedos de
conversa com a cabra do lado.
Bonita cabra. Coitada. Partilha
o cesto da bicicleta com dois
galos. Quantos estômagos preencherão? Já esquecia. Claro
que o magnata pagou os chocos.
Nampula. Dois policias des-

confiam. Arrelio-me. Pedem-me dinheiro e eu peço para me
prenderem. Dinheiro não é suborno embora o contrário seja
verdade. Não pago vou preso.
Há lá pão?, pergunto. E magnatas daqueles que pagam? Acalmam-se e mandam-me embora.
Acalmo-me e vou-me embora.
O mato e a vida que o sustenta
esperam-me. A minha casa nos
180 dias que se seguem. O nada
e o verde. Juntos se tornam horizonte
Oito dias depois. Esvazio a
mochila, o meu poiso, enquanto
a noite se aproxima a passos largos. O meu tecto é capim. Na
minha casa não há luz. Há velas.
Há romance. Entre insectos certamente. Olha lá vai a víbora de
rato na boca, um dia destes vamos a caça juntos. Os meus vizinhos sao lagartos, formigas,
mosquitos e coisas com mil-pernas. Tudo gente de poucas falas
ou nenhumas. Embora cantem.
E o silêncio, esse observador, é
quebrado por batidas tribais que
ecoam sem fim, gritos incompreensiveis fora do filtro da garrafa, bêbados filhos de índios,
índios filhos de bêbados. Muçulmanos de aldeia, cristãos de
passatempo, que pode Deus
quando é a natureza que ora dá
ora rouba o pão? Razão aqui é
ritual não é complexo. A fé é um
jogo do qual todos se riem. Descarados com cara. Gente feliz.
Miserável ao olho civilizado mas
natural ao espelho se os houvesse. Aqui nasce-se, come-se,
bebe-se, caga-se, e dorme-se.
Suspeito que não se morra embora se fale de ausência. Sentome no quintal. O meu quintal é
o mundo. Nada vejo senão estrelas e seus desenhos imaginários. Não há luz. Só há romance, e finalmente…sono…O
sono e África.

A candidatura para o reconhecimento formal deste Pólo de
Competitividade irá ser apresentada ao QREN até ao próximo dia 15 de Outubro.
Neste momento encontramo-nos numa fase de mobilização dos agentes da Região (e
não só) ligados ao sector e que
estejam interessados em partilhar a estratégia e os objectivos
deste Pólo de Competitividade.
Pretende-se explorar o elevado potencial deste sector na
Região, já que o Vale do Tejo
constitui uma das mais importantes regiões do País do ponto
de vista agrícola, detentora de
solos de elevada aptidão que

possibilitam uma predominância de usos agrícolas do solo,
mas também a existência de um
sector agrícola e agro-industrial
já bastante desenvolvido.
O principal objectivo deste
processo é criar uma rede de inovação do sector da Agro-Indústria na Região de Santarém,
constituindo uma parceria integrada por empresas, pela Associação, por instituições de I&DT,
de ensino superior e de formação profissional, que partilhem
uma visão estratégica baseada
em actividades inovadoras, orientada para o desenvolvimento
de projectos de elevada intensidade tecnológica e com forte
orientação e visibilidade internacional.
Outras oportunidades que se
procurarão potenciar, passam
pela existência de actividades
produtivas das fileiras agro-industriais com grande nível de

especialização e que poderão
potenciar um conjunto de novas
actividades de elevado nível tecnológico (como a ligação da
agro-indústria à I&D no domínio da Alimentação-Saúde e à
biotecnologia alimentar).
Uma das orientações deste
Pólo de Competitividade será o
desenvolvimento de tecnologias
com forte potencial de crescimento, e o lançamento de novos
produtos, no quadro de uma estreita colaboração entre empresas e Instituições de Ensino e de
I&D que facilite a transferência
de tecnologia e de conhecimento entre estas entidades.
Um outro vector da estratégia deste pólo de competitividade será o desenvolvimento e o
reforço de marcas potenciadoras
da afirmação internacional de
tecnologias e produtos nacionais,
funcionando, assim, como elementos de marketing territorial.

Nersant prepara
Missão Empresarial à Tunísia
No âmbito do desenvolvimento de acções de promoção
da internacionalização das empresas da região de Santarém, a
Nersant está a organizar uma
Missão Empresarial à Tunísia.
Esta Missão que decorrerá entre
29 de Outubro e 2 de Novembro
surge no seguimento da reunião
com o Embaixador da Tunísia
em Portugal, realizada no passado dia 5 de Junho e após a análise do mercado da Tunísia.
A Tunísia é um mercado de
proximidade, com infra-estruturas de qualidade e em constante
desenvolvimento, com mão-de-

obra qualificada e custos de produção competitivos, entre outras
vantagens.
Esta é uma Missão Empresarial não sectorial e prevê a
realização de reuniões institucionais, visitas técnicas e reuniões com empresas tunisinas,
estando até ao momento inscritas 12 empresas.
Esta iniciativa é parte integrante de um Projecto de Internacionalização que a Nersant está
a preparar no âmbito do Sistema
de Incentivos à Qualificação de
PME (QREN), enquanto projecto conjunto.

Desta forma, as PME da Região de Santarém que participarem na Missão Empresarial à
Tunísia poderão beneficiar dum
apoio a fundo perdido (45% no
caso de pequenas empresas e
35% no caso de médias empresas).
As empresas interessadas
em participar deverão fazer a
sua inscrição, podendo para isso
contactar o Departamento de
Apoio Técnico e Desenvolvimento Regional da Nersant pelo
telefone 249 839 500 ou através
do e-mail datdr@nersant.pt.
____

> D E S TA Q U E
Compre com
desconto

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

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

VALE 2€

na compra de 15 €
de Carne Brava

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

EDITORIAL
A nossa Corrida
Quis a gentileza da empresa
“Toirolindo” que os Inácios
Ramos (pai e filho) governam,
denominar a 1.ª Corrida de “O
Jornal de Coruche” a acontecida
na nossa terra no passado dia 6
de Setembro, corrida em que
com toda a justiça se homenageou a insigne memória de
António José da Veiga Teixeira.
Ao intervalo foi descerrada
uma placa no átrio do sector 2
que perpetua o acto e foram sentidas as palavras que Abel Matos Santos e Diamantino Diogo
sobre o homenageado proferiram em presença de seus filhos
e viúva.
Os toiros, com ferro da Casa
Teixeira, serviram amplamente,
exibindo qualidade, o que muito
contribuiu para o sucesso do espectáculo.
Lidaram a corrida Luís Rouxinol, Rui Fernandes e o recém
profissional João Ribeiro Telles
Jr. Rouxinol, continua na sua
senda de afirmação e triunfo,
mantendo rara capacidade de
dar a volta ao que lhe sai por
diante. Face a um exemplar com
qualidade, mexendo bem e explanando a ementa completa do
seu reportório; ao lidar o quarto
da ordem, um toiro que cumpriu
e só, o de Pegões voltou a estar
diligente e agradou.
Rui Fernandes enfrentou o
segundo da ordem, a que podemos chamar um toiro extraordinário, e como um dia disse o

senhor João Núncio, “mal vai
quando um toureiro tem que
lidar um toiro bravo”, temos que

LISBOA

CORUCHE

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

Dr. Domingos da Costa Xavier *

um público entusiasmado que
muito o ovacionou. A fechar praça, voltou a estar muito bem,
deixando provado que bem mais
que uma promessa é uma certeza.
Que vos fale ainda dos forcados, de Santarém e da terra. Por
Santarém os solistas foram João
Torres, Manuel Roque Lopes e
Manuel Murteira, e por Coruche
Nuno Feijoca, Ricardo Dias
(com um pegão) e Rui Godinho
(que brindou ao jornal e a José
Peseiro e se portou com constância que lhe é habitual) foram
os forcados de caras e souberam
dignamente honrar as jaquetas
que envergam e que por esse
país taurino elevam bem alto o
nome da vila.

João num violino, sorte que o destingue e agita as bancadas

O brinde ao Jornal de Coruche do nosso conterrâneo Joao R. Telles Jr.
na corrida que marcou tambem a sua apresentação na sua terra com
profissional

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

Especialidade Carne na Brasa

Rui Fernandes num dos seus bons momentos

Rui Godinho (Peitaça) do grupo de coruche

convir que a qualidade do exemplar de Teixeira ensombrou o
estar do cavaleiro, que contudo
esteve bem; face ao outro que
lidou o Rui com dignidade e
assim cumpriu a ferragem.
João Ribeiro Telles Jr. Apresentava-se em Coruche na sua
primeira corrida após a alternativa e justificou amplamente a

Manuel Roque Lopes (amadores de Santarém)

subida de escalão. O seu primeiro, que teve a gentileza de
brindar ao “Jornal de Coruche”,
após um comprido de colocação
traseirota, foi ocasião para que o
mais novo dos calções da Torrinha brilhasse a grande altura,
com curtos exemplares de rigor
e com a alegria de um violino e
ferros de palmo que chegaram a

Foi uma jornada bonita e só
foi pena que nas bilheteiras se
não tenha afixado “Não há bilhetes”, que corridas como esta
bem merecem.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
Fotos: Joaquim Mesquita
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Que noit e de g lór ia!!!
Sempre que “A Torrinha” se desloca a Lisboa as coisas acontecem.

As cortesias com a presença de Mestre David

Foi assim logo no dia da
reinauguração da Praça de
Toiros, com António a averbar
um triunfo espectacular, que
pela correcção e perfeito estar,
do meu modesto ponto de vista
bem que pode ser modelo para
todos os seus pares, continuou
com a noite da alternativa do
Manel e repetiu-se agora na
noite da alternativa do Joãozinho, com a praça esgotada.
Não gostaria de me repetir
em relação ao que escrevi no
ano transacto, mas é inevitável
que vos diga que o Mestre
David voltou a suscitar na praça
a maior ovação da temporada,
mesmo sem por um ferrinho,
(que estrondo não seria se o
tivesse posto), dado que continua sendo um privilégio ver evoluir a cavalo o catedrático emérito da universidade que fundou.
Pese a rusticidade que deliberadamente cultiva, tudo nele é
delicadeza, senhorio e classe. Por
delicadeza (e amor…) cedeu a
seu filho João a outorga efectiva
da alternativa, lembrando-se
quiçá que também ele, David a
havia concedido a seu filho.
E…, que se salientem as palavras dirigidas por João ao João –
“respeita o público que veras que
vale a pena!” João Jr. enfrentou
“trágico” animal que acusou na
balança 570 quilos, que exibia o
4 na espádua e como os demais

Momento ímpar e carregado
carregado de emoção que é o da Cerimónia da Alternativa

era de ferro Passanha. Esteve
sobejamente à altura da circunstância, como é seu timbre conjugou a ortodoxia caseira com o
seu inato poder de improviso,
entendeu o toiro e mexeu bem
nele, cravou com verdade e
chegou ao público com o carisma que se lhe reconhece. É um
caso, não me canso de o referir.
João Ribeiro Telles, pese
embora o andar arredado das arenas, impôs o seu querer, como
sempre mostrou que é dos mais
refinados artistas que neste país
toureiam a cavalo e, deixou-nos
um profundo amargo de boca

por se não dispor a actuar mais
vezes. António executou esta
noite os melhores ferros compridos que se viram no Campo Pequeno nos últimos vinte anos.
Tanta verdade. Tanta arte. Com
toda a justiça o Director de corrida Ricardo Pereira (que se
encontrava assessorado pelo
médico veterinário Patacho de
Matos) logo fez soar a música,
e, foi em plano de triunfal euforia que mais uma vez em Lisboa
se exibiu. Que contente se deve
ter sentido o Mestre.
Manuel Ribeiro Telles Bastos é um dos melhores calções

da nova geração e só desfrutar
do seu estar a cavalo já é todo
um prazer, imaginem um consagrado das altas academias da
arte equestre com um toiro por
diante ao ver o Manel. Sabido
que é cavaleiro que tem dias,
neste esteve enorme, acertado e
toureiro, creio que na mais completa das actuações que já vi.
Por assim ser, acredito que bem
vale a pena esperar por ele em
cada tarde… O Toiro que seria
lidado a duo por pai e filho,
acabou sendo ocasião para que
João Jr. Reafirmasse o posto que
está para novos desafios, visto

que o pai lhe cedeu todo o protagonismo ao retirar-se para que
de novo brilhasse. Que grandeza
de alma!
Depois tio e sobrinho deram
recital a duo, que nesta matéria a
casa Telles não admite concorrência, e em fim de festa, com
os quatro cavaleiros na arena,
sem o menor dos atropelos, em
apoteose a lide acabou.
Os Grupos de Santarém e de
Coruche estiveram à altura do
seu prestigio e com Diogo Sepúlveda, Gonçalo Veloso e David
Romão e o primo (numa cernelha com valor) por Santarém, e,
António Macedo, Pedro Crispim e Alberto Simões (a dobrar
o cabo Amorim Ribeiro Lopes,
que infelizmente se lesionou e a
quem desejamos rápido restabelecimento) por Coruche, muito
contribuíram para o ambiente de
triunfo da noite. Foi em ombros
de toureiros que os toureiros saíram da praça pela porta de
quadrilhas, com a praça em pé
eufórica e agradecida pelo que
viu; não viu foi a que seria a
justíssima porta grande aberta
com presteza, mas isso são contos que não quero contar, e, que
em nada alteram a glória da
família Ribeiro Telles, que em
tudo, com dignidade, sabe ser
diferente!!! Que luxo…
____
Domingos da Costa Xavier
Fotos: Joaquim Mesquita
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Rêcurdá Barrancu
Em ano em que António
Tereno levou a edilidade a
fazer aprovar o dialecto Barranquenho na assembleia
como património de interesse
municipal, importa que retome hábito velho e titule esta
peça com puro sabor local.

Passada a “Fera”, assente a
poeira, retomada a rotina do
viver do dia-a-dia, que aqui vos
evoque os tempos bem passados
(apesar de um acidente incluído…) nas festas deste ano.
Agrada-me dizer que volvidos os anos loucos em que uns
quantos ignorantes se permitiam
contestar a ascentralidade de
uma tradição secular, temos que
convir que tudo está felizmente
muito mais calmo, e, a terra já se
viu livre de quem a demandava
com mórbida curiosidade, pois
com a morte dos toiros devidamente legalizada, deixou de
haver pretexto para manifestações espúrias, e, como diria o
saudoso Padre Agostinho, “o
que importa é que tudo decorra
na paz do senhor”.
É por demais sabido que
decorrido o dia 28 de Agosto em
que a procissão em Honra da
padroeira, Nossa Senhora da
Conceição é o evento maior, nos
dias seguintes tudo gira em
voltados toiros.
O dia começa com o “Encierro”, isto é com o enjaulamento dos toiros a lidar pela tarde,
tarefa de que se encarrega o
“Rubinho” com saberes ascentrais herdados de seu pai, e muito nos alegra verificar que já os
está transmitindo a seu filho.
A propósito do “Encierro”
não me canso de protestar o que
se está passando; há maduros
que confundem o acto com a
largada e avisam os toiros de má
maneira, esquecendo-se que
pela tarde um matador de toiros
terá que os estoquear.
Este ano até andou por lá um
frustrado aluno da escola de tauromaquia que funcionou em
Santarém armado em “recortador” exibindo uma camiseta em
que arvora a si mesmo praticar
“arte sem capote”. Que o faça
onde lhe aprouver sem prejuízo
para outros, mas que deixe os
toiros que se lidam em Barrancos em paz, e já agora se sente
com tanto valor, que faça como
os toureiros e de capote e muleta em mãos, justifique-o lidando
de forma ortodoxa, mas sabemos (e ele sabe-o…) que aí a
conversa é outra.

Encierro
foto Rui Mendes

Corrida
foto Rui Cunha

Este ano a comissão de festas diligenciou Ganadaria para
as corridas de toiros com ferro
grave, que não lidava lá vai para
vinte e oito anos, segundo me
informou o ganadero.
Tratando-se como se trata de
uma das mais prestigiadas ganadarias nacionais, é bom que a
circunstância se registe, e só foi
pena que o gado lidado tivesse
volume a mais para a dimensão
do espaço em que se lida, dado
que já se consideram heróis os
que têm que em tais condições
se vestir de toureiros, quanto
mais quando se enfrentam a
toiros com volume para Madrid.
Coube-os tourear a Nuno
“Velásquez”, Miguelin Murillo,
Javier Sólis, Ambel Posada e
João Augusto Moura, ao longo
dos três dias em que as corridas
decorreram. Os animais exibiram comportamento muito di-

verso ocasionando assim também sucessos diferentes. “Velarez” deixou mais uma vez provado e á evidência que é uma
pena que não funcione mais,
dotado de toureria e talento que
é, sendo uma pena que esteja
passando ao lado de uma carreira importante, apesar de ser
do melhor que a “cantera” taurina nacional tem dado nos últimos anos. Murillo limitou-se a
estar asseado. Sólis perante um
toirão sem um passe, sequer
consegiui estar em toureiro.
Posada, aproveitou a potabilidade do lado direito do toiro
que enfrentou e creditou-se com
a melhor faena da “fera”, desenhando muletazos amplos e sentidos e, que vos fale ainda de
João Augusto Moura, que em
Barrancos não deixou esvair
seus créditos, tapando até a má
qualidade do exemplar que en-

frentou, animal que parecendo
franco no primeiro caminho de
cada serei, logo ao repetir parecia ter ganas de lhe comer as
sapatilhas.
É evidente que ninguém
espera ir ver a Barrancos triunfos redondos equivalentes aos
da Feira Sevilhana de Abril ou à
Isidrada Madrilena, mas temos
que convir que taurinamente o
ambiente está saudável, o que
com agrado se regista, Aliás, é
bom que se diga que por barrancos já passaram com honra figuras do toureio com Nicanor
Vilalta, António Bienvenida,
Juan Silveti, Amadeu dos Anjos,
José Falcão e até Morante de la
Puebla em tempos de novilheiro, entre muitos outros que
de oiro ou de prata acabaram
por se justificar amplamente nas
hostes da festa de toiros.
Importa também que vos
lembre, que apesar de tudo correr à volta do toiro, o reencontro
entre naturais, diáspora e amigos, não é de somenos.
A convivialidade muito amiga que o povo sabe oferecer a
quem o demanda é todo um luxo relevante, e quer os “animadores” na praça, quer o baile no
quintalão, são ocasiões de excepção para que nos sintamos
bem e com vontade de contar os
dias que faltam para as festas do
ano que vem.
É verdade, logo de inicio referi um acidente que se sucedeu,
que por desgraça nada tem de

glória. Ao preparar-me para um
bom banho matinal antes do
segundo “Encierro”, escaparam-me os dois pés em simultâneo no tapete de fundo e com
violência inaudita assentei de
ventas na banheira com a consequente e fracção de tecidos e
sangueira de meter medo a um
penitente.
Trago o assunto à despesa da
conversa para vos dizer que tive
a sorte de por lá se encontrar em
missão de serviço o especialista
em urgências (INEM incluído…) Doutor Luís Raimundo,
que se saturou com tanta eficácia que passados poucos dias
sequer exibo cicatriz que se veja, o que me apraz referir para o
sossego dos muitos intervenientes da festa a quem serve de
“Anjo da Guarda”, dado ser presença assídua nas equipas médicas das praças de toiros.
Publicamente que aqui lhe
deixe o meu humilde obrigado.
Mas não foi o descrito razão
para que eu não vivesse à maneira enquanto por lá andei.
É assim em Barrancos, terra
em que de há muito verifiquei
que até os figos de pita (de
“chumbo” por lá lhe chamam)
são bons, e, têm picos!

____
Domingos da Costa Xavier
Fotos: Cortesia Revista
“Equitação”
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S OBRE T OIR OS

Sobral
A corrida de domingo, 14 de
Setembro no Sobral ficou marcada pela grave colhida da cavaleira Ana Baptista junto ao sector do sol.

Êxitos e Colhida,
duas tardes de Emoções!

Joaquim Mesquita

crítico taurino

Colhida e queda aparatosa, muita emoção, resultando a
fractura do rádio do braço direito.
Os toiros de Luís Sousa Cabral impuseram-se pela sua raça
e fortes acometidas, voluntariosos e duros para a forcadagem
que suplantou com distinção.
Por Lisboa, João Galamba e
Manuel Guerreiro ambos á primeira, Pedro Miranda á terceira.
Pelos Amadores de Coruche,
Miguel Raposo, José Tomas
(Faísca) e Alberto Simões foram
os grandes triunfadores da tarde
com três enormes pegas á primeira assim como António
Ribeiro Telles e Luís Rouxinol,
autores de grandes actuações,
quase que foram protagonistas
de um interessante mano a mano devido á colhida de Ana Baptista que apenas havia cravado
continua na página seguinte >

de António Victória Martins

Bifanas * Marisco * Petiscos

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

Tel. 243 618 875 • Tlm. 917 785 703
Est. Nacional 251 • Montinhos dos Pegos
2100-045 CORUCHE
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A Feira da Moita, que se
anuncia como a maior e melhor Feira Taurina de Portugal, este ano foi de facto a
maior.
Tive ocasião de me deslocar
a três eventos e meio e de com
magoa falhar o “Procuna” em
solitário, razão porque da corrida por motivos profissionais só
vi metade e da que por razões de
saúde não vi, vos dará conta o
conterrâneo Joaquim Mesquita.
Vi a denominada “grandiosa
corrida da mulher”, que de
grandiosa pouco teve. Um estúpido acidente afastou Ana Baptista do cartel (daqui lhe reiteramos votos de rápida recuperação), o que desequilibrou de
certa forma a corrida.
Sónia Matias frente a um
novilho de Lupi esteve bem sem
alardes de maior e frente a um
toiro do mesmo ferro muito
abaixo do seu nível habitual; o
cavalo que utilizou para os curtos não exibiu um grama de
flexibilidade, o que a cavaleira
terá que corrigir. A regressada
Ana Rita, esteve vulgar no primeiro, com sucessivos toques
nas reuniões e alegre ao lidar o
quinto da ordem, com ferros de
violino, mas sem esconder as
profundas insuficiências que lhe
advêm de se encontrar muito
mal montada, com os cavalos
ataviados com gamarras de palmo, aliás como os das alternantes, o que se censura.
Joana Andrade, no seu primeiro, após ter estado desastrada com os compridos, dado que
o cavalo deu negas a torto e a
direito, encontrou-se com a nova montada acabou por resolver
a papeleta. A fechar praça esteve
asseada e até valente sobretudo
ao colocar um soberbo ferro de
palmo.
> continuação da página anterior

os compridos no seu primeiro, e
o seu segundo foi lidado a duo,
no final sacados em ombros.
Praça cheia e boa direcção da
dupla Francisco Farinha Dr.
José Manuel Lourenço.
Na segunda-feira o curro de
toiros da ganadaria coruchense
de Hrds. Lopes Branco saíram
bem apresentados apenas pecaram por um pouco de falta de raça. Rui Salvador andou em bom
plano, Vítor Ribeiro arrecadou
mais um triunfo e António Maria Brito Paes também rubricou
uma tarde agradável.
Os Amadores de Montemor
e das Caldas da Rainha sentiram
serias dificuldades para levar de
vencidos os de Lopes Branco.
Meia casa e boa direcção de
Agostinho Borges.
____
Fotos: Joaquim Mesquita

As minhas idas à Moita

Maestro
Maestro João Moura montou catedra nos dois dias que actuou na Moita

Pedrito de Portugal
Portugal voltou ás suas noites de glória na Moita

Actuaram os Forcados do
aposento de Alcochete, de São
Manços e de Cuba, que apesar
da melhor ou pior sorte não
desmereceram os méritos dos
seus grupos.
Ainda na Moita presenciei a
denominada corrida da arte,
com Pedrito de Portugal, Javier

Conde e Uceda Leal para lidarem exemplares com ferro Conde Cabral.
Arte mesmo constatei-a num
Soberbo quite à verónica de
Uceda Leal e depois, de facto, foi
uma arte que ocorressem tantos
casos em tão pouco tempo.
Toiros com tão pouco som e que

pouco transmitiam e toureios
que os não quiseram ver. Pedrito
saiu da Moita convencido que
triunfou, mas não se dignou
baixar a mão e lidar mesmo de
verdade nenhum dos seus toiros.
Conde de uma vulgaridade
absoluta nos três que lidou, um
de gorjeta, por lhe terem de-

_____
Domingos da Costa Xavier
Fotos: Joaquim Mesquita

volvido irregularmente o da
ordem depois de bandarilhado
(é facto que exibia uma cornada
na mão direita e vinha apalpadote dos posteriores, mas António Dos Santos e Patacho de
Matos erraram ao não o terem
devolvido de saída. Quando o
fizeram estiveram mal…).
Uceda para além do tal quite
à verónica, limitou-se a estar
toureiro no primeiro e incapaz
face ao segundo. Muito fraco o
resultado, e apesar disso, andaram para lá dois fulanos com o
Pedrito às costas, mesmo quando a STM já havia feito saber não
haver motivo para que abrissem a
porta de Nossa Senhora da Boa
Viagem. Foi triste.
Que vos fale ainda da corrida de 5.ª feira, a dos cavaleiros.
Merecem destaque os exemplares de vinhas (excepto o primeiro por pequenote) que se revelaram potáveis. Depois, Moura igual a si próprio e enorme no
seu segundo; ventura abaixo do
que dele se diz em Espanha,
apesar de ter estado em bem estilo que pratica, até com o pormenor horroroso do tal cavalo
que ensinou a morder os toiros,
e, Lupi asseado no primeiro e
muito bem no segundo, como
dele se esperava face às actuações que vem averbando. Os
Forcados do Aposento da Moita
inscreveram um a noite digna
no seu historial.
Não queria deixar de vos
dizer também, que na tal corrida
de que só vi metade, João Moura Jr. se creditou com a sua melhor actuação, entre todas a que
eu presenciei.
Quanto à Moita, para o
ano há mais.

Sobral – Êxitos e Colhida, duas tardes de Emoções!

Miguel Raposo (amadores de Coruche)

António Ribeiro Telles numa sorte ao estribo

Alberto Simões (amadores de Coruche)
encerrou uma corrida de êxito total
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A arte na Festa
Durante as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, a
Câmara Municipal da Moita
e a Sociedade Moitense de
Tauromaquia, promoveram
uma interessantíssima exposição de escultura e de pintura de tema taurino, a decorrer
no salão nobre da S.M.T., sito
na Praça de toiros de Daniel
Do Nascimento, de que esta
entidade é proprietária.
Alegrou-me desfrutar da
escultura de Alberto German
e da pintura de Luís Bívar,
quer pela sua qualidade, quer
por poder confirmar a força
inspiradora da festa de toiros.

VI

A AMIZADE E O RESPEITO

Imagem de Marca
dos Ribeiro Telles

Rodrigo Taxa

Foto: Zé da Quinta

Lisboa, no passado dia 4 de
Setembro teve uma vez mais
uma corrida de toiros que ficará na história da tauromaquia, esgotando-se a “praça
capital” perante a família Ribeiro Telles, e em particular
desta feita á figura do João
Jr., que naquela noite prestou
provas para tirar a a sua alternativa.

DCX

IX edição dos
troféus nacionais
da revista Equitação
Decorreu já a reunião
do concelho editorial da
revista Equitação, em que
se outorgaram os troféus a
atribuir este ano, como
sempre na feira nacional
do cavalo, pelo São Martinho na Golegã.
Decidiu-se atribuir o
“Troféu de Mérito” á Família Ribeiro Telles, o
“Troféu Criação Nacional”
à Sociedade Agrícola da
Quinta das Terras, o “Troféu Competição” a Sara
Duarte, o “Troféu Tauromaquia” a João Moura Jr, o “Troféu
Revelação” a Maria Vozone e por fim o “Troféu Carreira” a D. José
Ataíde.
Os troféus da autoria de Rui Fernandes, bem conhecido mestre
escultor, pretendem honrar e incentivar os que consideramos merecedores da distinção por se terem distinguido com o que bem feito
fazem; alegra-nos poder contar entre tal gente com a ilustre Família
de que Mestre David é patriarca.
DCX

De facto, sobre a corrida, e
acerca do espectáculo em si
muito se pode dizer ou escrever,
pois francamente embora seja
eu um jovem, a verdade é que
vou aos toiros desde que me
conheço, e esta foi daquelas corridas em que começando na
assistência, passando pelos toiros, e acabando nas actuações
dos cavaleiros tudo saiu redondo do primeiro ao último minuto, dando a família R. Telles um
verdadeiro recital de bom toureio, demonstrando assim uma
vez mais que o clássico e o verdadeiro são eternos.
Porém, desta deita, não escrevo para tentar relatar o que
em termos de corrida aconteceu,
mas sim para partilhar o sentimento de emoção, carinho e
amizade que em torno de mim, e
penso que em torno de todos os
presentes no Campo Pequeno se
terá de igual forma gerado.
Primeiramente, a presença
uma vez mais a cavalo de Mestre David, que dentro dos seus
80 anos e toda a sua classe não
quis presenciar o acto da noite
de outra maneira senão montado, brindando-nos assim uma
vez mais com um acto que tem
ao mesmo tempo tanto de simples como de grandioso!! No
entanto, é na figura do pai toureiro, feliz e emocionado, João
Palha R. Telles, e nas palavras
que dirigiu a seu filho no momento em que o doutorava, que
pretendo focar esta minha escrita.
O Sr. João foi, é e sempre
será um homem coeso, simples,
de um trato extremamente acessível, sensível aos momentos,
detentor de uma refinada personalidade, bom amigo, e desta
maneira ao longo dos seus já 28
anos de alternativa sempre tem
sentido a admiração, o respeito
e a amizade por parte de muita
gente, não só dentro como também fora das praças, pelo que
no passado dia 4 viveu intensamente a passagem ao profissionalismo de seu filho, fiel depo-

sitário não só do seu natural amor
de pai como também das maiores esperanças dentro da profissão e da sua maneira de estar
dentro e fora da mesma.
Perante todo o acumular destes sentimentos, e após as cortesias, e a reunião da “dinastia” no
centro da praça, eis que da pessoa do Sr. João saíram um lote
de palavras para toda a praça, e
para já não mais saírem da cabeça de todos os presentes.
“ (...) João, estou muito feliz
por lhe dar a alternativa, a família cá estará para o apoiar
nos bons e maus momentos e
desejo que respeite toda a gente,
pois um dia vai ver que valeu a
pena (...)”.
É verdade, e foi esta última
frase que embora não seja eu
uma pessoa de grandes sentimentalismos, devo confessar
que me tocou particularmente, e
penso que pela ovação que em
seguida se fez soar também
tenha chegado a todos uma vez
mais, pois num mundo em que
quer social como profissionalmente, na maior parte das vezes
muitos se esquecem do respeito
que deve emanar do ser humano
para com o seu semelhante,
através destas humildes, mas
sentidas palavras ficou demonstrado que só quem usar do “estandarte” da honestidade, e “do
brasão de armas” da educação
consegue o sucesso naquela que
é a “cruzada da vida”, singrando
assim entre os melhores, e ficando perpetuado nas crónicas.
Esta é uma característica da
família de que hoje falo, e que
assim uma vez mais demonstrou que para além do elevado
grau de toureio que de há mais

de meio século existe na “Torrinha”, esta é também um lar
que de facto espelha o “conjunto harmónico”, mas não fácil de
alcançar entre a classe, a naturalidade, simplicidade, amizade e
respeito por quem quer que seja!
Posto isto, em conclusão, e
em primeiro lugar da mesma,
quero desde já referir que embora sinta e saiba, que quem
escreve valorativamente acerca
de um tema ou pessoa, ainda
que os factos sejam por demais
evidentes, possa vir a ser alvo de
duras críticas ou comentários
menos elegantes, e para que
desde já se travem as “más-línguas”, afirmo, assino e subscrevo tudo aquilo que não só neste
como em todos os meus textos
digo, tentando sempre faze-lo
de forma consciente, imparcial,
e humilde, ainda que no entanto
possa também errar. Em segundo lugar, e em especial pela
amizade que de há muitos anos
sinto não só pelo Sr. João, como
pelo Ginja, de quem sou e me
afirmo, não só amigo, como
atento seguidor da sua carreira
desde o início, mais uma vez
sem que isso me impeça de
comentar imparcialmente todo e
qualquer assunto relacionado
com a mesma, sendo este um
texto de comentário pessoal, termino desejando as maiores felicidades e triunfos ao mais jovem cavaleiro coruchense, desejando com isso que o próprio,
toda a família, amigos e aficionados possam desfrutar por
muitos anos de uma carreira que
pela qualidade já demonstrada e
com a ajuda de Deus, será certamente cheia de bons momentos.
____
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Recordar é viver

por: Jorge Florindo

As idades da Infância Feliz
Dos inúmeros e-mails que
recebo, vou partilhar um que em
tudo tem a ver comigo e com
todos aqueles que tiveram uma
infância nos inesquecíveis anos
80. Desconheço o autor do texto
e que me perdoa a sua publicação, mas caros leitores da minha
geração, o que não dava-mos
nós para voltar uns anitos atrás?

Nasceste antes de 1986?
De acordo com os reguladores e burocratas de hoje, todos
nós que nascemos nos anos 60,
70 e princípios de 80, não devíamos ter sobrevivido até hoje,
porque as nossas caminhas de
bebé eram pintadas com cores
bonitas, em tinta à base de
chumbo que nós muitas vezes
lambíamos e mordíamos.
Não tínhamos frascos de medicamentos com tampas à prova
de crianças, ou fechos nos armários e podíamos brincar com
as panelas.
Quando andávamos de bicicleta, não usávamos capacetes.
Quando éramos pequenos
viajávamos em carros sem cin-

tos e airbags, viajar à frente era
um bónus.
Não passávamos sem ver o
“Verão Azul”.
Bebíamos água da mangueira do jardim e não da garrafa e
sabia bem.
Comíamos batatas fritas, pão
com manteiga e bebíamos gasosa com açúcar, mas nunca engordávamos porque estávamos
sempre a brincar lá fora.
Partilhávamos garrafas e copos com os amigos e nunca
morremos disso.
Passávamos horas a fazer
carrinhos de rolamentos e depois andávamos a grande velocidade pelo monte abaixo, para
só depois nos lembrarmos que
se esquecemos de montar os travões.
Depois de acabarmos num
silvado aprendíamos.
Saíamos de casa de manhã e
brincávamos o dia todo, desde
que estivéssemos em casa antes
de escurecer.
Estávamos incontactáveis e
ninguém se importava com isso.
Não tínhamos Play Station
ou X Box.

Nada de 40 canais de televisão, filmes de vídeo, home cinema, telemóveis, computadores,
DVD, Chat na Internet.
Tínhamos amigos – E se os
quiséssemos encontrar íamos à
rua.
Jogávamos ao elástico e à
barra e a bola até doía!
Caiamos das árvores, cortávamo-nos, e até partíamos ossos
mas sempre sem processos em
tribunal.
Havia lutas com punhos mas
sem sermos processados.
Batíamos às portas de vizinhos e fugíamos e tínhamos mesmo medo de sermos apanhados.
Íamos a pé para casa dos
amigos.
Acreditem ou não íamos a pé
para a escola, não esperávamos
que a mamã ou o papá nos levassem.
Criávamos jogos com paus e
bolas.
Se infringíssemos a lei era
impensável os nossos pais nos
safarem.
Eles estavam do lado da lei.
Esta geração produziu os
melhores inventores e desenras-

cados de sempre.
Os últimos 50 anos têm sido
uma explosão de inovação e
ideias novas.
Tínhamos liberdade, fracasso, sucesso e responsabilidade e
aprendemos a lidar com tudo.
Para todos os outros que não
têm a idade suficiente, pensei
que gostassem de ler acerca de
nós.
Isto, meus amigos é surpreendentemente medonho... E talvez ponha um sorriso nos vossos lábios.
A maioria dos estudantes
que estão hoje nas universidades nasceu em 1986, ou depois.
Chamam-se jovens.
Nunca ouviram “we are the
world” e “uptown girl” conhecem de westlife e não de Billy
Joel.
Nunca ouviram falar de Rick
Astley, Bananarama ou Belinda
Carlisle.
Para eles sempre houve uma
só Alemanha e um só Vietname.
A SIDA sempre existiu.
Os CD's sempre existiram.
O Michael Jackson sempre
foi branco.

acção virtual

Para eles o John Travolta
sempre foi redondo e não conseguem imaginar que aquele gordo tivesse sido um deus da
dança.
Acreditam que Missão impossível e Anjos de Charlie, são
filmes do ano passado.
Não conseguem imaginar a
vida sem computadores.
Não acreditam que houve
televisão a preto e branco.
Agora vamos ver se estamos
a ficar velhos:
1. Entendes o que está escrito acima e sorris.
2. Precisas de dormir mais
depois de uma noitada.
3. Os teus amigos estão casados ou a casar.
4. Surpreende-te ver crianças
tão á vontade com computadores.
5. Abanas a cabeça ao ver
adolescentes com telemóveis.
6. Lembras-te da telenovela
“Gabriela” (a primeira vez).
7. Encontras amigos e falas
dos bons velhos tempos.
SIM ESTAMOS A FICAR
VELHOS, he, he, he, mas tivemos uma infância bestial.

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Análise ao
“Metal Gear Solid 4 - The guns of the patriots”
Nesta edição, vamos falar de mais uma obra prima produzida
pela grande mente de Hideo Kojima.
Devido há já longa história de “Metal Gear Sólid” poucos são
os videojogos que se dão ao luxo de gerar um desejo enorme de
se jogar.
É interessante reparar que antes do videojogo sair, já havia
muita gente , amantes desta saga procurando informação sobre o
videojogo, muitos deles já vinham acompanhando os outros
videojogos anteriores .
Nesta aventura épica “Snake” o soldado lendário, tem uma
missão decisiva, um último sacrifício, Num mundo onde a guerra
se tornou puro negócio, movido por mercenários e máquinas.
Com gráficos do outro mundo, um som surrround incrível e uma
banda sonora que sobe a fasquia do entretenimento interactivo
“Metal Gear Solid 4 – The guns of the patriots” merece bem o
estatuto de jogo do momento para a PS3.

Cheats para o “Grand Theft Auto 4”
Nesta edição vamos ainda dar uma pequena ajuda para o “Grand Theft Auto” para a PS3. Para poderes usar estes cheats tens que digitar no telemóvel de Niko os
seguintes numeros:
Carro spawn super gt- 2275550168; Carro turismo- 2275550147; Carro spawn comet - 2275550175; Carro spawn F B I búfalo - 2275550175; Carro spawn jetmax
- 9385550100; Carro spawn NRG 900 - 6255550100; Alterar o clima - 468550100; Saúde - 4825550100; Armadura - 3625550100; Armas primeiro nível - 4865550150;
Armas segundo nível - 4865550150; Para deixar de ser procurado por a polícia - 2675550100; Adicionar uma estrela ao nível de ser procurado - 2675550150;
Annihilator - 3595550100; Cognoscenti - 2275550142
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CRÓNICA PORTUGUESA

D. Duarte, o Eloquente
* Exímio Cavaleiro * Príncipe Letrado * Rei-Filósofo *
Filho terceiro de D. João I (o rei de Boa Memória e
fundador da dinastia de Avis) e de D. Filipa de
Lencastre, D. Duarte nasceu em Viseu, em 1391, ano
em que seu pai convocara cortes por duas vezes
(Viseu-Évora).

Coube-lhe a herança da Coroa por morte, aos dez anos, de
seu irmão mais velho e herdeiro
natural, o príncipe D. Afonso.
Revelou D. Duarte, desde cedo,
grandes qualidades como exímio cavaleiro. Tinha, como seu
pai, grande paixão pela caça,
revelando ser um adestrado
monteiro e deu, também, grande
importância aos exercícios da
luta corpo a corpo. Foi armada
cavaleiro em Agosto de 1415,
com 24 anos, no campo de batalha da tomada de Ceuta.
D. Duarte foi também um
príncipe culto, possuidor de
uma excelente biblioteca, cultor
de livros e muito dado à especulação filosófica. Aliás, deve-se-lhe um notável contributo para
a criação em Portugal de um clima favorável às traduções para
português de obras latinas. De
resto, ele próprio mandou fazer
um grande número de traduções
de obras e hoje sabe-se que na
sua livraria prevaleciam os
livros “em linguagem”, ou seja,
obras escritas em línguas como
o castelhano, o português, o aragonês. Era evidente o seu respeito pela língua, preocupandose em não a macular com termos estranhos. Língua entendida como expressão do pensamento concreto. A rica biblioteca que possuía era a prova da
sua bagagem cultural. A sua
vasta cultura e erudição fizeram
com que ficasse conhecido para
a posteridade com o cognome
de O Eloquente. Há também
quem lhe chame o Rei-Filósofo.
Os homens daquela época,
sobretudo a partir da dinastia de
Aviz, orientavam-se quer pelo
culto dos ideais antigos – através da leitura dos velhos autores
clássicos que contribuíam para a
formação mental e a valorização
do espírito –, quer pelo enrijamento do corpo, através da arte
da caça que ajudava ao equilíbrio de funções e que contribuíam para fazer do homem um
ser completo. Escreveu o Livro
da Ensinança de bem cavalgar
toda Sela e o Leal Conselheiro.
Obras em que, partindo da sua

experiência pessoal e muito
concreta, transmite ensinamentos à nobreza, quer na exigente
disciplina corpórea, que a arte
de bem cavalgar obrigava, quer
impondo aos nobres um exigente padrão moral de conduta e
comportamento social. Para ele,
as duas vertentes eram indissociáveis, pois “a pratica das virtudes nom deve tolher a usança
das boas manhas do corpo”.
Ainda infante, D. Duarte nomeou Fernão Lopes como cronista-mor do Reino para pôr em
crónica as “estorias dos Reis
que antigamente em Portugal
foram” até D. João I. Admite-se
como provável que já antes
Fernão Lopes tivesse trabalhado
como escrivão nos livros de D.
Duarte. Aos 21 anos, seu pai
associou-o à governação, atribuindo-lhe importantes tarefas
de administração, nomeadamente
em assuntos nas áreas da Justiça
e da Fazenda. De resto, sabe-se
que nos últimos anos de vida de
D. João I já D. Duarte se achava
integrado na marcha dos negócios públicos e da governança
do Reino.
Casou em Coimbra aos 38
anos com D. Leonor de Aragão.
O reinado de D. Duarte começou com “mau presságio”.
Com efeito, Mestre Guedelha,
judeu, físico do rei e seu astrólogo privativo, aconselhou o
monarca a adiar a sua aclamação “atee passar o meo dia”,
pois aquelas horas mostravam,
segundo Mestre Guedelha, ser
“muy perigosas, e de muy triste
constellaçam”, havendo “outros
sinaaes que no Ceeo parecem
assaz infelizes”. D. Duarte negou alterar a hora das cerimónias. Mestre Guedelha ainda o
tentou demover, mas D. Duarte
foi categórico:
“Nom farei, (...) por não
parecer que mingoa em my hs
sperança de firmeza que em
Deos, e em sua Fee devo ter”.
O mestre astrólogo “profetizou” então que o monarca “regnaria poucos anos, e esses seriam de grandes fadigas, e
trabalhos”.

Foi um curto reinado de cinco anos, o de D. Duarte, que decorreu em condições difíceis e
profundamente marcado pela
morte do infante D. Fernando,
seu irmão, feito refém aquando
do desastre de Tânger, acabando
por morrer no cativeiro.
Uma certa tradição, que aliás
ganhou eco na obra de Oliveira
Martins, defendia que D. Duarte
teria sido um rei sem vontade
própria, manobrado pela rainha
D. Leonor e manietado pelo irmão, infante D. Henrique, um
homem, enfim, que “não nascera para reinar, nascera para
aconselhar”. O mesmo autor
acrescenta que D. Duarte teria
herdado da mãe a pontualidade
inglesa, mas faltava-lhe a “energia e a audácia do pai”.
Porém, em 1932 o Padre Domingos Maurício Gomes dos
Santos tratou de pôr termo, em
definitivo, a esta lenda de que
D. Duarte era um rei misantropo, quase abúlico, vivendo para
o estudo e a reflexão, cujo reinado fora dirigido por vontades
alheias, um monarca, enfim,
contemplativo e sonhador. Ora
Domingos Maurício demonstrou
claramente as evidentes res-

ponsabilidades de D. Duarte na
empresa de Tânger, dando à
mesma o seu apoio decidido,
perseverante e eficaz
Relativamente à política de
conquistas em Marrocos, a família real estava de facto profundamente dividida, colocando
Portugal num grave dilema:
a) apostar numa política centrada nas conquistas no Norte de
Africa, ou
b) apostar numa integração
de Portugal no quadro europeu.
Se se insistisse na conquista
de novas praças no Magrebe,
corria-se o risco de uma grande
dispersão militar, colocando em
causa a própria segurança do
Reino. Mas se se desistisse da
empresa marroquina, corria-se o
risco do êxodo de muitos nobres
(o próprio D. Fernando chegou
a ameaçar fazê-lo), pois os últimos representantes da cavalaria
medieval portuguesa estavam
ansiosos por viverem o espírito
guerreiro, já que fora justamente
para isso que foram educados.
Com efeito, não era fácil para D. Duarte gerir estes conflitos
familiares e estes interesses contraditórios de grande complexidade. O monarca que, numa pri-

Mário Justino Silva
Historiador

meira fase, temera o risco militar e o colapso financeiro do empreendimento, acabou por aceitar os argumentos de seu irmão,
o infante D. Henrique, e os objectivos da empresa. Mas com a
derrota das tropas portuguesas e
a tragédia de Tânger, novo dilema se colocou a D. Duarte:
a) Entregar Ceuta aos mouros em troca da libertação de D.
Fernando, ou
b) Manter a posse de Ceuta
(considerada património cristão) mesmo à custa do sacrifício
do seu irmão mais novo.
Optou por manter Ceuta.
Recorde-se que, na época, os
valores religiosos se sobrepunham à própria vida humana. É
muito provável que a tragédia
de Tânger tivesse afectado o monarca. Foi ele que orientou o plano da expedição e ter-se-ia julgado culpado pelo suplício do
irmão.
Apesar de curto, o reinado
do Eloquente foi, ainda assim,
um tempo de relativa mudança,
sobretudo pelo que implicou de
esforço para disciplinar, organizar e modernizar a máquina
burocrático-administrativa, tornando-a mais célere e eficaz no
despacho que era preciso dar
aos problemas do quotidiano do
Reino. Uma maioria dos oficiais
acompanhava o monarca nas
suas deslocações de terra em
terra, dirimindo conflitos, efectuando doações, concedendo
privilégios e perdões, sempre
em nome da incontestada autoridade do soberano. Lisboa, Santarém, Almeirim e Évora, foram
as terras que D. Duarte mais vezes percorreu durante os itinerários régios.
Ele quis, tal como o seu progenitor, reforçar a autoridade do
poder central, sobretudo no campo do Direito. Centralização que,
de resto, viria mais tarde a ser
tão empenhada e vigorosamente
assumida por seu neto, D. João
II – o Príncipe Perfeito.
A peste, que grassava na
época em vários lugares do
Reino, foi talvez a causa da sua
morte, apesar do cronista Rui de
Pina atribuir o seu falecimento
ao grande abatimento em que D.
Duarte caiu e à “continua paixão que pela desaventura do
socedimento do cerco de Tânger
tomou”.
D. Duarte morreu em Tomar,
em 1438, com 47 anos.
____
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POLÍTICA
Há muito que se ouve falar
da ocorrência de cabalas em
Portugal, nomeadamente, em
torno de candentes questões
envolvendo personalidades da
nossa vida pública.

Sendo a abordagem do tema
constante, de igual modo sempre tudo fica, de uma maneira
muito geral, sem um ínfimo de
resposta adequada por parte de
quem os portugueses sempre
esperariam uma palavra e uma
explicação convincentes.
Claro está que o surgimento
de hipotéticas cabalas em lugares diversos do Mundo, porventura, um pouco por todo o lado,
é uma realidade, mas também é
verdade que muitas dessas cabalas se vêm mais tarde a mostrar como tendo tido lugar.
Dos mil e um casos que se
conhecem, podem citar-se os dos
Seis de Birmingham e dos Quatro de Guilford, o do afundamento Rainbow Warrior, o da vitória
de John Kennedy sobre Richard
Nixon, quase certamente, a de
George W. Bush sobre Al Gore,
o do assassínio de Martin Luther
King, o do incêndio do Reichstag, o do assassínio de João Paulo I, o do primeiro atentado a
João Paulo II, o do assassínio de
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A CABALA

Hélio Bernardo Lopes
Analista Político

Salvador Allende, o da prisão de
Manuel António Noriega, o da
razão da queda do avião da Pan
American, em Lockerbie, e de
tantos outros casos conhecidos
por esse Mundo fora.
Acontece que em todos estes
casos, de um modo ou de outro,
desde que a comunicação social
levou aos cidadãos a ideia de
uma cabala num destes casos,
de um modo muitíssimo geral,
teve lugar uma segunda, e mesmo uma terceira, investigação
sobre o caso em causa, porque é
de todo intolerável que personalidades com um mínimo de credibilidade sejam simplesmente
colocadas como se nada tenham
dito.
Precisamente o que se voltou
há pouco a passar entre nós, na
sequência das declarações da
eurodeputada Ana Gomes, em
torno de uma possível cabala no
caso de Paulo Pedroso. E para

uma tomada de posição deste
tipo, manifestamente, é pouco
feliz a explicação que Maria José Morgado apresentou a Judite
de Sousa, na sua recente entrevista. Se acaso vivêssemos num
verdadeiro Estado de Direito, a
minha opinião seria a de que a
eurodeputada deveria ser convidada a expor, de um modo pormenorizado, a sua visão do problema, propondo um algoritmo
de trabalho em ordem a que a
sua perceção pudesse vir a ser
confirmada ou infirmada.
No primeiro caso, prosseguir-se-ia pelos mecanismos previstos nos códigos em vigor, deixando para um eleitorado convenientemente informado a situação resultante de uma infirmação da
perceção de Ana Gomes.
Há, porém, um dado que tomo
por certo: tirando o caso da eurodeputada Ana Gomes, que não
tenho por pessoa infimamente

tonta, ninguém da nossa classe
política, e dos mais diversos
quadrantes, se mostra a terreiro
defendendo uma clarificação da
situação. Ficam-se pelo silêncio,
ou escudam-se em aspetos de
natureza técnico-jurídica, ou
mantêm-se ao nível da insinuação. Aparentemente, pois, ninguém quer abordar o caso, seja
lá a razão a que for...
Por fim, lembremos o histórico caso do designado Fundo
de Desenvolvimento do Ultramar, cujo verdadeiro nome não
é este, sobre o qual Paulo Portas,
ainda no seu tempo de ministro,
se havia comprometido a tudo
fazer para clarificar. Só que o
tempo lá foi decorrendo, nunca
nada tendo vindo a ser esclarecido. Culpados? Os de sempre,
ou seja, quem possui um qualquer tipo de poder para esclarecer o caso e acaba por não o
fazer.

Certo é que nunca nada se
esclarece, como parece ir ter
também lugar neste caso mais
uma vez ventilado (apenas) por
Ana Gomes.
Se Maria José Morgado tiver
tido a oportunidade de acompanhar o excelente documentário da SIC Notícias sobre o
desastre de Lockerbie, e sobre o
que tem vindo a lume acerca do
que poderá realmente ter-se passado, achando que nos Estados
Unidos vigora um Estado de Direito, facilmente compreenderá
que a hipótese de uma cabala
pode sempre ser tentada esclarecer.
Mas haverá quem queira fazê-lo, nos termos que referi neste texto, agora que até já o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público veio a lume defender a ideia? Muito sinceramente, não acredito.
____

VIDA

SER SOLIDARIO II

A Solidariedade não se apregoa…
PRATICA-SE.
Na sequência do artigo publicado no O Jornal de Coruche de Junho, volto hoje à
questão contando um episódio
que me foi permitido assistir e
do qual guardo algumas gratas recordações.
Viviam-se os conturbados
anos de 1977/1978 e a Instituição onde trabalhava era gerida
por uma Comissão Política nomeada pelo Exmº. Senhor Governador Civil de Santarém, Engenheiro Pena Monteiro, e constituída por um grupo de 9 pessoas de Coruche representando
os principais Partidos Políticos
(PCP, PS, PPD).
Era a época da reforma agrária e, tal como outras também a
Herdade do Monte da Barca
tinha sido ocupada, passando a
chamar-se U.C.P. “Catarina Eufémia” e constituída na sua maio-

ria por antigos trabalhadores daquela Herdade e também por
alguns seareiros colocados ali
pelo Ministério da Agricultura
ao qual pagariam as rendas.
É uma fase bastante “quente” oportunamente voltaremos ao
tema.
Começam a ouvir-se rumores de que o Solar existente naquela Herdade estava a ser vandalizado e que a Proprietária estaria na disposição de, para o
preservar, o entregar à Misericórdia de Coruche para nele se
fazer um Lar de Terceira Idade,
é assim que a Comissão Administrativa entra em contacto com
a Proprietária, Senhora Dona
Maria Clarisse Teixeira de Almeida e Lereno e, através da sua
Ama de companhia Dona Lurdes Veiga marca uma visita a sua
casa no Estoril.
Foi um momento que sem-

pre recordarei, tanto pelo que
ele significou de importante para a Instituição, como para as pessoas que ali se deslocaram, dada
a forma como fomos recebidos
ressaltando a forma peculiar
com a Senhora Dona Clarisse
quis conhecer cada um dos seus
visitantes recuando gerações.
“Desse encontro ficou celebre a forma 'desembaraçada'
como um dos visitantes se apresentou à referida Senhora:
– Sou o E……… A………..
dos Santos industrial de cabeleireiro natural de Montemoro-Novo cinquenta e cinco anos
de idade há trinta e cinco
estabelecido em Coruche filho
de…………………….. e de
…..…… às suas ordens para a
servir minha senhora.
Dito isto, pega na mão direita da Senhora Dona Clarisse e
dá um sonoro beijo audível na

sala do lado, onde os restantes
visitantes aguardavam a sua vez
de cumprimentar a anfitriã, o
que causou um coro de risos
pouco recomendado para a ocasião”.
Após várias trocas de impressões onde foi patente a preocupação da Proprietária em
saber o que se pretendia fazer,
foi acordado que o edifício seria
cedido à Misericórdia, não como dadiva mas como arrendamento para ali ser construído o
Lar.
É então elaborado um contrato de arrendamento anual, renovável por iguais períodos, em
que ficou explícito que como
contrapartida a Instituição pagaria uma renda (anual ou mensal,
não recordo) de 100$00, valor
que revertia para a rendeira, na
condição de com ele fazer a manutenção da Capela ali existen-

Joaquim Laranjo

te. Outra das condições exigidas
seria a preservação de um quarto, devidamente identificado,
que serviria para a Proprietária e
uma sua ama de companhia,
(Dona Leonor Oliveira) ali viverem, enquanto vivas fossem.
A Comissão Administrativa
toma imediatamente conta do
edifício e inicia contactos para a
sua remodelação e adaptação ao
fim a que fora reservado.
Em 1979, com o falecimento
da Excelentíssima Senhora Dona Clarisse a Santa Casa entra
na posse plena da Herdade do
Monte da Barca e iniciam-se a
partir daí novas etapas que irão
terminar na actualidade.
Como dizia no anterior artigo, há actos que, pela sua
simplicidade merecem o nosso
respeito.
____
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

Olivença

711 Anos
do Tratado
de Alcanices
Em 12 de Setembro de
1297 foi assinado o Tratado
de Alcanices, entre os soberanos de Portugal e Castela,
que fixou a fronteira entre os
dois Estados peninsulares
com o reconhecimento da
soberania portuguesa sobre
os territórios e povoações de
Riba-Côa, Ouguela, Campo
Maior e Olivença.
Os limites então estabelecidos mantiveram-se até hoje,
assim se constituindo a mais antiga e estabilizada fronteira nacional da Europa.
Todavia, em 1801, o Estado
vizinho ocupou a vila portuguesa de Olivença, situação que se
mantém desde então e apesar das
determinações e acordos internacionais (designadamente o
Tratado de Viena de 1815) e dos
próprios compromissos assumidos pelo Estado espanhol.
Na passagem de 711 anos
sobre o Tratado de Alcanices, o
Grupo dos Amigos de Olivença
lembra a ilegalidade em que se
encontra aquela parcela de Portugal.
Esta associação – continuando o testemunho de tantos vultos que pugnaram pela portugalidade de Olivença, como Ventura Ledesma Abrantes, cidadão
oliventino, Fernando Pessoa,
Hernâni Cidade, Jaime Cortesão, Queiroz Veloso, Torquato

2100-169 Coruche

de Sousa Soares, Humberto
Delgado, Miguel Torga, Ricardo Rosa e Alberty – reclama-se,
muito simplesmente, da posição
jurídico-política portuguesa, consagrada constitucionalmente:
Portugal não reconhece legitimidade na ocupação de Olivença
por Espanha, considerando que
o território é português de jure.
Sabida a delicadeza da Questão de Olivença no relacionamento peninsular, como ponto
de fricção e causa de desconfianças e equívocos, o GAO entende que só a assunção aberta
do diferendo pela diplomacia
dos dois Estados peninsulares
permitirá resolvê-lo com Justiça.
Entretanto, as Autoridades
nacionais deverão assumir e levar por diante uma política de
defesa e salvaguarda da Língua
e da Cultura portuguesas em
Olivença, contra a qual, decerto,
não serão levantadas obstruções
pelo Estado espanhol.
O Grupo dos Amigos de Olivença, exorta os portugueses,
detentores da Soberania Nacional, a exigirem e sustentarem
o reencontro com Olivença, repudiando dois séculos de separação e alheamento e dando
satisfação à História, à Cultura,
ao Direito e à Moral.
____
GAO (Grupo de Amigos de
Olivença)

SANTARÉM

Governo Civil e PSP
realizam acção de
sensibilização e fiscalização
O Governo Civil de Santarém organizou, em parceria
com a PSP, uma acção de sensibilização e de fiscalização sobre as questões de segurança
rodoviária.
No centro de Santarém, foram entregues desdobráveis
com informação útil para os
condutores e detectadas algumas infracções.
A iniciativa marcou o começo de uma campanha a realizar
até ao final do ano, anunciou o
Governador Civil, para quem,
“apesar de termos melhorado o
número de mortos, ainda há
quem morra na estrada e assuma comportamentos de risco”.
Paulo Fonseca adiantou que
será realizado um roadshow por
todos os 21 municípios, que se
destinará principalmente aos
futuros condutores. É preciso
“transmitir o novo conceito de
cidadania”, defendeu.
A campanha inclui ainda acções de formação para funcionários das Câmaras Munici-

pais sobre a colocação correcta
da sinalética nas estradas e nos
locais em obras. Na acção realizada na passada terça-feira, o Governador Civil contactou com os
condutores, entregando-lhes um
desdobrável, em forma do sinal
STOP, com indicação para as 15
contra-ordenações graves e as
16 muito graves, para além dos
procedimentos recomendáveis
sobre a verificação da segurança
da viatura antes de uma viagem.

A operação contou com a
participação de nove elementos
policiais e foram fiscalizadas 78
viaturas.
Foi efectuada uma detenção
por falta de carta de condução e
por registo de 2,23 g/l de álcool
no sangue e detectadas duas infracções por ausência de seguro, duas por falta de inspecção,
outras tantas por falta de cinto,
17 infracções várias e ainda
apreendidos dois veículos.

CRÓNICAS QUASE POLICIAIS

As mono-aventuras do E. Leitery

Capítulo II

“O travesti secreto”
Este seria um dia igual a tantos outros, se não se tratasse de
mais um dia na vida de E.
Leiterry ou Leiterrini em italiano. Acordou motivado com um
só pensamento.
Hoje resolverei mais um caso.
Para haver caso são necessários intervenientes, pelo que
Dona Eurélia jamais suspeitaria
que nessa manhã a sua hermofroditidade seria descoberta pelo engenhoso e artimanhoso
Engenherenson Leiterry. Sem
dinheiro no bolso para o pequeno-almoco, dirigiu-se, educado,
ao primeiro transeunte que encontrara.
Bom dia shôr doutor Ferreira, como tem passado? E a
família? Bem obrigado, oh shô
doutor ainda bem que o encontro porque o meu cartão de crédito foi comido pela máquina e

gostava que me desenrascasse
uma nota de 50 euros enquanto
eu resolvo esta chatice.
Dinheiro no bolso, mais uma
dívida para a caderneta. E. Leiterry, acumulara até aos anos 90
mais de 50 000 contos em dívidas numa média de 332 cartões
de crédito comidos pelas máquinas. Estas máquinas papam
tudo, dizia irritado. Felizmente
E. Leiterry é um homem sério e
pagará certamente enquanto o
diabo esfrega um olho (Porra!
Que o diabo sofre de conjuntivite). Caminhava livre quando
se depara com Dona Eurélia no
regamento diário das plantas. De
súbito, a dúvida.
Que enchumaço é aquele nas
saias de Dona Eurélia? Mais
parece um senhor Eurélio, com
aquela pretuberância nas partes moles… previra desconfia-

do. Tenho de descobrir.
Dona Eurélia, nos seus 78
anos de honra costumeira saiu
para ir ao pão. Malandro, E.
Leiterry cruzou-se na esquina e
à sorrapa… ZÁS! CATRAPÁS!
Simula um encontrão e apalpa
Dona Eurélia. Mistério desvendado, Dona Eurélia tem um
pénis, e… Jesus! se ele é grande! Em meia hora metade da
população sabia da boa nova.
Mais um mistério resolvido pelo
grande detective E. Leiterry.
Soube-se, entretanto, por portas
e travessas, que Dona Eurélia
está internada. Rebentou-se-lhe
a Hérnia que a apoquentava há
mais de trinta anos. Pretuberâncias...
____
Amadeu Dourado
Apicultor
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Num liceu
de muitos tempos
Pelo meio de atalhos ou pela
calçadinha, passando por rotundas e passeios, chegamos à
Escola Secundária de Coruche,
ou como é mais vulgarmente
conhecida, ao liceu.

E antes de podermos subir a
rampa, salta-nos à vista uma
diferença. A portaria funciona
agora como uma primeira triagem
para que visitantes possam entrar.
Depois de então preenchido o
impresso com o nome, hora de
entrada, assunto e local aonde nos
dirigimos, lá podemos seguir
viagem num passado que já não é
o nosso. “Antigamente não havia
esse controlo” – recorda José An-

tónio Martins, antigo aluno da Escola Secundária – que defende
que “os jovens devem ter liberdade para poderem fazer escolhas”.
Mas agora todos os alunos são
obrigados a passar o cartão de
estudante electrónico nos sensores existentes, de forma a indicar
a entrada e saída no recinto escolar. Para além disso, o cartão
identifica os estudantes e permite
também pagar todos os bens e
serviços adquiridos na escola. O
velho cartão de papel que raramente acabava o ano intacto foi
substituído no último período do
ano passado. As vantagens são
muitas, mas existe um pequeno
senão, como refere Sara Júlio do
10º ano, “se falta a luz e o sistema
vai abaixo, temos que estar muito
tempo sem comer, o que já aconteceu durante uma manhã inteira”. Durante a tarde tudo parece igual. Mas passam alguns
minutos das quatro – hora de
intervalo – e são poucos os alunos

que estão no pátio. Comparando
com os tempos antigos, ninguém
diria que a campainha acabou de
tocar para sair. Não há alunos
amontoados à porta dos blocos,
não se ouve o constante burburinho provocado pelas vozes ainda
por definir dos jovens. Vejo apenas três ou quatro alunos dispersos enquanto caminho na direcção da Papelaria onde se situa a
porta de entrada para o bloco. Aí,
está um quiosque. Um ecrã, onde
através do cartão electrónico,
cada aluno encomenda as refeições da cantina.

O mesmo cartão pode ser carregado com um montante mínimo
de um euro e todos os artigos da
papelaria (onde se efectuam os
carregamentos), da reprografia e
do bar são descontados no saldo.
Seguindo até ao bar as cores são
outras.

Mais vivas. Os tons de azul,
laranja e verde alface animam o
espaço praticamente vazio. Mas
do outro lado do balcão quase
tudo permanece igual. Mariana
Neves é funcionária do bar “há
tanto tempo que já perdeu a
conta”. “Trinta e tal anos…” – diz
a medo.

Está aqui há tempo suficiente
para ter acompanhado várias gerações, hábitos, costumes, transformações. Num espaço de trabalho que entretanto foi ampliado, Mariana considera que
uma das grandes mudanças tem
que ver com a alimentação dos
alunos. As batatas fritas de pa-

Laura Macedo
Jornalista

cote, a Coca-Cola, chocolates e
donuts já não estão do outro lado
da vitrina. O espaço vazio é ocupado pelos iogurtes, fruta, sumos
naturais e outros alimentos igualmente saudáveis. Mas a fatia de
bolo de chocolate, que se vende
uma a duas vezes por semana, o
pão com chouriço e os croissants
continuam a matar a fome dos
mais novos que até concordam
com esta mudança. “Há quem
não goste, mas assim é melhor
para evitar futuros problemas de
saúde como a obesidade”, diz
Alexandre Martins, 10º ano. O
Miguel Nuno, do 11º ano, adianta
que se “a escola dá formação aos
alunos, essa deve passar também
pela aprendizagem de bons
hábitos alimentares”. O mesmo,
defendem os eurodeputados, que
querem proibir na totalidade a
venda de alimentos e bebidas
com elevado teor de gordura, sal
ou açúcar. A União Europeia fez
recentemente um apelo às autoridades escolares para que controlem e melhorem a qualidade e
as normas nutricionais das refeições nas escolas e nos infantários.
Cuidados que já estão a ser postos
em prática pela Escola Secundária de Coruche e que, de acordo
com Mariana Neves, “têm feito a
diferença” porque nota que “os
alunos já começam a ter mais
cuidado com o que comem”. No
entanto, José António Martins,
defende que a solução não passa
pela proibição da venda desse
tipo de alimentos porque “se não
compram na escola, acabam por
comer em casa ou noutro lado
qualquer”. O mesmo refere Frederico Condeço, 36 anos.

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

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016

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

Para o antigo aluno, este é um
assunto preocupante, (prevê-se
que nos próximos dois anos, pelo
menos mais 1.3 milhões de crianças serão obesas ou terão peso
a mais), – mas defende que a
solução deve passar pela actividade escolar. “Os jovens de hoje
ocupam o tempo com a televisão,
jogos de computador, filmes,
telemóveis… Antigamente, no
intervalo de dez minutos íamos
jogar futebol, fazíamos torneio de
matraquilhos e pingue-pongue,
> continua na página 32

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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ARTE & CULTURA

• Artesanato em Coruche
Paulo Fatela

Traje de Campina e
acessórios

Freguesia de Coruche

Lenços dos Namorados

Artesã: Joaquina Mendanha

Joaquina Mendanha fala de si
Comecei muito jovem no ofício da
Costura, tendo vindo a ser profissão de
uma vida.
Foi num passado relativamente recente que decidi frequentar um Curso de
Formação para Formadores (IEFP), na
área de confecção de Trajes Regionais e
Bordados (outra paixão)
Dei vários cursos (CRIC, Caritas, …)
e participei num projecto do Museu
Municipal de Coruche, paralelamente desenvolvi outras peças como por exemplo
os lenços dos namorados.
Para mim, não é só importante fazer,
mas perceber as tradições e executar no
sentido de preservar essas tradições.
Nunca foi intenção comercializar as
peças, mas sim mostra-las tanto quanto
possível de forma a despertar curiosidade/vontade, eventualmente nos jovens e
nos menos atentos à nossa cultura popular, daí participar em exposições locais
e em Feiras de âmbito nacional.

Miniaturas de Trajes Tradicionais

ROSADO & CATITA

OFICINA DE ALUMÍNIO

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

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

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

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

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
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Num liceu de muitos tempos

Entrevista ao professor José Manuel Gonilha

> continuação da página 30

jogávamos à bota e ao lá-vai-alho… éramos mais enérgicos”.
Agora os estudantes passam mais
tempo entre quatro paredes.

comportamento dos jovens, pois
“agora há menos interacção e as
relações são mais frias”. Os alunos
de hoje não sabem o nome dos

O Centro Novas Oportunidades (CNO) constitui a “porta de entrada” para novas
qualificações, quer no âmbito de processos RVCC de nível básico, secundário e
profissional, quer no âmbito de outras modalidades de formação. A Missão dos CNO's
é assegurar que todos os adultos tenham a oportunidade de obter qualificação
e certificação, de nível básico ou secundário, adequado ao seu perfil e necessidades.
O Jornal de Coruche foi conversar com o professor José Manuel Gonilha,
que nos elucidou sobre o que é o CNO e as suas vantagens.

Na biblioteca dispõem de uma
pequena videoteca e de um espaço de informática com alguns
computadores ligados à Internet.
Maria da Conceição António trabalha aqui há uns bons anos e tem
acompanhado a evolução do espaço que deixou para trás o ar
escuro e invernal de outros tempos para ganhar novas cores frescas e juvenis. O chão, com riscas
de tons ácidos, prolonga-se por
mais duas salas que foram acrescentadas à biblioteca. As estantes
de madeira sóbria e escura que
preenchiam as paredes da sala são
agora de um castanho caramelo,
pequenas mas em maior número,
distribuídas harmoniosamente.
Na entrada, há ainda espaço para
a leitura diária dos jornais e revistas.
A biblioteca está mais atractiva
para os alunos que, como diz Mª
da Conceição, “estão mais ligados à parte tecnológica. Antes de
a Internet aparecer consultavamse mais livros e enciclopédias”.

funcionários, não fazem tanto
barulho, não ocupam o tempo
com as mesmas coisas e também
não fumam. Pelo menos, dentro
da escola. O fumo foi proibido,
mesmo nos espaços ao ar livre.
Algo que não levanta muita polémica: a maioria concorda. Ricardo Marques, aluno do 12º ano,
acredita que essa proibição tem
tido influência no número de jovens fumadores. “Os mais novos
não vêem os mais velhos a fumar
e como na adolescência há uma
tendência para a imitação de
comportamentos, os novos hábi-

Da biblioteca Frederico não
tem grandes lembranças. “Passava lá só para cumprimentar a D.
Conceição”, porque “criavam-se
laços entre os alunos e os funcionários”. “Agora” – diz – “os
jovens já não ligam a certas
coisas que nós ligávamos. Há
contínuos que não esquecemos e
que cumprimentamos ao longo da
vida.” Mariana Neves refere que
essa é a principal diferença no

tos acabam por ser copiados.” Os
hábitos dos alunos foram os que
mais mudaram, uns para melhor,
outros para pior. Gerações de
adolescentes que entram e saem
por este portão. Entrego o impresso assinado com a devida hora de
saída e deixo para trás um liceu
de agora, mas com as mesmas
caras que tão bem conhecem os
futuros homens e mulheres de
amanhã.

Jornal de Coruche (JC) –
O que é o RVCC?
José Gonilha (JG) – É um
processo de que permite Reconhecer, Validar e Certificar as
Competências (daí a sigla RVCC)
adquiridas pelos adultos ao longo da vida, com vista à obtenção
de uma certificação escolar de
nível básico (4.º, 6.º ou 9.º ano
de escolaridade) ou de nível
secundário (12.º ano de escolaridade).
JC – Como se desenvolve
esse processo?
JG – O processo é desenvolvido ao longo de um conjunto de sessões durante as quais os
candidatos são apoiados, por técnicos e formadores, na identificação e reconhecimento das respectivas competências escolares, na recolha de evidências
que as comprovem ou na respectiva demonstração.
JC – A quem se destina?
JG – Os Centros de Novas
Oportunidades destinam-se a
todos os cidadãos maiores de 18
anos que não frequentaram ou
não concluíram um nível de ensino básico ou secundário.
JC – Onde é que os interessados se devem dirigir para
reconhecer, validar as habilitações que possui para se candidatar?
JG – Os adultos interessados
em obter uma qualificação
devem inscrever-se no CNO da
Escola Secundária de Coruche
que, como o nome indica, se
situa na Escola Secundária de
Coruche.
JC – Como podem os interessados dar início ao processo de RVCC?
JG – Após a inscrição, os
adultos serão contactados pela
equipa técnico-pedagógica para
iniciarem o processo de diagnóstico.
Este processo de diagnóstico
permite ao Técnico a definição
do perfil de entrada de cada
adulto, de forma a encaminhá-lo
para um processo de RVCC ou
para uma oferta formativa mais
adequada.

JC – Quais as saídas profissionais que o CNO garante?
JG – O Centro Novas Oportunidades não garante saídas
profissionais aos adultos. Pode,
no entanto, indicar-lhes uma via
profissional. Todavia, ao dar-lhes
oportunidade de obterem uma
Certificação, mune-os de uma
“ferramenta” fortíssima no mercado de trabalho.
JC – É em horário pós-laboral?
JG – Relativamente ao horário da formação e/ou sessões de
reconhecimento, este decorre
essencialmente em horário póslaboral, uma vez que a maioria
dos adultos só tem disponibilidade nesse horário. Mas não é
obrigatório que seja nesse horário.
Como o processo RVCC é
um processo individualizado,
procuram-se sempre agendar as
sessões para uma hora e data
que respondam às necessidades
e interesses dos adultos e às capacidades de resposta do CNO.
Pode assim iniciar-se o processo
RVCC em qualquer altura do
ano, com um horário adaptado e
a ser acordado entre o adulto e o
Centro Novas Oportunidades.
JC – Quem termina o 12.º
ano pelo CNO fica com as
mesmas habilitações que um
aluno que andou doze anos a
estudar?
JG – Essa é uma questão
muito importante e que deve ser
clarificada.
O processo RVCC não é um
processo de escolarização. Isto
é, os adultos não vão à escola para terem aulas, no sentido mais
comum do termo. Daí poderem
ser flexibilizados os horários e
adaptados os ritmos de trabalho.
Quem percorre um percurso
RVCC vai ver serem reconhecidas e validadas as competências
que adquiriu ao longo da sua
vida e também outras que certamente irá adquirir com a ajuda
da equipa que o acompanhará.
Consoante os casos, pode
obter um certificado de 1º, 2º ou
3º ciclo e, neste último caso, um

diploma do ensino básico, ou
um diploma de ensino secundário, se for esse o nível de conclusão.
O processo de RVCC não
tem um programa como um percurso escolarizado. É desenvolvido com base num referencial
de competências-chave de educação e formação de adultos, de
nível básico ou de nível secundário.
Tem o acompanhamento permanente de uma equipa técnicopedagógica constituída por profissionais de RVC e formadores
das áreas de competências-chave, no sentido de o ajudar a demonstrar as suas competências.
A validação das competências é
formalizada numa sessão de júri, conduzindo à emissão de um
certificado e/ou diploma.
Respondendo finalmente à
sua pergunta, quem termina o
12º ano pelo CNO tem as mesmas habilitações que outra pessoa que frequentou o ensino regular e que são válidas para todos os efeitos legais. A diferença mais significativa é que a certificação alcançada não é traduzida numa classificação.
JC – Pode-se concorrer ao
ensino superior com o 12º ano
feito através do CNO?
JG – Como disse, quem termina o processo RVCC tem as
mesmas habilitações que qualquer outro que tenha feito um
percurso diferente.
Um adulto que concluiu o 12º
ano pelo CNO poderá concorrer
ao ensino superior, através de
duas vias distintas: uma específica de cada universidade para
adultos com idade superior a 23
anos e uma outra através dos
exames de acesso ao ensino superior. Nesta situação com recurso a exames e uma vez que a
conclusão do secundário não é
acompanhada de uma classificação final, a nota de candidatura
à universidade é calculada apenas com base na nota obtida nos
exames.
____
José António Martins
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Poupança de Energia Eléctrica
– ETIQUETA ENERGÉTICA –
Quando adquirirmos um equipamento
eléctrico e electrónico, devemos ter em
atenção a etiqueta energética que informa
sobre a eficiência energética dos equipamentos. Embora os aparelhos mais eficientes tenham, na generalidade, um custo
superior, os encargos decorrentes da sua
utilização ao longo do tempo são consideravelmente menores em comparação com
os aparelhos similares com menores eficiências energéticas. Além disso beneficiam de um tempo de vida mais longo.
Significa isto que, a médio prazo, o sobrecusto desses aparelhos é compensado pelo
menor valor na factura energética, acabando
por ser a melhor opção económica e ambiental.
Para esclarecer o consumidor a cerca
do consumo, rendimento, capacidade e
ruído de alguns equipamentos eléctricos e
electrónicos, a União Europeia adoptou um
sistema de informação – a Etiqueta
Energética. A sua afixação é obrigatória em
equipamentos como o frigorifico, aparelhos de ar condicionado, lâmpadas, fornos
eléctricos, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar roupa e secar.
Na etiqueta, as diferentes classes energéticas estão assinaladas por letras, de A a
G, por ordem decrescente de eficiência.
Para a mesma capacidade e características
um aparelho classificado como A é o mais
eficiente e económico do consumo de elec-

Marta Costa Almeida *

tricidade, enquanto o G é o pior. Por norma, entre duas letras consecutivas existe,
em termos de eficiência energética, uma
diferença entre 10% a 15%. No caso, das
etiquetas dos aparelhos de frio, existem
duas classes suplementares, A++ e A+,
para os equipamentos com níveis de eficiência superiores a A.
Ao adquirir o seu electrodoméstico certifique-se que o equipamento possui a etiqueta energética, ou que esta é fornecida
pelo vendedor. Caso o equipamento não
possua a etiqueta, pode informar a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ou à Delegação Regional do Ministério da Economia da zona onde mora.
Lembre-se que a consciência ecológica
deve ser tida em conta no momento da
compra e durante a utilização dos equipamentos, através da sua utilização racional.
Exemplo disso é a utilização das máquinas
de lavar com cargas máximas ou manter a
porta do frigorífico fechada sempre que
este não seja necessário. Cabe a cada um
de nós gerir os consumos de energia nas
nossas casas e poupar energia, economizando assim algum dinheiro ao fim do mês,
ao mesmo tempo que ajuda a melhorar o
ambiente.
Mudar é fácil, não custa nada e o
Ambiente Agradece!
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

LIVRO

Mouzinho de Albuquerque
– de António Mascarenhas Gaivão
Editado pela Oficina do Livro, este livro conta a história de um dos maiores portugueses de
sempre.
Monárquico convicto e conservador, Mouzinho
de Albuquerque era culto e exigente consigo próprio. Oficial de cavalaria, foi secretário-geral do governo do Estado da Índia, governador do distrito de
Lourenço Marques e, mais tarde, de Moçambique.
O êxito militar da captura do Gungunhana e a forma apoteótica como foi recebido na metrópole e nas
principais cortes europeias fizeram de Mouzinho de
Albuquerque um dos grandes políticos do seu tempo.
Como consequência desse prestígio é nomeado
Ajudante de Campo do Rei e responsável pela educação de D. Luís Filipe de Bragança, mas não resiste ao clima de intriga e de indecisão generalizado
que se vivia em Portugal no início do século XX e
retira-se da cena política.

O seu desaparecimento continua envolto num
mistério que dificilmente se desvendará, mas o nome de Mouzinho de Albuquerque permanecerá como um protagonista maior da História de Portugal.
“A obra de Mouzinho faz dele um dos grandes portugueses da nossa História. O seu prestígio é imenso, não só entre os militares, mas transversalmente
a toda a sociedade, militar e civil, desde os seus
contemporâneos até hoje.”
“… herói máximo dos tempos modernos.”
Marechal Carmona

“Um dos portugueses mais representativos do
nosso génio de povo com uma missão no mundo.”
Vitorino Nemésio

“Símbolo de dedicação e coragem cívica.”
Hintze Ribeiro

O Autor
António Mascarenhas Gaivão nasceu em Montalvão, concelho de Nisa, Alto Alentejo, em 10 de Junho de 1974. Depois de
fazer a escolaridade primária e parte da secundária em Coimbra,
licenciou-se em Economia na Universidade Católica Portuguesa.
Durante quase uma década trabalhou na banca e na indústria,
tendo desenvolvido a sua actividade profissional em Portugal,
Espanha, Alemanha, Croácia, Hungria, França e República Popular da China.

Colaborou com diversas publicações, como o “Communitas”,
o jornal do Colégio Universitário Pio XII, e as revistas “Diálogo e
Estudos – Revista do Centro Académico de Democracia Cristã”.
Em 2007 ingressou na carreira diplomática, como adido de
embaixada. Actualmente, está colocado nos serviços internos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.
“Mouzinho de Albuquerque” é a sua primeira obra.
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Horta quer Brasil no
Conselho de Segurança
cortesia: http//radio.un.org/por

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

O presidente do Timor-Leste e Prémio Nobel
da Paz, José Ramos Horta, afirmou que as Nações
Unidas precisam promover a reforma do Conselho de Segurança..
Segundo ele, o Brasil deve fazer parte da expansão do conselho numa tentativa de reflectir a
geopolítica actual.
Ramos Horta fez a afirmação durante uma entrevista exclusiva à Rádio ONU, após seu discurso na Assembleia Geral, em Nova York, na quinta-feira, dia 25 de Setembro:
“É inevitável que haja reforma no Conselho de
Segurança, é inevitável que haja expansão no
Conselho de Segurança e é inevitável que o Brasil
seja membro permanente do Conselho de Segurança. O Brasil tem 200 milhões de habitantes; é
o maior país em todos os sentidos da América

Latina e é o país que mais contribuiu ao longo de
décadas para missões de paz da ONU. É o país,
sobretudo nos últimos anos, quando há tensões na
América Latina, tem sido o presidente Lula, o
Brasil, a acalmar, a serenar os ânimos. E o comprometimento do Brasil enquanto país, enquanto
seus governantes tem sido estadistas em quem se
pode confiar para ser membro permanente do
Conselho de Segurança”, disse.
Ainda na Assembléia Geral da ONU, na semana passada, um outro país lusófono, Portugal,
defendeu a reforma do Conselho com assentos
permanentes para Brasil, Índia e um país africano.
Em meados deste mês, os países-membros das
Nações Unidas aprovaram um cronograma para o
início das negociações sobre a expansão do conselho até Fevereiro de 2009. A resolução foi votada no fechamento da última sessão da Assembleia
Geral na sede da organização.
Mônica Villela Grayley, da Rádio ONU em Nova York.

• SUGESTÕES DE LEITURA

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
LIVRO
A Força dos Afectos de Torey Hayden
O novo livro de Torey Hayden
fala de como os afectos podem salvar e transformar a vida das pessoas,
neste caso, a mãe de uma das crianças com a qual trabalha. Recordo
que a autora já escreveu outras obras
acerca da infância, de crianças especiais, com traumas difíceis de superar, tais como “A Criança que não
Queria Falar”, “A Menina que Nunca Chorava”, "Filhos do Abandono”
ou "Os Filhos do Afecto”. Um livro
para quem ainda acredita que é possível consertar o mundo, nem que
seja apenas o mundo de alguém!

CD+DVD
The Cosmos Rock
(CD+DVD) de QUEEN com PAUL RODGERS

de Mário Gonçalves

• Os Problemas do Milénio
São no total sete os problemas não resolvidos que definem a matemática contemporânea. "Os Problemas do Milénio", de Heith Devlin, é um livro muito interessante
para todos os amantes da matemática, da física e da engenharia. Ao longo de quase
três centenas de páginas, encontramos, muito bem descritos, neste livro publicado
em Portugal pela Gradiva, os sete quebra-cabeças que persistem em levar os sábios
dos números à loucura. Só para se ter uma ideia do grau de dificuldade destes enigmas, há alguns anos atrás, a Fundação Clay de Cambridge (Massachusetts) desafiou
o mundo a participar num concurso com intuito de resolver estes problemas. Quem
descobrisse um dos sete enigmas, receberia um milhão de dólares. Vale a pena ler.
Fica aqui o meu desafio pessoal a Olga Franco, a melhor professora de Matemática
que conheci até hoje.

• Erótica do Vinho
O professor e jornalista francês, Jean-Luc Hennig, escreveu o livro intitulado
"Erótica do Vinho". Não é mais um livro a falar sobre a vinha e o vinho como existem aos milhares por este mundo vinícola fora. É uma obra que retrata aspectos raramente vistos na literatura vitivinícola mundial. Através da editora Campo das Letras,
o autor (que não é certamente abstémio) explica-nos, por exemplo, o trajecto do
vinho pelo corpo humano, a embriaguez do leite, o banho de vinho, a espuma ou a
maneira como alguns se servem da garrafa como se de uma mulher se tratasse. Nesta
obra, é revelada a natureza libertina do vinho que agita os "espíritos animais" e transforma, por vezes, o bebedor em puro objecto ébrio, elanguescido e louco.

• Os Estudantes e o Álcool
"Os Estudantes e o Álcool" é uma interessante obra que retrata importantes pormenores sobre o consumo de álcool por parte dos adolescentes. Através de um mega
estudo de investigação, Jacqueline Freyssinet-Dominjon e Anna-Catherine Wagner,
duas professoras da Sorbonne, conceituada universidade parisiense, falam de determinadas matérias verdadeiramente preocupantes sobre os exageradíssimos consumos de álcool por parte dos estudantes. A obra, publicada pela Quarteto Editora,
aborda diferentes assuntos que vão desde os ritmos de saídas ao beber colectivo, passando pela embriaguez e pelos determinantes sociais das formas de beber.

• As Boas Receitas de Saúde das Nossas Avós
Sabia que a inalação de vinagre de cidra quente alivia as dores de cabeça e as constipações? E que se esfregar os dentes com sal marinho tonifica as gengivas e limpa
perfeitamente os dentes? Sabine Jeannin reuniu, num só livro, as mais espectaculares
receitas caseiras do tempo da avozinha. São centenas de truques utilizados pelos nossos antepassados, isto numa altura em que a ida à farmácia era pouco frequente. "As
Boas Receitas de Saúde das Nossas Avós", publicado pela Europa-América, é um
autêntico "armário de medicamentos". Um livro que todos deveriam ter em casa,
pois nunca saberemos quando teremos de recorrer a ele no nosso dia-a-dia. Sabe
como se pode tirar uma espinha espetada na garganta? Parar uma hemorragia nasal?
Combater o enjoo nos transportes?

É o regresso da mítica banda
às músicas originais (mais de
uma década depois), acompanhada por Paul Rodgers (uma união
que tem resultado muito bem)
mas sem nunca esquecer Freddie
Mercury. Este álbum contém uma
edição especial com DVD, onde
não faltam alguns clássicos dos
Queen, como Radio Ga Ga, We
Will Rock You e We Are The
Champions. Um CD obrigatório!!!

David Gilmour: Live In Gdansk
de David Gilmour
Os Pink Floyd continuam a fazer parte das nossas vidas, alguns dos
seus êxitos são inesquecíveis e obrigatórios em qualquer espectáculo
dos seus antigos membros. Este CD, gravado ao vivo na Polónia, conta
com a participação de alguns elementos da antiga banda de Gilmour
como Richard Wright (falecido em Setembro passado), entre outros.
Neste álbum poderá escutar canções dos seus álbuns a solo e, claro
está, relembrar algumas músicas da época dos Pink Floyd. Outro
álbum indispensável!!!
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Xadrez

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

Um jogo com história
Foi com agrado que recebemos alguns
comentários construtivos dos leitores do
nosso jornal relacionados com esta iniciativa de escrever neste espaço sobre
este jogo fantástico que na minha opinião
é de facto o jogo mais impressionante de
toda a humanidade, o qual devia ser uma
disciplina obrigatória no ensino básico.
Um leitor, e pelos vistos fã de Bobby
Fischer, perguntava-me para quando neste espaço a breve biografia desse génio
solitário que desafiou a formidável escola soviética de xadrez, e para deleite do
ocidente, venceu! Bem, pelos vistos vamos ter que esperar até Julho de 2009
pois Fischer foi o 11.º Campeão do Mundo.
Hoje, para além de uma breve biografia sobre Lasker (segundo Campeão do
Mundo), vamos iniciar algo inédito na
história do jornalismo em Portugal pois
vamos ensinar (tentar) via jornal a modalidade do xadrez aos mais jovens leitores.
Sendo assim, vamos apresentar algumas considerações gerais e apresentar o
movimento do Rei. Cada jogador dispõe
de 16 peças: 1 Rei, 1 Dama, 2 Torres, 2
Bispos, 2 Cavalos e 8 peões que têm movimentos próprios num tabuleiro de 64
casas, curiosamente a idade com que faleceu Fischer.
O objectivo do jogo consiste em dar
xeque-mate (a explicar) ao Rei adversário. Inicia o jogador que joga com as peças brancas. Joga um jogador de cada
vez, apenas um lance e peça tocada é peça jogada. Em todas as capturas (normalmente facultativas), a peça que captura
passa a ocupar a casa da peça capturada
(com excepção para a captura de peão na
passagem). O movimento das peças é
limitado pela colocação das outras. Só o
cavalo pode saltar por cima de uma casa
ocupada.
O jogador não pode colocar o seu rei
em xeque (i.e. sobre o ataque de uma
peça do adversário). Mas o Rei pode
ameaçar e capturar peças se isso não o
colocar sobre xeque. A posição inicial do
jogo é a seguinte:
Na posição inicial a casa branca (h1 e
a8) à direita de cada jogador. Na disposição das peças reforçar que Dama
branca em casa branca, Dama preta em
casa preta e Reis em casa de cor oposta.
O Rei joga para todos os lados (i.e. linha,
coluna e diagonal), mas só um casa de
cada vez, ver exemplo:

O Rei não tem valor de troca pois é o
símbolo máximo que nunca se pode capturar. Deve estar sempre protegido porque quem lhe dá xeque-mate vence a partida. Xeque-mate quer dizer o seguinte: o
Rei está em xeque e não se pode proteger
do mesmo (i.e. via capturar a peça que
está a dar xeque, jogar para outra casa
livre de xeque, ou interpor peça entre o
Rei e a peça que está a dar xeque). Na
próxima edição do jornal vamos apresentar a Dama aos nossos leitores e suas características específicas.
De seguida, um desafio para os leitores que já entendem um pouco mais de
xadrez, no seguinte diagrama as brancas
jogam e ganham em 2 lances, não perca
a solução na próxima edição no nosso
jornal:

O gosto intenso de Lasker pelo xadrez levou os seus pais a transferi-lo de
escola, para o afastarem da influência
xadrezista do irmão. Contudo, o director
dessa escola o seu professor de matemática era o presidente e campeão do grupo
de xadrez local.
Doutorado em Matemática e Filosofia, foi o primeiro jogador na época a ter
em conta os factores psicológicos relacionados com uma partida de xadrez. Foi
um excelente apreciador da táctica e da
estratégia, e ao mesmo tempo percebeu
que a arte de identificar e explorar as fraquezas de uma posição no tabuleiro eram
mais importantes que a habilidade de
fazer os lances correctos.
Um profundo conhecedor da psicologia humana e uma grande compreensão
do valor relativo da estratégia no xadrez
ajudaram-no a vencer quase todos os torneios em que participou e a manter o seu
título de campeão mundial durante 27
anos. Ainda hoje um recorde na modalidade e pouco provável que venha a ser
ultrapassado.
Lasker foi, talvez, o primeiro dos grandes mestres a compreender a importância
da preparação específica com vista a participação num torneio. Lasker, preparava
o seu estilo de jogo de modo a criar uma
situação no tabuleiro na qual o adversário
se sentisse inseguro. Devido à sua preparação prévia, ele conhecia os seus adversários na perfeição: suas virtudes e suas
fraquezas.
De seguida uma partida entre Lasker
e Steinitz para o campeonato do mundo
em 1894, no Canadá.

E. Lasker – W. Steinitz
Campeonato do Mundo, Canadá, 1894.
Ruy Lopez
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Bb5 d6 4.d4 Bd7
5.Cc3Cge7 (a defesa clássica de Steinitz) 6.Be3
(noutra partida Lasker jogou 6.Bc4) 6….Cg6
7.Dd2 Be7 8.0-0-0 (se 8.0-0 0-0 9.Tad1 Bg4)
8…a6 9.Be2 exd4! (contra 9…0-0?! 10.dxe5!)
10.Cxd4 Cxd4 11.Dxd4 Bf6 12.Dd2 Bc6 13.Cd5
0-0 14.g4?! Te8 15.g5 Bxd5 16.Dxd5 Te5
17.Dd2 Bxg5! 18.f4! Txe4! 19.fxg5 De7
20.Tdf1? Txe3 21.Bc4 Ch8!? 22.h4 c6 23.g6!
d5?! 24.gxh7+ Rxh7 25.Bd3+ Rg8 26.h5 Te8
27.h6 g6 28.h7+ Rg7 29.Rb1! De5! 30.a3 c5
(melhor seria 30….Te6) 31.Df2 c4 32.Dh4 f6
(totalmente seguro seria 32….Rf8!)

33.Bf5 Rf7 34.Thg1! gxf5 (erro decisivo)
35.Dh5+ Re7 36.Tg8 Rd6? 37.Txf5 De6
38.Txe6 Dxe8 39.Txe8 Dxe8 39.Txf6+ Rc5
40.Dh6 Te7 41.Dh2?! (bonito, mas não preciso)
41…Dd7?! 42.Dg1+ d4 (única para parar o
mate) 43.Dg5+ Dd5 44.Tf5 Dxf5 45.Dxf5+ Rd6
46.Df6 e as pretas abandonam (1-0)

O achado arqueológico feito na Igreja de S. Pedro em Coruche
levou à publicação do livro “História da Fundição Sineira em Portugal”

SINO MAIS ANTIGO DE PORTUGAL ACHADO EM CORUCHE
Finalmente, vamos continuar com a
breve biografia sobre os campeões do
mundo.O segundo foi o alemão Emanuel Lasker (campeão mundial entre
1894-1921).

Nasceu em Berlim a 24 de Dezembro
de 1868. Aos 12 anos apresentava uma
habilidade rara para a matemática, e foi
para uma escola em Berlim, sob os cuidados do seu irmão mais velho o qual lhe
ensinou a jogar xadrez.

Sai a público em Coruche, Coimbra, Lisboa e Porto uma obra singular no panorama nacional sob o título “História da Fundição Sineira em Portugal”, da autoria
de Luís Sebastian.
A Câmara Municipal de Coruche, através do seu Museu Municipal, deu corpo
a uma publicação decorrente de um feliz acaso, proporcionado por uma escavação
de emergência no decurso de uma obra particular, que trouxe à luz do dia uma das
peças arqueológicas mais significativas no acervo patrimonial do Concelho de
Coruche: o sino medieval da Igreja de São Pedro. Impulsionada pelo singular achado arqueológico deste sino, de 1287, o mais antigo conhecido para o território
nacional e mundialmente único no seu contexto de abandono, a edição desta obra
pelo Museu Municipal de Coruche integra um esforço alargado de divulgação desta
importante descoberta. Não se resumindo a este achado, o estudo da fundição
sineira em Portugal tem assim, pela primeira vez, uma obra que lhe é totalmente
dedicada. Contando com a contribuição de investigadores de distintas áreas científicas, é o produto de seis anos de investigação, reunindo numa só obra a perspectiva
histórica, etnográfica e arqueológica de um mesmo tema.
Não descurando os costumes e tradições em torno do sino, tão enraizados na
cultura popular portuguesa, junta ao seu carácter inédito a disponibilização, pela
primeira vez em Portugal, do registo sonoro do toque sineiro manual, cuja tradição
e memória se encontra em rápida extinção pela crescente automatização dos campanários portugueses.
O inesperado valor estético encontrado nos campanários e últimas fundições
sineiras em laboração em Portugal encontra-se ainda reflectido no envolvimento de
diversos ilustradores que, da fotografia ao desenho, tentam captar do pormenor à
ambiência geral que caracterizam esta actividade milenar, com tanto de único como
de desconhecido.
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Informações da Paróquia de Coruche

Setembro de 2008

BAPTIZADOS

FALECIMENTOS

IGREJA DO CASTELO

Dia 2 - Pedro Firmino - 87 anos
Dia 3 - João Vieira Júnior - 63 anos
Dia 5 - Maria Victória Falcato - 83 anos
João Elias Ferreira Tadeia - 72 anos
Dia 8 - Clementina Maria - 88 Anos
Dia 9 - Clara Maria - 89 anos
Henriqueta Maria - 82 anos
Dia 11 - António José Felício - 86 anos
Dia 12 - Manuel Maria Ribeiro
Azevedo Coutinho - 54 anos
Maria Custódia - 84 anos
Dia 16 - Joaquim António Lopes - 88
Ernesto José Nunes - 72 anos
Maria da Conceição Gastão Sousa 84 anos
Dia 17 - Idalina Farinha Bernardino de
Carvalho - 67 anos
Josefa Maria dos Santos - 84 anos
Dia 18 - António Romão Teles - 92 anos
Manuel Barreto Durão - 66 anos
Dia 19 - Alfredo Francisco Salazar
Gonçalves - 68 anos
Dia 20 - Diamantino António Friezas 58
Emília Custódia - 94 Anos
Dia 21 - Hélder Quintas - 77 anos
Dia 25 - Ludgéria Domingos - 100 anos
Olívia Maria - 92 anos

Dia 13 - Matilde Paulos Branco
Dia 20 - Andreia Filipa Matias Dias

IGREJA MATRIZ
Dia 28 - Guilherme Meireles Godinho

IGREJA DA AZERVEIRA
Dia 28 - Telma Isabel Simões Marques

CASAMENTOS
IGREJA DO CASTELO
Dia 6 - Hélder David Custódio
Nélia Cristina Coelho Ferreira
Dia 13 - Nuno Filipe Ramos Gonçalo
Erica Lanças Janeiro dos Santos
Dia 20 - Norberto José Carvalho Maia
Sandra Isabel Ramalho
Luís Filipe de Serpa Pimentel
de Barros Virgolino
Maria D'Orey Roquette
Travassos Valdez
David Emanuel Carvalho de
Sousa Oliveira
Cynthia Maria Dias Pais

IGREJA DO REBOCHO
Dia 13 - José Fernando Faria Santos
Ferreira
Claudia Sofia Ribeiro Piegas

IGREJA DA MATRIZ
Dia 28 - Telma Isabel Simões Marques

Rio Maior recebe primeira
área de localização
empresarial do país
O Ministério da Economia emitiu, no passado dia 25 de Setembro, a licença de
instalação da primeira Área de Localização Empresarial do país para o Parque de
Negócios de Rio Maior.
O investimento de 21 milhões de euros vai agora iniciar-se. A primeira fase permitirá instalar os compromissos de venda já existentes com algumas empresas.
Este projecto de investimento, por ser o primeiro ao abrigo desta legislação,
conheceu fortes entraves e obstáculos à sua concretização.
A confiança dos accionistas da empresa na capacidade de se ultrapassar os problemas, e a cooperação com os organismos da Administração Central, permitiu
concluir o processo quando muitos duvidavam dessa possibilidade.
Recorde-se que o Parque de Negócios de Rio Maior foi o primeiro projecto dos
Parque de Negócios do Vale do Tejo a arrancar, e a primeira sociedade gestora a
constituir-se.

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

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

De ciclo-via a parque
de estacionamento
Coruche, terra de touros e toureiros e de… seres estupidamente inteligentes!
Esta bendita foto revela mais um acto de estranha inteligência por parte de um coruchense (?), se não o for
que me perdoe o elogio. Então a único ciclo-via de que dispomos deu lugar a um parque de estacionamento? Com
direito a sombra e tudo? Fantástico! Quem terá tido esta brilhante ideia?
As pessoas não têm respeito por nada nem por ninguém esta foto retrata o extremo a que o comodismo
chegou! E a GNR? Onde andam esses bravos homens que tanto têm feito por Coruche? Talvez estejam na rua 5
de Outubro a multar mais uns comodistas!

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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EDUCAR AGORA

Regras e Disciplina,
com Amor e Afecto

Mariazinha A.C.B. Macedo
Educadora de Infância

“Mãe,
Se alguém um dia te disser que nunca fizeste nada de importante, não ligues.
O mais importante já foi feito: Tu!”

No tícias da ADC
Iniciaram-se com grande sucesso, as actividades da
Escola de Futebol da ADC.
Estão a funcionar 4 turmas, às 3ª, 6ª e Sábados.

Turmas / Escalões
Turma 1 - Infantis (nascidos em 1996 e 1997)
Turma 2 - Escolas (nascidos em 1998 e 1999)
Turma 3 - Pré-escolas ( nascidos em 2000 e 2001)
Turma 4 - Minis (nascidos em 2002 e 2003)
Estão já confirmados 3 Encontros de Futebol:
• 18 de Outubro em Sintra às 16h00, com a Escola de
Futebol Sintrafoot, nos escalões de Infantis e Escolas.
• 26 de Outubro em Coruche às 15h00, com a Escola
Academia Sporting de Corroios, nos escalões de
Infantis, Escolas, Pré-escolas e Minis.
• 8 de Novembro em Setúbal às 15h00, com a Escola
Academia Sporting de Setúbal, nos escalões de Infantis
e Escolas.

Não posso deixar de começar esta minha conversa convosco, queridos pais, neste mês de
Agosto, sem prestar uma pequenina homenagem à minha mãe
(que fazia anos no dia 2 de Setembro).
Penso que no recomeço de
aulas que se avizinha, na entrada de um novo ano lectivo, não
é de mais frisar o papel importantíssimo das Mães na educação das crianças e na cooperação e ajuda que podem dar a todos os técnicos que se empenham nesta linda, mas sempre
difícil, tarefa de Educar.
Interrompo, portanto, o assunto que vínhamos desenvolvendo sobre “As garatujas”, que
retomaremos mais tarde, para,
de novo, dar todo o apoio, atenção, importância ao esforço que
é pedido a todos os pais, sem o
que a nossa tarefa de construir
um país melhor, melhores seres
humanos, mais hábeis e comprometidos no desenvolvimento
do nosso mundo, não será tarefa
fácil.

Assim, dirijo-me de novo a
vós, Mães, que procuram todos
os dias a melhor forma de ajudar a “crescer” as vossas crianças. E queria deixar-vos uma
“ideia-força” que vos pode fazer
pensar: Neste nosso mundo,
cada vez mais consumista, confuso, e sem princípios sérios de
disciplina e regras de moral, as
ideias perdem-se em ideias fúteis, secundárias, sem sentirem,
a maior parte das vezes, a segurança necessária que é dada
como suporte de vida pelos respectivos Pais.
O que acontece então é que,
sem sentirem os pés no chão,
vacilando inseguros, sós, e sem
regras definidas, perdem-se
muitas vezes neste nosso mundo tão conturbado.
É aqui que nós temos a obrigação de os ajudar através de
regras de disciplina e afecto.
Nós considerámos, durante
muito tempo – eu e os meus
irmãos – que a nossa mãe era
um bocadinho dura, mas hoje
todos lhe agradecemos a ajuda

que nos deu para trilharmos
caminhos, por vezes duros, mas
sem perder o norte. E seguindo
as normas morais que, embora
não nos tendo trazido facilidades, nos deram uma consciência
de rectidão. Sem que fossem
necessários, para nos sentirmos
felizes e realizados, a ajuda de
….artificiais, que nada mais são
do que “uma compra fácil de
pseudo felicidade”.
Como tal, nunca temam utilizar constantemente a Disciplina e o Afecto, os quais, tenho a
certeza, vos irão ajudar a cumprir a vossa Missão de Educadores.
Daí a Ideia-Força que este
mês vos quero deixar:
Muito Afecto, muito Amor,
muita Disciplina!
E… Regras!
Esta a receita ideal a ser utilizada sempre que necessário.
Até breve, queridos pais, e
não desistam de construir regras
e de as fazer aplicar. Com o
afecto e o amor que só os pais
têm para dar.

Futsal em Coruche
CAD CORUCHE
Nos últimos tempos pôde-se observar
um crescente número de departamentos
de Futsal presentes nos clubes. Os clubes cada vez mais estão voltados para
esta actividade.
Na verdade é preciso definir onde se
quer chegar com este projecto. Vêem-se
dois caminhos, um é formação do indivíduo como ser critico que age e se relaciona em grupo, através de manifestações sociais e/ou motoras, outra é a formação de atletas que um dia se poderão
tornar de alto nível.
A consecução deste projecto implica

Na vila de Coruche existe há já 5 anos um grupo de jovens, oriundos das várias freguesias do concelho, que se reúne com um
objectivo comum: o de divulgar uma modalidade, no concelho,
que está em expansão por todo o país – o FUTSAL.
a mobilização da comunidade (autarquia, escolas, Associação de Futebol de
Santarém, entidades públicas e privadas, jovens e suas famílias), bem como
a participação activa e consistente do
clube (dirigentes, coordenadores, sócios, atletas, técnicos, funcionários e
amigos).
É função do CAD Coruche a detecção, selecção, recrutamento e formação
de atletas, de modo a que num futuro
próximo o Clube possa vir a beneficiar
de todo um trabalho programado ao longo do tempo, com bases positivas e con-

cretas, baseadas numa filosofia própria
do clube.
Nesta filosofia não podemos deixar
de salientar os aspectos de rendimento
que este nível se baseia sobretudo numa:
• Atitude competitiva,
• Atitude responsável e positiva,
• Espírito de sacrifício e de solidariedade,
• Espírito de equipa,
• Respeito para com: colegas, árbitros, adversários, dirigentes, sócios e
população em geral.
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Lombo de
porco preto
recheado com
presunto,
queijo gouda
e salva com
Ratatoille e
Tagliatelle salteado

Ingredientes 4 pax:

Para os acompanhamentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Lombo porco preto com aproximadamente 2 kg
200 gramas de presunto fatiado
150 gramas queijo gouda fatiado
10 Folhas de salva
3 Folhas de louro
100 Gramas de margarina
4 dentes de alho
Pimenta preta q.b.
Sal grosso q.b.
3 dl vinho branco
1 dl vinho porto
20 gr manteiga

1 Cebola pequena
4 Dentes de alho
2 Cenouras médias
1 courgette media
20 gr aipo (1 raminho)
4 Tomates maduros
1 Pimento verde
1 Raminho de coentros
Molho de soja q.b.
500 gr tagliatelle
2 dl azeite
Água q.b.
Orégãos q.b.

Confecção
Abra o lombo cortando-o de forma a que se assemelhe a uma folha com mais ou menos 2 cm de altura, cubra com o presunto, o queijo e as folhas de salva
dispersas. Enrole a peça apertando sempre e ate com fio do norte. Faça uma pasta com o alho, o sal e a pimenta e barre-o por cima e por baixo. Coloque-o
num tabuleiro de forno. Corte a margarina em pequenos pedaços que são colocados por cima do lombo, juntamente com as folhas de louro e um pouco do
vinho branco. Leve-o então ao forno a cerca de 160º durante aproximadamente 1 hora. Vire o lombo ocasionalmente á medida que ele vai corando e acrescente um pouco mais de vinho sem deixar queimar muito o tabuleiro. Se necessário pode também acrescentar um pouco de água no fundo do tabuleiro para
evitar que queime. Caso use um termómetro de forno, deixe assar ate aos 85º no interior da peça. No fim de assado retire o lombo para uma tábua de cozinha
e lamine-o, coloque o tabuleiro da assadura ao lume com um pouco mais de vinho branco e o vinho do porto e deixe ferver para que o vinho absorva o sabor
do assado, verta então este molho através de um passador fino para uma frigideira. Volte a ferver o molho agora na frigideira e acrescente a manteiga mexendo sempre até este engrossar um pouco e verta sobre o lombo fatiado. Para o ratatoille, pique a cebola e 2 dentes de alho, lamine o raminho de aipo, o pimento verde e aloure tudo em metade do azeite. Junte as cenouras cortadas em rodelas finas e deixe cozinhar um pouco em lume brando. Acrescente a courgete
também em rodelas e salteie em lume forte. Por fim, junte os tomates sem as grainhas, cortados em meias luas. Tempere com sal e molho de soja e termine
com os coentros picados. Coza o tagliatelle em água abundante temperada só com sal, escorra-o e arrefeça-o de seguida em água fria. Pique os 2 dentes de
alho restantes e aloure-os no azeite, não deixando queimar. Junte o tagliatelle e salteie em lume forte, tempere com sal e pimenta e termine com um pouco de
orégãos.

convite

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

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

Retomas

Mostra de artesanato

“Aqui está Coruche”
dias 3 , 4 e 5 d e O ut.
no Restaurante

“Mira R io”
Av. Luís de Camões

CORUCHE

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

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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DO PRADO

AO

PRATO

Novidades para as Microempresas
do sector alimentar
Caros leitores façamos uma
pausa na abordagem dos pré-requisitos por emergirem outros
assuntos de interesse para as
nossas pequenas empresas…
Foi proposta pela Comissão
Europeia uma pequena alteração ao regulamento 852 (um dos
principais documentos legislativos referentes á segurança alimentar e á implementação do
HACCP em diferentes sectores)
que levará a algumas mudanças
a nível das microempresas.
Assim, acrescerá no artigo
5.º do Regulamento n.º 852/2004,
um n.º 3 com a seguinte redacção: “Sem prejuízo das demais
exigências do presente regulamento, os operadores de empresas do sector alimentar podem
ser isentos da obrigação de criar,
aplicar e manter um ou mais
procedimentos permanentes com
base nos princípios HACCP. Esta
isenção aplica-se apenas a empresas na acepção da Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 2003, (com
particular ênfase para as microempresas), cujas actividades
consistam predominantemente
na venda directa de géneros ali-

mentícios ao consumidor final,
e desde que a autoridade nacional competente considere, com
base numa avaliação dos riscos
efectuada regularmente, que não
existem riscos que devam ser
evitados, eliminados ou reduzidos para níveis aceitáveis, ou
que quaisquer riscos identificados estão suficientemente con-

trolados através da aplicação
dos requisitos gerais e específicos de higiene alimentar estabelecidos nos n.os 2 a 6 do artigo
4.° do presente regulamento .”
É, também, introduzindo um
novo Considerando (Considerando 15-A) com seguinte redacção: “Afigura-se importante que
as autoridades competentes apli-

quem a flexibilidade prevista no
presente regulamento, nomeadamente na alínea g) do n.º 2 e
no n.º 5 do artigo 5º, nomeadamente no que diz respeito às
empresas que sejam microempresas na acepção da Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas.”
Perante isto, e traduzindo um
pouco por miúdos, a obrigatoriedade da implementação do
HACCP em micorempresas
(empresas com menos de 10 trabalhadores) poderá vir a deixar
de existir no nosso país (note-se
que o que atrás foi citado é apenas e só uma proposta que ainda
não foi transposta para a nossa
legislação). Importa referir que
não irá deixar de continuar a ser
obrigatório o cumprimento de
todos os pré-requisitos (que temos vindo a falar nesta rubrica),
incluindo os registos (que é o
que mais cabelos brancos dá aos
nossos operadores), assim como
a colheita de análises, o controlo de pragas, a formação… Enfim pouco vai mudar na prática.
O que se constatou é que a maio-

Mónica Tomaz

*Médica veterinária

ria das pequenas empresas não
tem PCCs (pontos criticos de
controlo) pelo que não faz sentido continuar a fazer-se estudos
exaustivos dos perigos e riscos
para chegar sempre á mesma
conclusão e mais importante
que tudo não vai fazer sentido
pagar a uma empresa externa
para fazer este mesmo estudo
(no entanto ainda é importante
haver auditorias externas uma
ou duas vezes por ano).
Concordo que esta medida é
realmente pertinente, contudo
temos de ser ponderados e não
aproveitar esta oportunidade
para mandar abaixo tudo o que
foi construído até aqui, com tanto esforço!!! E note-se que ainda
há muito que fazer. Queridos
empresários continuem com todas as medidas instiuídas no
vosso estabelecimento no sentido e sempre de salvaguardar os
géneros alimentícios que os
vossos clientes consomem.
Esta informação que vos
deixo ainda não está em vigor,
contudo penso que é importante
estarem a par do que se passa
nos bastidores. Encontramo-nos
para o próximo mês…

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carne A ssada c om M olho P reto
3 kg de Carne de Novilho para assar
Para a vinha d'alhos:
5 dentes de alho
1 cebola picada
3 folhas de louro
3 raminhos de alecrim
Sal e pimenta
2 chávenas de vinho tinto

Preparação

Para o tempero:
4 tomates grandes
3 cebolas
2 pimentões
4 raminhos de salsa
3 colheres de sopa de azeite

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

• Limpe a carne, retirando peles e nervos. De véspera pique os alhos e misture aos de mais ingredientes da vinha d'alhos. Nela coloque a
carne de molho para tomar gosto, virando de vez em quando. No dia seguinte escorre-se bem a carne, reserve-se a vinha d'alhos. Colocase o azeite numa panela grande, com tampa, e quando estiver quente coloque a carne para fritar virando-a. Picam-se os tomates, as
cebolas, os pimentões e a salsa e juntam-se à carne, deixando-se fritar um pouco os temperos. Junta-se a vinha d'alhos tapando-se a panela. Deixa-se a carne cozinhar por uma hora até secar parcialmente o liquído. Vai-se colocando água em pequenas quantidades, quase
gota a gota, de forma que o molho apure bem e se torne cada vez mais escuro. Quando a carne estiver macia e o molho consistente e
escuro estará pronto. Serve-se com batatas cozidas e quentes.
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