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EDITORIAL

Reflexões puras e duras
And, the new President of the
United States of America is… (e
o novo presidente dos EUA
é…), muito provavelmente Barack Obama.
Segundo as últimas estatísticas, Obama leva vantagem em
quase todos os Estados, só uma
surpresa de última hora enganará
as sondagens.
uando há uns tempos
atrás Barack Obama se
assumiu como candidato à presidência dos EUA, comentei num jantar de amigos, o
“engraçado” e curioso que era os
Estados Unidos terem um presidente negro.
Todos se lembram de estudar
ou ver representada em diversos
filmes, a recente História americana, onde os negros eram
oprimidos e escravizados até ao
limite. E agora muitos anos
depois será um negro a comandar os destinos de um país hoje
em dia multirracial. Será finalmente concretizado o sonho de

Agora, senhores e senhoras,
meninos e meninas… O Magalhães! Vou falar-vos dessa grande invenção (?) portuguesa. O
que parecia ser um caso único
de sucesso a nível nacional, caiu
por água abaixo, quando num
dos canais da nossa TV foi
divulgado que o “Magalhães”
só deve ser novidade em Portugal, pois, com outro nome, este
pequeno computador já é utilizado em alguns países.
Mas caro leitor, de bradar
aos céus foi a afirmação do primeiro-ministro ao dizer que os

seus assessores utilizam o Magalhães, chegamos então à conclusão do porquê desta politica
governamental do Sr. Sócrates.
Vejamos o Magalhães é direccionado aos alunos do ensino
básico, logo se o primeiro-ministro afirma que os seus assessores possuem um destes portáteis, só revela que somos governados por básicos.
O salário mínimo vai aumentar, este super aumento poderemos investi-lo num seguro de
saúde (isso sim dá jeito para não
morrermos à espera de uma
consulta no serviço nacional de
saúde), ou beber mais dois cafés
por dia, pois também convém
mantermo-nos acordados, não
vá sermos assaltados enquanto
estivermos a dormir!
Cá pelas bandas do Sorraia,
assistimos no passado dia 24 de
Outubro à entrega dos prémios
Foral. Os três primeiros laureados, O Mestre David Ribeiro
Telles, figura impar do toureio
nacional, que por onde passou
levou sempre o nome de Coruche pela mão, o Sr. João Cravi-
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Martin Luther King? Dizem os
entendidos na matéria que a
vitória de Obama será benéfica
para a Europa, pois percebe que
uma Europa forte política e
financeiramente será também
vantajosa para os EUA. Vamos
aguardar. Uma coisa é certa, os
portugueses se tivessem direito
ao voto, tinham mais convicção
a escolher o presidente dos
EUA do que a escolher o próximo Primeiro-ministro cá do
burgo.
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dão, entusiasta do associativismo coruchense e dinamizador
de inúmeras actividades no
nosso Concelho, e, Ana Moura,
a fadista coruchense, que com a
sua voz conquista alguns dos
maiores palcos do mundo.
Estive no restaurante O Farnel,
para assistir à entrega dos prémios e gostei do que vi. Gostei
também da forma simpática e
humilde como os laureados
agradeceram. Gostei das intervenções do Dr. António José
Rosa sobre o Sr. João Cravidão,
do Sr. João Costa Pereira sobre
o Mestre David e da Mafalda
Sousa sobre amiga Ana Moura.
Quero dar publicamente os
parabéns ao trabalho de pesquisa do meu amigo Pedro Orvalho, que foi ao fundo do baú de
cada um dos homenageados, o
que proporcionou momentos de
boa disposição e também uma
maneira simpática de conhecer-mos melhor estas figuras de extrema importância para a história de Coruche.
As obras das pontes lá continuam de vento em popa, ansiamos desesperadamente pela sua
conclusão, pois a alternativa não
é a melhor nem a mais segura.
Quero ainda destacar mais
uma vez a forma perspicaz e
subtil como os nossos agentes
da GNR actuam no que respeita
às multas.
Para além de um filme de
Fellini esta nova maneira de
actuar, faz-me lembrar uma
rubrica que existia no já extinto
jornal Sorraia, “passei, vi e
anotei”, é mesmo assim caro
leitor, estes heróis nacionais
passam no potente jipe, vêem o
carro mal estacionado e anotam
a matrícula depois é só aguardar
em casa pela multa e dirigir-se
ao multibanco mais próximo
para pagar e não bufar.
É só multar, multar e multar!
Com isto não quero dizer que
não tenham razão na maior parte das vezes, mas também, con-

vinha tentarem saber porque
estamos mal estacionados.
Já tentaram saber se é por
alguma emergência? Pois não,
mas brevemente também nós
comuns cidadãos e contribuintes desejamos saber quem multa
estes audazes senhores quando
eles próprios estacionam mal as
suas viaturas, para fazer sabe-se
lá o quê?
Na edição deste mês do JC,
Laura Macedo leva-nos ao interior do Mercado Municipal e ficamos a saber que existem muitas pessoas que preferem os produtos vindos directamente do
produtor dispensando assim as
prateleiras dos hipermercados.
Na Grande Entrevista temos
José Manuel Potier, o presidente
da concelhia do PSD, que nos
revela a sua estratégia para
2009.
Os Tesouros Escondidos levam-nos ao atelier do nosso colaborador Joaquim Laranjo que
partilha com os leitores do JC a
sua paixão pelo modelismo naval.
O Luís António Martins partilha mais uma vez a sua experiência de voluntariado em Moçambique, com a sua crónica
“Ecos de um macaco urbano”.
Paulo Fatela dá-nos a conhecer
mais um artesão do nosso concelho. O Dr. Domingos da Costa
Xavier e o Joaquim Mesquita
actualizam o panorama tauromáquico do país e dos coruchenses da arte e o Dr. Abel Matos Santos, fundador do nosso
jornal, dá a sua opinião sobre os
prémios Foral
Enfim são estas e muitas outras notícias que o levam a ter o
“O Jornal de Coruche”, como o
jornal de eleição da sua Terra!
Boa Leitura e até para o mês
que vem!
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

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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Prémios Foral
A fadista Ana Moura, o cavaleiro Mestre David Ribeiro Telles e o entusiasta do associativismo João Cravidão,
receberam no passado dia 24 de Outubro, os prémios FORAL.
A Gala realizou-se no Salão de Festas do restaurante
O Farnel no Monte da Barca – Coruche, e contou com
a presença dos três galardoados, familiares e amigos dos
mesmos, alguns convidados e muitos outros coruchenses que se juntaram à festa para aplaudir os primeiros
laureados pelo prémio Foral.

Foi num ambiente repleto de emoção que os três galardoados receberam os prémios e agradeceram perante
aqueles que efusivamente aplaudiram. Ana Moura deu o
ar de sua graça e brindou todos os convidados com dois
bonitos fados. Esta foi a primeira vez que foram atribuídos os Prémios Foral.

Instituídos pelo Município de Coruche, constituem
um acto de reconhecimento às pessoas que tenham prestado ao Município de Coruche serviços considerados
relevantes e excepcionais, designadamente de que resultem maior renome para o concelho, maior benefício
colectivo ou honra especial.
JAM

fotos CMC

A propósito dos Prémios Foral
No passado dia 24 de Outubro, no
salão de Festas do Farnel no Monte da
Barca, a autarquia de Coruche atribuiu os
primeiros prémios Foral, que visam distinguir personalidades que “tenham prestado, ao Município de Coruche serviços
considerados relevantes e excepcionais,
designadamente de que resultem maior
renome para o concelho, maior benefício
colectivo ou honra especial”.
Este prémio, concebido pelo executivo camarário, que elaborou o seu regula-

mento e pretendeu criar uma comissão a
ser composta por representantes de órgãos de comunicação social e de agrupamentos escolares de Coruche, que deveriam nomear os laureados.
É discutível esta solução, mas até aqui
tudo bem, não fosse o regulamento profundamente redutor, dado que só permite
a atribuição do prémio a pessoas vivas, o
que não respeita a memória dos que já
partiram, e, a lista de nomeados pela tal
comissão é depois levada para ser visada

E Esta Hein!
Abel Matos Santos *

pelo olhar censório do executivo camarário que, segundo o regulamento, pode não
aceitar os nomes e até escolher outros.
Sendo assim, esta comissão não tem
nenhuma razão de existir, a não ser a de

credibilizar as eventuais escolhas dos nomes propostos pelo “regime”, dado que o
presidente da câmara integra a comissão e
tem voto de qualidade, e a maioria dos que
se representam na comissão estarem ligados ao “regime” quer por cargos autárquicos, políticos ou de nomeação.
Se tivermos em conta que um dos
membros do júri, representante da escola
profissional de Coruche, não é de Coruche nem conhece a nossa história como
tantos coruchenses informados e estudiosos da matéria, e, outro dos membros a
representar a RVS ser autarca eleito pelo
PS e presidente da concelhia deste partido e presidente de Junta, percebemos a
razão pela qual o Jornal de Coruche entendeu não integrar a referida comissão.
> continua na página seguinte

4

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 31 • Novembro de 2008

A propósito dos Prémios Foral

> continuação da página anterior

Além de que personalidades como João de Matos Cravidão ou David Ribeiro Telles,
merecedores incontestáveis da
nossa admiração e respeito, se
já tivessem partido para junto
de Deus, e queira este que permaneçam junto de nós por
muitos e bons anos, já não poderiam ser homenageados nem
lembrados. Que profunda injustiça seria!!! E profunda
injustiça é para os que já não
estão entre nós!!!
Não faria muito mais sentido
que estes homenageados pudessem ter como prémio o seu nome numa rua, avenida ou praça
de Coruche, visto que o prémio
Foral ao fim de uns tempos passou e ninguém se lembra?
É que a nossa terra está cheia
de nomes de pessoas que nunca
vieram a Coruche nem nada fizeram por ela (veja-se Humberto
Delgado, Lopes Graça ou Salgueiro Maia, atribuídos por razões meramente políticas e desprovidas de sentido) e a estes verdadeiros coruchenses são renegadas as verdadeiras homenagens, que é a de terem os seus
nomes nas tais ruas, praças ou
avenidas.
Faz muito mais sentido ter
uma Av. David Ribeiro Telles,
uma Praça Irmãos Badajoz,
um Largo João Cravidão, uma
Rua Heraldo Bento, Eng.º Joaquim Gusmão ou Arq. Ribeiro
Telles, ou será que estou errado?
Mas voltemos ao prémio
Foral, cuja participação na referida comissão/júri o Jornal de
Coruche recusou integrar, pelos
motivos apresentados e por entender independentemente da
não aceitação das nossas sugestões para alteração da proposta

de normas, essencialmente ao
facto de nos querermos manter
fiéis ao nosso estatuto editorial e
manter a independência não nos
querendo associar a decisões colegiais que possam ir contra os
princípios éticos e deontológicos que regem o nosso Jornal.
Achamos que um órgão de
informação com o prestígio e importância do Jornal de Coruche,

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

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

Tel. 243 675 364
Telem. 964 636 570

tem uma função que não se coaduna com a integração numa
comissão para atribuição de um
prémio que é autárquico e não
do próprio Jornal.
A seu tempo criaremos e
atribuiremos os nossos próprios
prémios, num outro formato e reconhecendo personalidades e
instituições em vários níveis e
domínios de intervenção pública.

Contudo, divulgamos este e
outros eventos, aliás como sempre fizemos e é nossa obrigação.
Claro está que David Ribeiro
Teles, João Cravidão e Ana Moura, são expoentes de excelência
humana e cultural, mas felizmente para a nossa comunidade
são uns entre muitos mais que
Coruche tem, o que às vezes parecemos não saber ou até esquecer.
Temos personalidades coruchenses de todas as idades, profissões e actividades, na nossa
terra e fora dela, até pelo mundo
fora, que são excelências nas
suas áreas e que nos honram e
representam como embaixadores de Coruche.
Se recuarmos ao nosso passado mais recente, lembramo-nos do Eng. Joaquim Gusmão,
responsável pela construção da
importante obra de rega do Vale
do Sorraia e fundador da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, da Cooperativa Vale do Sorraia e da
Caixa de Crédito Agrícola de
Coruche.
E também nos vem à memória o nosso injustiçado Major
Luíz Alberto de Oliveira, e, mais
remotamente um dos maiores
Coruchenses de sempre, Francisco de Brito Freire, descendente do irmão colaço do Infante Santo e sepultado na Erra, que
vergonhosamente nem sequer
tem uma rua ou um busto em
Coruche e é profundamente desconhecido das entidades autárquicas que têm a obrigação de o
manter vivo e actual entre nós
(autarquia e museu).
Entre muitas outras coisas,
Francisco de Brito Freire (1627
a 1692) era de Coruche, foi Governador do Pernambuco no Bra-

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

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escritório:
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Telem.: 966 288 506
Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

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

Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE

sil, trazendo-o de novo para a
Coroa Portuguesa combatendo
os Holandeses em actos de coragem verdadeiramente heróicos,
foi Almirante General comandante das armadas brasílicas, recebeu a incumbência, em conjunto com o Padre António Vieira de quem era grande amigo e
se correspondia, de preparar o
exílio da coroa Portuguesa para
o Brasil em caso de invasão do
País, além de conselheiro do Rei
e comendador da ordem de Cristo, tendo sido juiz dos órfãos de
Coruche.
Coruche ignora-o e a muitos
outros, ofendendo as suas almas.
Verdadeiramente interessante e particularmente gratificante
para mim, foi ver o Mestre David
e o Sr. Cravidão, apoiantes incondicionais da reposição do
Busto do Major Luíz Alberto de
Oliveira, serem aplaudidos e até
receberem o prémio das mãos
daqueles que votaram contra a
dita reposição e encheram de
impropérios o Major e todos os
que assinaram a petição de 1300
assinaturas para a sua reposição.
E Esta Hein!? Que incongruência, falta de carácter e hipocrisia políticas. Perdeu-se a vergonha.
Por todas estas razões, achamos estas formas de pseudoreconhecimento mais parecidas
a actos de pré-campanha eleitoral que me fazem lembrar a
hipocrisia no seu estado mais
puro, visto dizerem reconhecer
o valor das pessoas mas isso
não se materializa na coisa pública (o tal nome de rua, avenida ou praça), mas tão somente
num bonito, emotivo e agradável jantar.
* Fundador do Jornal de Coruche

Pu

b.

ASSINE
O JORNAL
DE CORUCHE
–•–
OFEREÇA
a assinatura do
Jornal de Coruche
a um amigo

–•–
CONTACTE-NOS
pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58
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G R A N D E E N T R E V I STA

José Manuel Potier
Coruchense de gema, foi capitão miliciano no ultramar, de onde voltou para se ligar à agro-indústria.
Esteve na cooperativa Vale do Sorraia e na Unisul e mais tarde na Equipar Industria de Cortiça e no Arroz Cigala.
Agora abraça um novo desafio, o de Presidente do PSD de Coruche.
O JC foi ouvir as suas opiniões e a sua estratégia para 2009.
Jornal de Coruche (JC) – O que o
levou a candidatar-se a presidente da
Comissão Política Concelhia de Coruche do PSD?
José Manuel Potier (JMP) – Foi a
constatação duma situação pontual que
provocou a demissão, para mim desnecessária, de quem nos tinha antecedido.
Havia um trabalho que tinha sido iniciado e que não podia parar.
Esse facto foi determinante para que,
depois de vários militantes terem constatado que ninguém, repito ninguém, se
tinha disponibilizado para isso, haver
quem entendesse que o PSD devia seguir
o seu caminho, aproveitando os que estavam em condições de o realizarem. Durante cerca de quatro meses, não se viu
que qualquer conjunto de pessoas – e
digo que é um conjunto porque têm de se
entender – dissesse que estava disponível.
E é um conjunto, como digo e reafirmo, porque têm de se misturar pessoas de
diferentes gerações para levarem a tarefa
por diante, o que nem sempre é fácil de
conseguir. Só quem não conheça, ou não
queira ver, a realidade do conjunto de
pessoas que actualmente integram a
direcção local do PSD é que o não percebe. Não só dos eleitos directamente
pelos militantes, como dos que o são por
inerência.
Gostem ou não algumas pessoas, metade dos elementos que integram a actual
Comissão Concelhia do PSD tem menos
de 35 anos de idade. Só dois ultrapassaram os 65 anos. Os restantes quatro têm
idades compreendidas entre os 40 e os 60
anos. Daqui resulta que a média etária
ponderada, não atinge, sequer, os 45 anos.
Se isto é ser velho, ou dinossáurico,
há alguém que está a fazer uma grande
confusão entre o que é ser de maior idade, com uma vida de trabalho intenso por
detrás, para poder exibir, e quem ainda
pouco mostrou a esse respeito. A vida
não se faz por instantes, ou por “flashes”,
como agora se diz. Tem um percurso,
com etapas sucessivas. Por vezes difíceis
de realizar, para bem a cumprir.
Ao longo da minha vida, pessoal e
cívica, não me recordo de haver lido, ou
ouvido, nada assim, tão disparatado, inoportuno e acintoso. Em quase cinquenta
anos de trabalho, digo eu, também não.
Na vida política, também não. Não é
usual a quem passou pelo PSD. Estamos
sempre a aprender, mesmo com quem
tem pouco para nos ensinar, salvo uma
grande prosápia. Naturalmente para
quem, desde Maio de 1974, sabia o que é
ser do PPD, ou do PSD, seria impensável deixar passar mais tempo sem nada
fazer. Está à vista o que se pretendia e o
que daí resultaria. Só não compreende,
ou não vê, quem não quer.
Ser Presidente da Comissão Política

Concelhia de Coruche do PSD não é,
exactamente, um cargo honorífico para
quem já o foi há cerca de trinta anos e
assumiu tarefas, no âmbito partidário,
cívico ou autárquico, de muito mais relevo. Nunca o foi, nem será, penso eu. Pelo
menos para mim.
Há duas condições mínimas que esse
cargo exige: disponibilidade de tempo
muito frequente e vontade de trabalhar.
Mas requer também algo mais naquilo
que se refere à vontade de trabalhar: tem
de ser apenas pelo e para o PSD. É que
não se exerce na busca de qualquer remuneração, seja ela de que natureza for.
Só o não sabe quem nunca o fez. Não é
esse o meu caso.
JC – Quais os seus projectos e
objectivos?
JMP – Foram transmitidos aos militantes eleitores no PSD. Pela determinação no seu cumprimento, já começamos a responder no local e momento
adequados, que é ao nível da Assembleia
da Secção que integramos. Iremos fazêlo trimestralmente, como os estatutos do
PSD determinam. A próxima reunião da
Assembleia da Secção Concelhia de Coruche está prevista para o dia 12 de Dezembro, às 20h30. Todos os militantes
que tenham cumprido os seus deveres,
enquanto tal, têm o direito de nela participar. Penso que devo esclarecer que a
nossa tarefa será realizar todo o trabalho
necessário para que no próximo ano se
vejam aproximar as diversas eleições que
se vão realizar não como uma situação
inesperada, mas como algo que é normal
para um Partido.
Sem organização, não se consegue
chegar a qualquer ponto. É esse o objectivo e o projecto essencial da nossa can-

didatura. Foi isso que dissemos aos militantes que nos elegeram, que procuraríamos fazer. Penso que estamos a
realizá-lo, a pouco e pouco, a cada dia e
semana que passam. Reparem que falo
no plural e não na primeira pessoa do singular. Falar em nome singular num partido político, pouco ou nada significa.
No PPD ou no PSD, muito poucos,
como todos sabemos e conhecemos bem
os seus nomes, tiveram capacidade e
categoria para o fazerem. Não é, decerto,
o nosso caso, em Coruche. O resto resultará da qualidade e aceitação das propostas que apresentarmos e das pessoas
que escolhermos para nos representarem.
Seguramente que tudo isso passará pela
apreciação, decisão e deliberação de
quem tem competência estatutária para o
efeito. Em concreto, por uma proposta da
Comissão Política, pela deliberação da
Assembleia Concelhia, pela homologação da Comissão Política Distrital e,
finalmente, pela ratificação da Comissão
Política Nacional.
É a estes procedimentos que teremos
de dar resposta atempada. Não se cumprem num dia, ou numa reunião. Por isso
e para isso, precisamos de estar organizados.
JC – Vai ser candidato do PSD à
Câmara de Coruche?
JMP – O exercício da função de Presidente da Comissão Política Concelhia
de Coruche, que tem um mandato de dois
anos, não implica, necessariamente, para
quem a desempenha, a obrigatoriedade
de se candidatar à Câmara, ou a qualquer
outro órgão autárquico.
Tendo em conta a resposta anterior,
tudo poderá suceder. Sei bem que não se
deve dizer nunca, ou jamais, a qualquer

hipotética situação. Mesmo quando parece que se domina bem uma matéria. Por
vezes, ocorrem algumas surpresas, como
vimos há poucos meses, aqui bem por
perto. Bom seria, como acontecia há
alguns anos, que o PSD tivesse pessoas
mais novas, bem qualificadas e, sobretudo, disponíveis profissionalmente, para
desempenharem esses cargos. Sei do que
falo e conheço relativamente bem as
exigências.
É esta a grande questão: com as enormes dificuldades com que os mais jovens
se confrontam actualmente, quem é que
pode pôr em risco uma carreira profissional, eventualmente com um futuro
promissor, por pouco mais do que incertezas? É o que tem de ser equacionado.
Se as coisas continuarem tal como
estão, num dia destes ainda veremos que
só quem é funcionário do Estado pode
estar disponível para isso. Eu já me inquiro, até, se mesmo esses, com tudo
aquilo que tem sido dito e anunciado nos
últimos tempos, continuarão nessa situação de disponibilidade de que gozavam
até há poucos anos. Com tantas avaliações, reavaliações, requalificações, quadros activos, menos activos, deslocações
e situações similares, um dia destes serão
poucos os que podem estar disponíveis.
JC – O que pensa do actual mandato do PS e do Presidente Dionísio
Mendes?
JMP – Não me parece que essa questão deva ser respondida de modo tão personalizado. Uma coisa será falar-se do
modo como o Partido Socialista tem procedido através do exercício da actividade
dos seus Autarcas, em Coruche; outra,
bem diferente, é o posicionamento pessoal de cada um. Não confundamos coisas que são tão diferenciadas quanto isso.
Naquilo que me respeita, não o desejo
fazer, o que não serve para dizer que
aprecio a forma como o poder tem sido
utilizado e instrumentalizado, ao longo
dos anos, no nosso Concelho.
O PSD tem discordado, de forma
frontal e sei que continua a discordar, da
forma como a política partidária se tem
sobreposto a tudo o mais ao nível concelhio. A confusão das declarações públicas da Câmara e do Partido Socialista
tem sido uma espécie de cortina de fumo
para esconder a realidade dos factos. Estes existem e são conhecidos. Há vários
exemplos no nosso Concelho, alguns
deles bem recentes.
A altura do Muro no Rio Sorraia, com
toda a gente a protestar e a obra a prosseguir, como se nada fosse; a impossibilidade de apreciação exaustiva por uma
Comissão, nomeada pela Assembleia
Municipal, do que se passou no âmbito
da construção do Observatório do So> continua na página seguinte
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G R A N D E E N T R E V I STA

José Manuel Potier
breiro e da Cortiça; o manifesto desrespeito pessoal pelo desempenho da tarefa
cometida aos elementos que a Assembleia Municipal designou para essa
Comissão; o real impedimento criado aos
deputados do PSD eleitos pelo círculo de
Santarém para visitarem essa obra; a falta
de esclarecimentos quanto à construção
da Central de Camionagem. As próprias
decisões do Tribunal de Contas sobre
diversas obras. Poderia indicar algo mais.
Quem é que deu cobertura política a
tudo isto e utilizou a força dos seus votos
para o realizar? Todos sabemos que foi o
Partido Socialista. Mais ainda: quem é
que não cumpre, no nosso Concelho,
aquilo que a Lei conhecida pelo nome do
Estatuto do Direito de Oposição claramente determina? Todos sabemos que o
Partido Socialista em nada contribuiu
para que isso se concretize. A verdade é
que não a respeitou, nem cumpriu.
O PSD já o disse, clara e repetidamente. Até já o escreveu, por mais do que
uma vez. Estes são factos imputáveis às
posições políticas, reais, repetidamente
assumidas pelos eleitos pelo PS. Todavia,
a bem do mínimo que a justiça exige, o
PDP, através da coligação CDU, também
não procedeu de forma diferente relativamente ao cumprimento do Estatuto do
Direito de Oposição. A Lei é de 1998, eu
era membro da Assembleia Municipal,
pedimos através do nosso Grupo Municipal, variadas vezes, que a respeitassem
e o que é que fizeram? Nada, ainda que
dissessem, e está escrito nas Actas, que o
PSD tinha razão. Como é que votaram a
Moção de Censura que se apresentou?
Já agora e neste contexto, como é que
foi votada essa Moção pelos eleitos do
PS? Uns – os da CDU – votaram contra,
dizendo que o faziam por motivos políticos; outros, os do PS, abstiveram-se, sem
sequer explicarem as razões. Por aquilo a
que agora se assiste, também deve ter
sido por motivos políticos.
O que está em causa não são as pessoas, só por si. O que o PSD questiona e
contesta é que quem esteve, ou está, politicamente no poder, em Coruche, não se
distinguiu assim tanto de quem o antecedeu, ou de quem lhe sucedeu, como às
vezes se pretende dar a entender, ou se
deseja fazer passar para a opinião pública. Acessoriamente, envolvem-se alguns
comportamentos pessoais, que não compartilhamos, pois os fins não justificam
os meios, mas isso não é o essencial.
Se várias destas pessoas tivessem trabalhado em grandes empresas nacionais
ou multinacionais, não poderiam ter
desenvolvido uma grande carreira. Aí,
tem de se explicar, muito bem explicado,
os quês e os porquês. Na política local, é
aquilo a que temos assistido ao longo dos
anos. Se alguém insiste no sentido de
obter uma melhor explicitação de qualquer facto, passa a ser incómodo e não se
lhe prestam os devidos esclarecimentos,
muito menos os necessários.
JC – O que diferencia o seu projecto do anterior presidente da concelhia
do PSD?

JMP – Lamento muito, mas não
poderei responder a esta pergunta. Em
primeiro lugar, porque não traria – como
é costume dizer-se – para a denominada
“praça pública”, a apreciação de algo que
respeitasse à vida interna do PSD.
Em segundo lugar, porque não houve
qualquer confrontação de ideias, ou de
opiniões, fossem elas pessoais ou partidárias, privadas ou públicas. Esclareçase, a este respeito e presumo que em
definitivo, que nada, nem ninguém, dentro do PSD, fosse a que nível fosse, questionou o trabalho desenvolvido pela anterior Comissão Política e, designadamente, pelo seu Presidente. Tiveram
mérito por isso.
Sempre foi dito e escrito, e ainda é
bom que assim se tenha feito, que a actual Comissão Política pretendia continuar
o trabalho desenvolvido pelas pessoas
que constituíram a sua antecessora. Nada
mais do que isto. Assim será, se bem
espero.
JC – Quais são os seus objectivos
eleitorais para 2009?
JMP – Todos sabemos que aquilo que
deve estar subjacente à actividade de
qualquer partido político é o contributo
que pode dar para a melhoria da vida dos
cidadãos e da área onde se insere. Como
diria alguém a quem já me referi, o que
está em causa, não são os projectos que
se pretendem realizar, mas sim a sua prioridade, ou calendarização.
Penso que se deverá acrescentar a sua
cuidadosa apreciação e integração no
“todo” do Concelho, para se evitarem
erros e derrapagens. Já se viu como o
Tribunal de Contas está bem atento a
isso. Parece que não há maioria municipal que seja capaz de evitar que os desvios relativos aos orçamentos de obras
municipais se repitam. Necessariamente
que para se poder participar na tomada
das decisões, tem de existir o suporte que
legitime o seu exercício.
Desde há algum tempo que todos
ouvimos, com mais frequência do que a
prática demonstra, os políticos nacionais
de alguns Partidos, a falarem em esquerda e direita. Hoje, até já há alguma dificuldade em distingui-los. Nalgumas terras, como Coruche, por exemplo, poucas
pessoas sabem o real destino que tiveram
os seus votos, em 2005, e o que provocaram.
Para que bem se entenda aquilo que
pretendo dizer, acrescentarei que o facto
de se ter deixado para a última hora uma
tentativa de conciliação e, talvez, a
ambição de algum protagonismo pessoal,
fez com que o PS tivesse obtido a maioria absoluta na Câmara. Isto é um facto
facilmente demonstrável, com meia dúzia de contas de dividir. E quem está por
dentro desta questão, sabe e compreende
muito bem aquilo que aqui fica registado.
Todos conhecem, igualmente, que a
aplicação do método de Hondt aos resultados eleitorais autárquicos, favorece os
partidos mais votados. Só há uma excepção, que parece não vir ao caso, porque
se relaciona com o último eleito. Por

vezes, é aí que reside a diferença entre
maioria absoluta, que depois se contesta,
e maioria relativa.
Sendo assim e agora que toda a gente,
em todo o sítio, fala em independentes,
talvez estes se devam questionar sobre
quem é que vão, eventualmente, favorecer, ao contrário daquilo que possam pensar ou desejar. Ou quem está à Direita, ao
Centro ou à Esquerda e quem é que
favorece quem, nem que seja por arrastamento.
No âmbito partidário, em Coruche, já
muitas coligações se fizeram, ainda existem outras, há transferências de votos de
eleitos locais, que são discutíveis, ainda
que legítimas, mas parece que o que falta
é falar e tratar das coisas a tempo e horas.
Se não existir diálogo, definição e
acordo sobre projectos eleitorais comuns,
cedências recíprocas, menos convencimento dos méritos próprios e mais dos
alheios, ninguém sai donde está. Isso é
um facto sabido. É isso que está em
causa, em Coruche, se bem me parece.
Falo só por mim, neste caso concreto,
pois o PSD, em Coruche, ainda não
tomou qualquer decisão a esse respeito e
pela sua estrutura local terá, sem qualquer dúvida, de passar. É da sua competência exclusiva.
JC – O PS de Coruche tem acusado
o PSD de estar coligado com a CDU, o
que pensa disto?
JMP – O PS, no que respeita a este
aspecto específico, e penso em quem por
ele fala e que por ele tem acesso à comunicação social, deveria ser mais contido e
pesar bem aquilo que diz. Sabe, melhor
do que ninguém, que essa afirmação, além
de não ter consistência, é totalmente
falsa. Sabe, também, algo mais, como
nós, que conhecemos bem a causa dos
aborrecimentos locais do PS. Costuma
dizer-se que o caminho se faz caminhando, ou que com vinagre não se apanham
moscas, o que parece não lhes ser aplicável, por enquanto.
Gostem, ou não, os responsáveis locais do PS, com esse falso argumento, de
que usam e abusam, não convencerão os
eleitos do PSD a adaptarem o seu sentido
de voto à medida das conveniências do
PS. Os nossos eleitos sabem muito bem o
que têm de fazer e, sobretudo, os motivos
porque tomam as decisões que adoptam.
Não votam às cegas, sem consciência
daquilo que estão a decidir, ou a defender.
Apetece perguntar: quando o PS consegue convencer um, ou mais, eleitos da
CDU a votarem com o PS, coisa que
muito tem acontecido, tanto ultimamente
como no mandato anterior, estará a fazer
qualquer coligação com eles? Bom, ultimamente até parece que está.
Porque motivo é que não vão consultar, no caso de não se lembrarem, as
Actas da Assembleia Municipal desde
Dezembro de 2002 para dizerem, publicamente, que o PSD nunca votou contra
nenhum Orçamento ou Plano de Actividades apresentado pelo Partido Socialista? Estes é que constituem os documentos fundamentais para o governo lo-

cal e o PS sabe muito bem que se o PSD
tivesse votado, nalgumas dessas ocasiões, no mesmo sentido do que a CDU, o
PS teria passado pela vergonha de ver as
suas propostas reprovadas.
Penso que assim sendo, e é, o PS
ficaria bem melhor no caso de ser mais
verdadeiro, em vez de fazer uma espécie
de queixinhas, totalmente inconsistentes
e infundamentadas. As pessoas apercebem-se com facilidade das realidades,
o que parece não terem ainda compreendido.
JC – Foi um dos milhares de
coruchenses apoiantes da reposição do
busto do Major Luís Alberto de Oliveira. O que achou da atitude dos deputados municipais e do executivo ao
chumbarem a reposição da justiça a
um grande filho da terra? É seu objectivo lutar pela sua reposição?
JMP – Fui e, se fosse hoje, voltaria a
ser! A atitude adoptada pela Assembleia
Municipal é preconceituosa, tendo muito
mais que ver com outras situações que
têm ocorrido fora de Coruche, do que
com aquilo que foi a vida do Sr. Major
Luís Alberto de Oliveira, pessoa que conheci, pois eu deveria ter cerca de vinte
anos quando ele faleceu. Não vou repetir
agora os seus muitos méritos e qualidades, uma vez que isso foi muito bem
desenvolvido por “O Jornal de Coruche”.
Apenas quero recordar duas coisas:
– A primeira é que os eleitos do PSD
na Assembleia Municipal o souberam
reconhecer e publicamente votaram pela
reposição do busto, sem recurso a atitudes dúbias;
– A segunda é que a leitura desapaixonada da história, objectiva, da que
foi escrita por diversos historiadores do
nosso tempo, mostra bem como é diferente da realidade o quadro que traçaram,
onde não cabe, manifestamente, o Sr.
Major Luís Alberto de Oliveira.
É minha convicção que o tempo se
encarregará de colocar a verdade no seu
devido lugar e, por consequência, o busto
em local condigno na nossa terra. Sem
qualquer dúvida pessoal, sou pela reposição do busto, há meses e hoje, embora
tenha desaparecido!!!
No futuro, estou certo de que continuarei a sê-lo, porque a história escreve-se, interpreta-se, mas não se apaga e as
convicções existem, ou não. Por mim,
voltarei a fazer e dizer o que fiz e disse.
E mais farei e direi, se necessário for.
Quem não teve dúvidas em pronunciar-se pela reposição há alguns meses,
porque razão iria agora mudar de atitude?
Seguramente que o PSD voltará a tomar
a posição que já adoptou e espero que
alguns eleitos do Partido Socialista, entre
os quais o actual Sr. Presidente da Câmara, tenham oportunidade para explicitarem o que pensam a esse respeito e,
sobretudo, a serem justos relativamente a
quem foi um dos maiores coruchenses da
nossa época.
____
Entrevista de Abel Matos Santos
Foto de José António Martins
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rede viária

Estrada Nacional 251
em obras… finalmente!
O troço que liga Coruche a
Canha há muito que necessitava de uma intervenção
profunda, sendo desde há vários anos uma reivindicação
do executivo municipal e da
população local.
Esta rodovia é muito utilizada por transportes pesados, essencialmente com destino ao
Porto de Setúbal.
António Rodrigues é motorista e circula inúmeras vezes
na EN 251, ao volante do camião TIR já apanhou alguns
sustos por causa da degradação da via, “esta estrada nem
parece uma estrada nacional
de um país europeu, é um mi-

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

lagre não terem acontecido
aqui mais acidentes graves!”.
Este camionista diz-se satisfeito com início das obras, apesar
do incómodo que isso lhe vai
causar no trabalho.
O presidente da Câmara
Municipal de Coruche diz que
valeu a pena alertar insistentemente as entidades competentes, ainda assim o autarca sublinha que esta intervenção
peca por tardia, “há muito que
a EN 251 já devia estar reparada, é uma situação que temos denunciado desde há vários anos, alertamos vezes sem
conta as entidades competentes para a urgência de obras
nesta via e agora finalmente

temos uma resposta efectiva”.
Dionísio Mendes lembra
que Coruche tem neste momento algumas das principais
estradas nacionais que servem
o concelho em obras e que é
preciso ter boa-vontade para
suportar alguns contratempos
“as pontes sobre o vale do Sorraia estão a ser reparadas e
requalificadas, agora é a EN
251, destes trabalhos resultam
incómodos para a população,
mas temos que pensar que é
uma situação passageira e
que depois de concluídas as
obras, somos nós que vamos
beneficiar com as estas melhorias”.
____

Atleta coruchense da Strix Bike
Team brilha em provas nacionais
O atleta José Carvalho da
Silva da Associação Desportiva Strix Bike Team, rumou no
passado dia 13 de Julho à 5.ª
Prova Taça de Portugal maratonas em Cantanhede e seguidamente aos Campeonatos Nacionais de CrossCountry (XC) no
dia 19 e 20 de Julho em Soalhães, Marco de Canavezes.
Num ano em que se tem tornado difícil a presença da equipa em provas mais distantes, e
em que o azar tem batido à porta
dos atletas e especialmente do
José Carvalho da Silva a participação nestes dois eventos era
de certa forma apenas um teste e
foi encarda com um treino.
Na maratona de Cantanhede
esperava-o 80km de trilhos tão
duros quanto belos e seguindo
as regras a Federação portuguesa de Ciclismo o atleta viu-se

relegado para os últimos lugares
da grelha de partida o que lhe
dificultou a tarefa com ultrapas-

sagens, e perdas de tempo em
“single tracks”.
Ao cortar a meta trazia consigo um excelente 7.º lugar da
geral com o tempo de 03:38:19
e com o 1.º lugar da sua classe,
veteranos A.
Dia 19 de Julho em Soalhães,
Marco de Canavezes, pelas 15
horas, deu-se início à prova do
Campeonato Nacional de Cross
Country escalão veteranos A,
com presença do José Carvalho
da Silva. Esperavam-os 4 voltas
a um circuito duríssimo, de grande nível e debaixo de um calor
abrasador.
Com uma saída menos feliz
a primeira volta ao circuito era
completada na 8.ª posição.
A partir desse momento iniciou-se uma recuperação fantástica tendo alcançado a medalha
de bronze e o respectivo 3.º lugar
no pódio.
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SAÚDE E DESPORTO

Os mitos mais comuns do Fitness
parte I1

Pedro Asseiceira
Lic. em Ciências do Desporto

Nesta segunda parte pretendo continuar a desmistificar algumas das ideias mais comuns
relativamente ao exercício para a condição física e para a saúde.
1. Vou ficar “forte” se fizer
musculação (leia-se treino de
força).
Talvez sim, talvez não. Depende de muitos factores, como
a programação do treino, quem
o orienta e dirige, regime alimentar, do potencial genético de
cada um para a hipertrofia muscular, sono, gestão do stress, entre outros.
Algumas pessoas têm um
potencial óptimo para o aumento da massa muscular e não sabem que o têm. Só há uma forma de saber se temos esse potencial ou não – treinar!
No entanto, é de referir que
não é só o treino de força bruto
e acéfalo que nos faz desenvolver a capacidade de produzir
força ou aumentar a dimensão
muscular.
Existem muitas outras formas mais desafiantes e inteligentes de o fazer.
2. Não faço treino com
pesos, as máquinas são melhores e mais seguras.
As máquinas são realmente
mais seguras, mas não são necessariamente melhores. Talvez
em fases iniciais de treino até se
compreenda, dado a segurança
que apresentam e as limitações
que algumas pessoas podem
apresentar. No geral as máquinas limitam o movimento, não
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
NOVEMBRO 2008
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permitindo que se trabalhe a
coordenação motora.
O nosso corpo permite uma
liberdade total de movimento,
estar a treinar em planos limitados de movimento, é estar a condicioná-lo.
Embora já existam máquina
com uma liberdade muito grande de movimentos.
Os pesos livres (vulgo halteres) embora sejam mais difíceis de manobrar, permitem
maior liberdade de movimento e
requerem maior controlo. Isto
permite melhores adaptações no
sistema nervoso, ao nível do
controlo motor.
Hoje em dia existem tantos
outros materiais, para além das
máquinas e pesos que permitem
que o treino completo.
3. Vou treinar para transformar a minha gordura em
músculo.
Infelizmente esta ideia ainda
persiste. Para que fique claro,
gordura não se transforma em

A

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

B

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

músculo, nem o músculo em
gordura. Desde o nosso nascimento até ao final da nossa vida,
mantemos quase o mesmo número de células gordas (adipócitos). Elas apenas aumentam ou
diminuem de volume, tendo em
conta os nossos estilos de vida.
O treino, conjugado com
uma alimentação adequada (de
preferência com o acompanhamento de um nutricionista) permite uma melhoria incrível na
composição corporal, seja para
efeitos de perda de peso, tonificação ou ganhos de massa muscular.
4. Hoje vou fazer exercícios
para reduzir a gordura que tenho na barriga.
Reduzir a gordura localizada
ou concentrada numa determinada região corporal não é possível.
Não podemos seleccionar a
região onde queremos perder
gordura (apenas via cirurgia plástica, mas os resultados, por vezes, não são muito estáveis).
Perdemos gordura quando queimamos mais calorias, é tão simples quanto isto.
Treino cardiovascular e força muscular, são as melhores formas para o conseguir. Depois é
deixar o nosso corpo actuar por
si, e decidir onde reduzir as gordurinhas incómodas.

5. Nos ginásios comuns
canso-me muito, prefiro fazer
“ginástica passiva”.
Nem sei por onde começar.
Primeiro, já sabem qual é a minha opinião sobre o termo “ginástica”, quando se trata de realizar exercício, depois associar o
termo “passiva”?!?!
Ginástica motorizada passiva, que é utilizada nalguns ginásios e clínicas de estética, é um
atentado como forma de treino

C

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

D

MISERICÓRDIA
Largo S. Pedro, 4
2100-111 Coruche
Tel. 243 610 370

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

As farmácias do Couço e Lamarosa estão sempre de serviço, por serem as únicas.
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NO JORNAL
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Tlm: 91 300 86 58

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

(excepto na reabilitação física)!
Para que fique claro. Porquê?
Porque não permite movimentos voluntários, impedindo
que o nosso sistema nervoso
controle o nosso corpo por nós.
Isto reduz a funcionalidade do
nosso corpo, e quanto menos
funcionalidade ele tiver, menos
autónomos nos tornamos.
Com os estilos de vida, cada
vez mais sedentários, que caracterizam as nossas sociedades
ocidentais, torna-se necessário
encontrar estratégias para que
nos tornemos ou mantenhamos
funcionais e autónomos, dado o
aumento da esperança média de
vida.
Essa estratégia é o movimento voluntário e não passivo. Deixem a preguiça, não deixem que
algum aparelho faça o exercício
por vocês, sejam vocês mesmos
a participarem activa e voluntariamente no vosso treino.
Por tudo o que acabei de desmistificar, a minha mensagem é
a seguinte: dêem uma oportunidade ao vosso corpo.
Juntem ao treino o regime
alimentar que melhor resultado
vos dará.
Até breve. Bons treinos.

____

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

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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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Poupança de Energia Eléctrica
– MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA –
A máquina de lavar loiça é
um electrodoméstico cada vez
mais comum nas residências
portuguesas. No sector residencial, representa cerca de 3% do
total de energia eléctrica consumida de cada mês.
Em Portugal, na grande
maioria das casas onde se utilizam máquinas de lavar loiça,
são as próprias máquinas a
aquecer a água através de uma
resistência eléctrica. Isto representa um elevado consumo de
electricidade, tendo também o
inconveniente de aquecer a água
muito lentamente e por isso
obrigar a que as máquinas estejam a funcionar durante mais
tempo.
Existem máquinas preparadas para receber água pré-aquecida, evitando a necessidade da
resistência eléctrica. Estas máquinas permitem poupar uma
quantidade significativa de energia se o nosso sistema de aquec-

PENSAR

A

imento de água for através de
colectores solares. No entanto,
teremos de exigir aos fabricantes de electrodomésticos que
disponibilizem equipamentos
com estas características, ainda
praticamente inexistentes no
mercado.
No acto na compra devemos
escolher os equipamentos em
função da classe de eficiência
energética, optando por modelos

de classe energética A. Estes
modelos consomem cerca de
metade da energia consumida
por modelos mais antigos.
A fase de aquecimento das
máquinas de lavar é aquela em
que se consome mais energia.
Por exemplo, numa máquina de
lavar roupa, o programa a 60ºC
gasta 55% mais energia do que
o programa a 40ºC. Além disso
os detergentes disponíveis no

Marta Costa Almeida *

mercado já permitem lavar a
roupa a baixas temperaturas.
Para poupar energia quando
utilizamos este equipamento,
basta por em prática uma série
de conselhos simples, tais como:
– Utilize a máquina de lavar
roupa sempre com a carga recomendada. Se precisar de lavar
pouca roupa, utilize a função
“meia-carga”, mas tenha em
conta que o consumo eléctrico
não diminui para metade, pois
uma lavagem com carga completa é mais barata do que duas
com meia carga.
– Separe a roupa consoante o
tipo de tecido e o nível de sujidade, escolhendo para cada
grupo de peças o programa mais
adequado.
– Limpe regularmente o filtro e o distribuidor de detergente, dado que as impurezas e o
calcário acumulados dificultam
a descarga de água.

VIDA

bra dedico grande parte do meu
tempo a percorrer os vastos caminhos da net e por ai me vou
encontrando com Homens e
Mulheres que escreveram com
sangue, suor e lágrimas o direito
a que o seu nome figure na Historia de Portugal ainda que,
infelizmente alguns como Soldados Desconhecidos.
Durante muitos anos, foi um
assunto que os políticos e os influentes homens deste País transformaram em tabu. Não sou, nem
pretendo ser Sociólogo ou outra
coisa qualquer para discutir o
porquê deste ostracismo, mas
sinto que tenho o direito de lembrar que, se algo mudou em
Portugal há trinta anos, também
se ficou a dever à consciencialização dessa juventude que em
determinada altura soube dizer
basta! Mas este meu pequeno
apontamento tem uma outra
intenção que não politica, não
quero discutir, nem é discutível
se aquela ou outra guerra qualquer é justa! NÃO!
Tento sim aproveitar a oportunidade que me é dada pelo
Senhor Director para chamar a
atenção das várias entidades
desta terra que pelo menos pesquisem na net e tomem o exem-

____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

VENDE-SE
MORADIA

O Despertar de um sentido
Quando o Senhor Director
me convidou a fazer um pequeno artigo para uma data específica, aceitei na convicção de que
seria uma situação pontualíssima que não teria mais de opinar
sobre este ou aquele momento,
este ou aquele assunto ponto
final paragrafo travessão.
Aos poucos comecei a perceber que o meu Amigo ZT tornou
“isto” um habito e se preparava
para “me profissionalizar” e ainda por cima deu um nome à minha croniqueta “PENSAR A
VIDA” que não é fácil não!
Pois… Porque escrever sobre a
vida dos outros não é educado,
não é de bom-tom, não é honesto!
NÃO O FAÇO. Pois… Então e
porque não escrever sobre da
minha vida? – Bem… da minha
não falo porque não quero, porque vocês não têm nada com
isso e porque não me apetece,
PRONTOS.
Optando por não escrever
sobre a tua nem a minha vida, só
vi uma solução, falar da Vida, de
uma Vida Colectiva que a todos
pertence e que ainda está na
memoria da maioria dos da minha geração, ou melhor, da sacrificada geração de 40 do século
passado. Porque o vagar me so-

– Não utilize demasiado
detergente uma vez que uma
boa lavagem não depende da
quantidade de detergente utilizado mas sim da utilização
correcta da máquina de lavar, do
seu desempenho e da dureza da
água.
– Em caso de uma inactividade prolongada da máquina de
lavar, desligue a ficha da tomada de corrente, feche a torneira
de alimentação de água e deixe
a porta entreaberta.
– A função programação da
lavagem, permite programar a
hora de início de cada lavagem,
o que é útil para quem tenha
aderido à tarifa bi-horária de
electricidade uma vez que o
consumo é mais barato nas
horas de vazio.
Poupar é fácil, não custa
nada e o ambiente agradece.

no centro da vila
Joaquim Laranjo

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

plo do que tem sido feito por
Câmaras Municipais, algumas
do nosso Distrito, no sentido de
Homenagear os seus mortos. ex.
Almeirim, Chamusca, Vendas
Novas, Vila Velha de Ródão,
Gondomar, etc., etc., etc.
Nós por cá todos bem obrigado, uma simples pedra de
mármore meio escondida na
entrada do edifício da Câmara
Municipal, com os nomes já um
pouco sumidos, sem mais qualquer identificação que um simples nome que a muita gente
hoje já nada diz, vamos ficando
na vergonha de mostrar que
também tivemos os nossos mortos e que acima de tudo temos
obrigação de os HONRAR.
Como dizia acima, o meu
vagar tem-me permitido fazer
várias buscas o que me permite
ter um vasto leque de elementos
que teria algum interesse.
Deixo aqui a todos os interessados um apelo, não esqueçam
os vossos colegas e amigos e se
o pretenderem contactem-nos
através do Jornal de Coruche.
Um abraço.

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Bom Preço

Contactos:
919461680
243679611

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

VENDE-SE CASA DE HABITAÇÃO

Bairro da Areia
Contactos: 243 675 364 • 936 747 093
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GRANDE REPORTAGEM

Nos bastidores do mercado
Laura Macedo
Jornalista
Fotos de Laura Macedo

É quinta-feira e o merc
portas uns minutos an

A primeira banca a ser
é a do peixe fresco.

Estão onze graus às seis horas da manhã. Coruche ainda
dorme. Os primeiros sinais de um novo dia acontecem
ainda durante a noite nos bastidores do Mercado
Municipal.
Caixotes de hortaliças, batatas, frutas e paletes de peixe
esperam já pelos vendedores habituais.
Do outro lado da rua, a vila começa também a ganhar
vida. As luzes acendem-se dentro dos cafés.
Levantam-se as cortinas e baixam-se os toldos.
Os jornais diários e as revistas são descarregados
nas bancas e há até quem espere ansiosamente
para folhear as primeiras páginas.

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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tos, cenouras, feijão verde, é tudo da nossa produção!”,
grita Maria Germínio detrás da banca onde vende há catorze
anos. “As pessoas queixam-se dos preços, mas temos que
comprar adubos, pesticidas, estrumes, gasóleo para os
tractores…”. O produto tem que fazer render os custos da
produção.

cado abre as
ntes das sete.

r preenchida

O senhor António Marques faz os últimos preparos
para começar um novo dia de vendas que, segundo diz, “são
muito ruins hoje em dia”. Lulas, robalos, peixe-espada,
douradas, carapaus, acumulam-se na banca à espera dos
primeiros clientes. Hoje em dia só começam a chegar a partir das nove ou dez horas da manhã. Mas o Sr. Marques
queixa-se de que “são cada vez menos, aparece gente mas
não é igual ao que era”. “Há dez anos atrás” – continua –
“as vendas começaram a cair. A crise também ajuda, o
poder de compra é mais baixo.”

Felícia Luís vende há vinte e dois anos neste mercado e
refere que, para além da crise, os supermercados também
vieram tirar clientes. “Aqui a fruta e as hortaliças têm mais
qualidade, mas no supermercado, como podem comprar
tudo de uma vez, acabam por não ligar nem à qualidade
nem aos preços. Muitas vezes pagam o mesmo que aqui ou
mais caro”. Mas nem todos os clientes o fazem.

Para bem da manutenção do mercado, ainda há quem
prefira o mercado tradicional às prateleiras e corredores das
grandes superfícies. Domingas Galvão é cozinheira no restaurante O Rossio e vem ao mercado todos os dias. “Gosto
de vir aqui, os produtos são mais caseiros”, diz.
À sexta-feira faz as compras maiores para o restaurante,
nos outros dias da semana, atravessa a rua para vir buscar
aquilo que fizer falta.

Na banca em frente está Maria Antónia Conceição,
uma alentejana do Redondo que assentou praça em Coruche
há 54 anos. Maria Antónia não vem para aqui pelo dinheiro.
Durante a semana as vendas são muito fracas. Os dois euros
e meio ou cinco euros que factura por dia não compensa os
trinta e oito euros que paga mensalmente pela banca. Mas é
o seu passatempo, confessa – “eu estou sozinha, sou viúva,
e prefiro vir para aqui do que ficar enfiada em casa. Ao
menos aqui distraio-me com alguém que vá passando e
falando”.
Três bancas montadas e um cliente rara a vez fazem os
dias de semana do mercado. Só ao Sábado o ritmo é outro.
O silêncio das manhãs de semana acaba e ouve-se o
burburinho das conversas, e sentem-se os cheiros misturados das verduras, do peixe, dos queijos e as cores enchem
por completo as bancas do mercado.
Maria Espadaral vem quase todos os sábados porque
“gosta mais de vir aqui”. Também vai aos supermercados,
mas é na praça que compra “sempre as hortaliças e os frangos porque os produtos são melhores”, refere. A maioria das
pessoas queixa-se dos preços, mas Maria Espadaral não
concorda, “agora tudo é caro, por isso, prefiro comprar
aqui que é tudo caseiro e fresco.”
“Aqui é tudo nosso! As couves, as nabiças, os repolhos,
alho francês…isto são tudo coisas nossas! Laranjas, pimen-

Maria Guilhermina tritura salsa enquanto justifica
também os preços mais altos. “Dantes vendíamos uma coisa
por cem escudos, agora vendemos por um euro. É o dobro.
O adubo também aumentou. É tudo mais caro! Não
podemos vender muito barato, senão mais vale estarmos
quietos.” Já com os seus setenta e poucos anos vem vender
na praça há cerca de quarenta. Agora vem só aos sábados
porque, segundo diz, “já não vale a pena vir nos outros
dias”. “No princípio” – recorda – “quando chegava, já nem
tinha banca porque estavam todas ocupadas! Mas agora há
muito menos clientes e os próprios vendedores deixam de vir”.
Alguns vendedores deixam de vir porque não têm lucro,
outros vêm por amor à camisola.

Às onze horas da manhã, Cristina Brasileiro já vendeu
quase tudo. Restam-lhe apenas algumas abóboras para esvaziar a banca. A avó vendia aqui há 47 anos e um dia Cristina
teve que substituí-la. Ganhou-lhe o gosto e continuou a vir
já lá vão dois anos. “Gosto de vender, contactar com as pessoas, ter experiências novas, vivências novas”, são algumas
das razões porque Cristina começou a vender na praça.
“Agora já não consigo abandonar isto” – diz com um brilho nos olhos e um sorriso nos lábios.
Uns vêm por gosto, outros para passar o tempo, outros
por necessidade. Enquanto houver vendedores, haverá sempre um cliente a preferir o tradicionalismo, o cheiro e a nostalgia do mercado.
Haverá sempre um novo dia a começar ainda noite e a
acordar a vila de Coruche.
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Actividades da Academia
Desportiva de Coruche
A ADC continua as actividades da Escola de Futebol com cerca de 70 criança em
actividade semanal. Para além das sessões semanais de ensino-aprendizagem e
treino de futebol, as turmas realizam competições sobre a forma de Encontros.

Encontro com a Escola de
Futebol Sintrafoot
No passado dia 18 de Outubro as
equipas de Infantis e Escolas da ADC,
participaram num encontro que se realizou no campo dos “Recreativos do Algueirão” com as equipas da Sintrafoot.
Participaram no encontro 60 jovens
atletas, numa jornada de grande convívio a jogar futebol.

Encontro com a Escola
Academia Sporting de
Corroios
Realizou-se no dia 26 de Outubro,
no Estádio Municipal Prof. José Peseiro
em Coruche, a partir das 15h00, um encontro entre as equipas de Minis, Escolinhas, Escolas e Infantis da ADC e as
equipas da E. A. Sporting de Corroios.
Nesta grande festa de Futebol e convívio participaram cerca de 120 crianças.

Competições em Novembro
1 de Novembro – Encontro com a
Escola Academia Sporting de Setúbal,
com as equipas de Infantis, Escolas e
Escolinhas. O Encontro realiza-se em
Setúbal a partir das 15h00.
22 de Novembro – Encontro com o
Sport Lisboa e Benfica, com as equipas
de Infantis, Escolas e Escolinhas.
O Encontro realiza-se no Estádio da
Luz em Lisboa

Rancho Folclórico Regional do
Sorraia lança novo CD musical
O Rancho Folclórico Regional do Sorraia, acaba de lançar o seu novo
CD - Danças e Cantares.
Dançares e Cantares é composto por dezasseis animadas faixas, que
certamente alegraram tos os amantes e simpatizantes de Folclore.
O Rancho Folclórico Regional do Sorraia formou-se a 13 de Junho de
1965.
Como é apanágio de todo e qualquer agrupamento de folclore, tem
como objectivo divulgar as características tradicionais de um povo de
uma determinada região.
O Rancho Folclórico Regional do Sorraia, como é seu timbre, tem mantido firmes e inalteradas as características tradicionais do povo
coruchense. Tem como danças características, viras, verde gaios,
fados, fandango, corridinhos, passo largo, passe catre e bailaricos.
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OPINIÃO

A bela situação a que chegamos
“O único local em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

Lema da Escola de Karate Shotokan da AEIST

Jornais e televisões ingleses,
em passado recente, davam conta das conclusões de um estudo
encomendado pelo Ministério
da Defesa Britânico mandado
efectuar na sequência de se ter
verificado a desistência de cerca
de um quarto dos voluntários
para as Forças Armadas de Sua
Majestade durante a recruta.
O estudo concluiu e o respectivo Chefe de Estado-Maior
das Forças Armadas (CEMGFA), corroborou publicamente,
que a dificuldade de retenção
dos candidatos a militar (num
regime muito louvado de voluntariado puro…), se resumia na
dificuldade que os mancebos
actualmente têm em “aguentar”
a disciplina castrense.
Tal é fruto da evolução da
sociedade, que faz com que os
jovens cheguem à idade adulta
sem qualquer tipo de organização mental, hábitos de trabalho,
disciplina de vida, referências

morais sedimentadas, nem dispensarem uma panóplia variada
de cómodos e artefactos de diversão (por exemplo terem um
toca CD’s no quarto), e reagirem muito mal a que se lhes eleve a voz.
E afirmava pesaroso o CEMGFA (nós ouvimos): “os jovens
chegam até nós, sem qualquer
tipo de respeito ou deferência”.
E acrescentava, que dadas as facilidades actuais, jovem que se
aborreça na recruta, telefona
para casa (por telemóvel obviamente) e a sua mãezinha vem de
imediato buscá-lo!
E por isto tudo, o relatório
recomendava que se abrandasse
a disciplina, facilitasse a vida
aos recrutas, se melhorassem
um certo número de instalações
e da parafernália electrónica e,
“last, but not least”, se melhorasse o acesso aos preservativos
alargando generosamente a distribuição das respectivas máqui-

nas! No fim, o malfadado general (mais um a fazer o frete),
sossegou os seus concidadãos
afirmando que tudo se iria fazer
para que o produto acabado, não
perdesse a qualidade. Presumese, é bom de ver, com a ajuda do
Harry Potter!
Ora aqui temos mais um
exemplo desta desgraçada civilização ocidental, desta vez pela
mão da velha Albion, que dispõe (ainda) de um dos melhores
exércitos do mundo e onde se
suporia habitarem mentes mais
atinadas.
É que, de facto, e lamentavelmente o relatório em vez de
apontar as causas profundas e
bastas que levaram a este estado
de coisas e os remédios para as
mesmas (que são da responsabilidade de todo o governo e não
apenas do ministro da Defesa),
se limita a constatar com fatalidade a triste realidade e a propor
acções sobre os efeitos. O que

só irá agravar as causas e afastar
para as calendas gregas a resolução dos problemas.
Daqui a pouco tempo surgirá
outro estudo a propor qualquer
coisa do género: quartos para
unidos de facto; casas de banho
para homossexuais, heterossexuais, transexuais, mistas, bi e
outras que se inventem; camarões grelhados para o lanche;
shows de strip antes do recolher; massagens após a instrução
de “aplicação militar” (leve);
intervalos obrigatórios nos exercícios, para o pessoal poder telefonar à namorada(o) etc.
Um etcetera que apenas
encontrará limites na degradação da coluna vertebral (vulgo
carácter) dos envolvidos e, claro, no dinheiro disponível. Todavia pensamos, que tudo isto só
se irá inverter quando houver
um susto grande e se, nessa altura ainda houver capacidade de
reacção.

O assunto é grave e não se
limita a um ou dois países: vai
do Atlântico aos Urais e por isso
é de muito mais difícil resolução.
É uma espécie de fim do império romano, que acabou por
cair quando os cidadãos romanos
deixaram de querer defender a
cidade e contrataram “bárbaros”
para protegerem as suas fronteiras.
Os bárbaros, ao fim de algum tempo, e já que estavam lá
dentro, acabaram por tomar a cidade.
Quando uma qualquer tribo
aguerrida de “tártaros” se aperceber deste estado de coisas e
chegar à fronteira, bastar-lhes-à
levantar a cancela (se esta ainda
existir ou não tiver sido aberta
antes), e tomar conta de território e populações, sem disparar
um tiro. É, apenas, uma questão
de tempo.
____

4º Convívio Piscatório

da Casa do Benfica
em Coruche
A Casa do Benfica em Coruche organizou mais um
Convívio Piscatório, que teve lugar nos dias 4 e 5 de
Outubro, no Rio Sorraia, junto à Vila de Coruche.
No Sábado, dia 4, a prova destinouse aos mais novos, como estímulo e
incentivo à juventude para fomentar
junto das camadas jovens a prática
desta bela modalidade. Marcaram presença 8 jovens, distribuídos por vários
escalões consoante a idade.
No dia 5, Domingo, o Encontro
era aberto a todos e contou com a participação de cerca de duas dezenas e
meia de pescadores, não apenas de
Coruche, e da Erra, mas também de
outras terras, como Marinhais, Salvaterra de Magos, Montijo, Benavente.
O grande vencedor da prova foi
Luís Abalada, de Marinhais. A organização ofereceu a todos os participantes um almoço de confraternização
piscatória nas instalações da sua sede
social, com febras na brasa, sardinha
assada, pão e vinho da região. No fi-

nal, houve prémios para todos (sistema de prémios à escolha).
O Coordenador-geral do evento,
João Marçal, em declarações ao nosso
jornal, disse que a Casa do Benfica
está empenhada em contribuir para a
“revitalização e fomento da prática
da pesca desportiva”, tendo feito, nos
últimos anos, um grande esforço em
“criar uma dinâmica nesse sentido”,
sobretudo sem perder de vista o “fomento da modalidade junto das crianças, adolescentes e jovens”.
João Marçal lembrou ainda que
Coruche é uma terra ribeirinha, de
largas tradições de convívio com o
rio, onde há o “gosto pela pesca desportiva e que, tendo pergaminhos
nesta modalidade, não se pode dar ao
luxo de perder esse estatuto”.
____
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Na América
Devo confessar que tentei
por mais de uma vez fugir ao
tema que vai marcar toda a
agenda do mês de Novembro,
tentei mas não consegui, os dedos, o teclado foram mais fortes
que a cabeça. O inevitável para
todo este mês é evidentemente a
Eleição Americana, polvilhado
como não podia deixar de ser
com a omnipresente crise. Mas
estas não são umas eleições
quaisquer, estão rodeadas de
várias condicionantes que as
tornam “especiais”, extraordinariamente especiais. A começar pelos candidatos, um filho
de um estudante emigrante queniano, negro. O outro um rebelde dentro do seu próprio partido. Depois porque presenciamos vários indícios, que nos
obrigam a concluir que a posição relativa das Nações no contexto geopolítico está a sofrer
uma profunda transformação.

Os Estados Unidos da América
têm enquanto supremacia internacional os dias contados, perderam a hegemonia, embora
ainda com um poder militar
inigualável (atolado no Iraque),
perderam poder económico com
a crise e poder político com
Bush. A China posiciona-se para
disputar essa hegemonia, mas
não podemos esquecer a Índia e
a Rússia que periodicamente e
revigorada pelo fôlego petrolífero volta a dizer que está presente. Energicamente presente.
De estranhar, ou não, é a falta de
comparência da União Europeia, mais preocupada com a
sua característica geometria variável, em que os vários países se
vão ajustando ao sabor do momento. Na América do Sul, temos Chavez enquanto o petróleo durar e o Brasil, mas nada
que possa comprometer os jogadores habituais. Em África
nada. Mesmo nada. Bem. Pode
não ser bem assim, se Obama
ganhar, um neto queniano toma
o cargo que durante décadas foi
considerado o líder mais poderoso do mundo, ou mesmo o

líder mundial. (se pensarmos
que há apenas quatro anos, meio
Portugal simpatizava com Kerry,
só porque a esposa era neta de
portugueses, está feita a avaliação)
São estas algumas das circunstâncias que revestem a especificidade das eleições de dia
4. As múltiplas e rápidas mutações num país como os Estados Unidos são deveras interessantes, se pensarmos que ainda
há cinquenta anos atrás existia
segregação racial, e nas actuais
eleições, um negro é o favorito
na corrida à Casa Branca, se
pensarmos que o nosso país foi
o primeiro do mundo a abolir a
escravatura, podemos facilmente aferir da diferença de dinâmica que existe nas sociedades
entre os dois lados do Atlântico.
McCain perdeu as primárias
para Bush e depois engoliu um
sapo tamanho do mundo, vivo,
para o apoiar, são elucidativas
as imagens em que é um homem
cabisbaixo, sem chama, sem
alma que publicamente apresenta o seu apoio ao candidato republicano. Obama foi selec-

cionado para durante a fase
crítica das últimas eleições, ser
orador durante a campanha de
Kerry, com um discurso inflamado, cheio de garra, entusiasmado e entusiasmante, com lágrimas e aplausos na assistência, tão marcante que quatro
anos depois é ele candidato.
Ainda que durante a recente
derrocada dos mercados financeiros as atitudes tenham sido
opostas, em que tivemos um
McCain efusivo e um Obama
frio e calculista, foi tudo isto
fruto das posições relativas em
que cada um se encontra na corrida eleitoral.
Obama representa a esperança na América, McCain representa a revolução da América. É
que McCain é tudo menos um
típico conservador. Em toda a
sua carreira politica tomou
posições que não espelhavam a
ideia vigente no seu partido, o
que demonstra coragem e olhos
postos no horizonte, demonstra
princípios, valores e principalmente argúcia. McCain devia
ter sido o eleito há oito anos, será agora tarde demais? Ironica-

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

mente se tivesse sido McCain,
agora não havia Obama. Nós
podemos mudar, é o slogan, a
mesma matriz de Kennedy da
América segregacionista, Obama, simboliza em si mesmo o
sonho americano, a raiz identitária da cultura americana, será
isso suficiente?
Não é fácil a missão que se
afigura para quem quer que seja
o futuro Presidente Americano,
para os Estados Unidos o que se
aproxima é o declínio, uma nova ordem, novos hábitos com
menos vícios, para o cidadão
comum americano isto é inconcebível, até porque para grande
parte deles o Mundo é a América. Levantar um país do chão,
faze-lo renascer das cinzas, é a
hercúlea missão do futuro homem quase mais poderoso do
planeta. O perfeito seria alma e
a garra de um candidato, e a
experiência e pragmatismo do
outro. Para o Mundo inteiro Obama já ganhou, mas e se McCain
perder?

“O Jornal de Coruche, n.º 31 de 1 de Novembro de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche
Ana Claro de Almeida
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de
notas para escrituras diversas número Três - A, a folhas cento e nove e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual ANTÓNIO DOMINGOS MARQUES
e mulher MARIA GABRIELAALBERTO MARQUES, casados sob regime da comunhão
geral, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua São João de
Deus, lugar e freguesia de Biscainho, concelho de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de
Biscainho, concelho de Coruche: URBANO, sito na Rua de S. Pedro, composto por terreno para construção, com a área de oitocentos e cinquenta e nove vírgula cinquenta e um
metros quadrados; a confinar do norte com Rua de S. Pedro, de sul com Paulo Maria Soares,
de nascente com Florência Domingas Sousa Silva, e de poente com Idalina Alexandre
Marques Bento, inscrito na matriz sob o artigo 1090, com o valor patrimonial tributável do
29.900,00€, ao qual atribuem igual valor, e ali inscrito a favor do justificante marido António
Domingos Marques. Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo
Predial de Coruche.
Que os justificantes, não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio
deste prédio, o qual veio à sua posse por doação feita ao justificante marido, pela forma
meramente verbal, por seus pais António Mendes Marques e Ludgera Domingos, presentemente já falecidos, e ao tempo residentes no lugar e freguesia dita de Biscainho, por volta do
ano de mil novecentos e setenta e cinco.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificastes possibilidades de comprovar
pelos meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os
titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, limpando-o, demarcando-o, e nele efectuando as reparações necessárias no gradeamento, pagando impostos, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer
que seja, sendo por isso uma posse contínua, pública e pacífica, pelo que o adquiriram por
usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião – título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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Envie por e-mail para
geral@ojornaldecoruche.pt
as imagens ou situações
que deseje ver aqui publicadas

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

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

Carne Brava de volta ao talho
É um atentado à Torre do Castelo? É uma escala para Guantanamo?
Não! É um voo Comercial.
Agora que as pontes vão encerrar, vai ser disponibilizada uma ponte
aérea entre as duas margens do Sorraia. Em perfeita consonância com o
novo Aeroporto de Lisboa, vão estar ao dispor da população duas pistas,
na margem sul, no novo parque de negócios, na margem norte, no campo
do Coruchense em Montinho do Brito.
A largada e tomada de passageiros será efectuada às horas certas na
margem Sul (9H, 10H, 11H…) e às meias horas na margem norte (9h30,
10h30, 11h30…). Segundo o empresário concessionário está a ser estudada a implementação de um passe social.
Foto manipulada

Almoço de
confraternização
A Paróquia de Coruche vai promover um
almoço de confraternização, comemorativo dos 50 anos da inauguração da Igreja
de São João baptista, no salão do Monte
da Barca, no próximo dia 23 de Novembro, a seguir à Eucaristia Solene das
11h30, ou seja, pelas 13h30, com a presença do Sr. Arcebispo de Évora, D. José
Alves.
As pessoas interessadas em participar
devem inscrever-se no Cartório Paroquial
da Igreja, (telefone 243 675 615) contribuindo com a quantia de 12 Euros por
pessoa. As inscrições devem ser feitas até
ao dia 20 de Novembro.
Convidamos todas as pessoas interessadas em participar neste acontecimento
festivo em ambiente de convívio e confraternização a inscrever-se no respectivo
almoço.
O Pároco
Pe Elias Martins

e aos restaurantes
no 1.º fim-de-semana de Novembro

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Quintinha

€
VAmLpEra d2e 15 €

na co
e Brava
n
r
a
C
e
d

- 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
Novembro – Carne Brava à Brasileira
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Os Equívocos de Freitas do Amaral
Cor. Manuel Amaro Bernardo

Terça-feira, 25 de Novembro (…) E no noticiário das 8h00 da
manhã ouvi as seguintes deliberações do Conselho da Revolução.
(…). Fechei o rádio e disse para a minha mulher: “Ganhámos (…).
E lá partimos para Roma.
Freitas do Amaral, in “O Antigo Regime e a Revolução” (…)” / 1995 pp474.

25 de Novembro
6h00 – O RALIS ocupa posições nos acessos à auto-estrada do
Norte, ao Aeroporto da Portela e na zona de Beirolas.
Boaventura S. Santos e (…). in “O Pulsar da Revolução” (…) / 1997 pp296.

A propósito do lançamento
do 2.º volume das suas memórias, o Professor Freitas do Amaral veio recentemente fazer declarações na TV e na Imprensa.
Curiosamente aquilo que acusa
a PJ de fazer (ou não fazer) em

relação a Camarate, em Dezembro de 1980, e à morte do Primeiro Ministro, Sá Carneiro e
do Ministro da Defesa Nacional,
Amaro da Costa, foi semelhante
ao seu comportamento como
político e responsável pelo Go-

verno de Portugal, juntamente
com Pinto Balsemão. Todos
estamos lembrados da campanha feita na Comunicação Social a favor da tese do acidente e
não do atentado, que, por incrível
que possa parecer, era corroborada por alguns dos meus amigos pilotos militares…
Sobre a importância do 25
de Novembro e a actuação de
Ramalho Eanes, desta vez, na
entrevista a Judite de Sousa, fez
uma análise que poderemos
considerar aceitável… No entanto, estranho que tenha tentado
convencer os seus leitores do
livro publicado em 1995 de que,
quando embarcou para Roma,

não sabia que o golpe dos páraquedistas, apoiados por unidades militares, como o RALIS e a
EPAM, entre outras, fora desencadeado por cerca das 6h00 da
manhã de 25 de Novembro.
Então, quando se dirigiu para o
aeroporto da Portela estava tão
distraído, que não viu os militares daquela unidade da Encarnação a controlar os seus acessos? E ao relembrar as suas memórias nesse livro, Freitas do
Amaral parece continuar demasiado “a leste” do que sucedia
efectivamente em Portugal, em
25 de Novembro de 1975:
“(…) Para nós (ele e a
esposa que o acompanhava), a

Coronel (Ref) do Exército

angústia da notícia do golpe e
da incerteza sobre o seu desfecho tinha durado apenas cinco
minutos – o tempo de ler a mensagem (do porteiro do hotel) e
de obter a ligação telefónica para Portugal (para o sogro…).
Tal como a grande maioria dos
portugueses, também eu não me
apercebi então da verdadeira
extensão e profundidade do golpe revolucionário, e do grande
perigo que representou para
Portugal.”
Enfim, cada um tirará as
suas conclusões…

As “opiniões” de Marcello Caetano
Além do modo incipiente
como apresentou o sucedido no
contragolpe de 25 de Novembro, definidor da Liberdade, da
Democracia e do Estado de Direito, para Portugal, o que nesta
altura mais me incomodou foi a
maneira aligeirada e desconexa
como fez declarações sobre
umas cartas de Marcello Caetano, a leiloar, em 25-10-2008,
em Lisboa.
No “Público” de 17-10-2008,
Freitas do Amaral afirma “considerar um elogio que Marcello
Caetano se tenha decepcionado
com ele”. Percebe-se… É uma
opinião. Mas, depois, a propósito do pretenso conteúdo das re-

feridas cartas, declarou:
“Pelo relato que me foi feito,
as figuras políticas mais atacadas são o Dr. Mário Soares e
eu próprio, ao mesmo tempo que
os nomes mais elogiados como
sendo capazes de fazer regressar, por via militar, Portugal ao
regime da Constituição de 1933
são os Generais António de Spínola, Galvão de Melo e Kaúlza
de Arriaga”.
Estas afirmações não têm
qualquer sentido, nem correspondem minimamente à verdade dos factos. Eu, que entrevistei pessoalmente estes militares
(já falecidos) para livros que fiz
publicar ao longo dos últimos

15 anos, posso confirmar que,
face à discordância de fundo entre Marcello Caetano (e o regime que o sustentava), e os Generais António de Spínola e Galvão de Melo, tais referências
são manipuladoras e estão muito longe da verdade histórica
que se pretenda alcançar.
E mesmo em relação ao General Kaúlza de Arriaga, não
acredito que ele fosse um apologista do regresso à Constituição
de 1933.
As suas divergências com os
outros dois generais apenas seriam com base numa questão de
“timing” sobre o problema africano, pois considerava ainda

acção virtual

Soul Calibur 4: PS3 / XBOX 360
Este é um dos dos melhores beat`em up no mercado na actualidade, produzido pela Uby
Soft.
Neste jogo podemos contar com uma variedade de modos de jogo, o típico story mode onde
podemos ver a história das personagens, o modo árcade, mas o tipo de modo de que se destaca é o versus mode, neste modo podemos jogar contra um amigo ou jogar online.
Os pontos fortes de Soul calibur são principalmente a quantidade de personagens que foram
integradas neste jogo, personagens de filmes, e até de outros jogos, como exemplo Darth Vader
da trilogia da “Guerra das estrelas”.
Temos ao nosso dispor uma variedade de lutadores, embora muitos deles partilhem dos mesmos movimentos de combate.
Uma das novidades mais satisfatórias é o facto de podermos criar o nosso lutador o que é
bastante viciante.
Para criarmos o nosso lutador basta irmos ao creation mode, onde podemos dispor dos mais
variados tipos de adereços e acessórios que vamos desbloqueando ao longo do jogo, podemos
escolher a massa muscular, tipo de voz, tipo de armadura, estilo de luta, tipo de armas e até o
sexo do lutador.
Os gráficos são bons nos detalhes das personagens com uma boa jogabilidade, com uma
banda sonora razoável, mas o jogo tem um facto negativo a longevidade é curta pelo menos no
single mode, mas o regresso desta série tem alguns argumentos de peso.

não ser aquela a altura para negociar qualquer cessar-fogo com
os movimentos independentistas.
Aliás, mesmo que Marcello
Caetano tivesse uma visão algo
distorcida, por estar longe de
Portugal, julgo que o percurso
político dos referidos militares,
no pós-25 de Abril não tem nada
a ver com tais insinuações, o
que me leva a duvidar das afirmações produzidas e que elas
estejam contidas nas cartas em
questão.
A ver vamos, quando o seu
conteúdo for tornado público…

___
PS:
O “Público” de 25-10-2008 veio
comentar o conteúdo de 7 das
15 cartas leiloadas e nada consta sobre as referências da tal
apologia dos 3 generais à Constituição de 1933. Notei apenas
que em 13-04-1977, Marcello
Caetano escrevia sobre Freitas
do Amaral: “(…) O Diogo era
devoto de Salazar, amigo do
Presidente Tomás, de quem um
tio era ajudante, a ponto de ir
preparar os seus exames para o
Palácio de Belém.”
____

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

17

O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 31 • Novembro de 2008

TODAS AS LETRAS

José Leite de Vasconcelos

António Gil Malta

O 150º Aniversário do Nascimento de um dos
maiores vultos da cultura portuguesa do século XX
que também escreveu sobre Coruche
Foi a 7 de Julho de 1858
que José Leite de Vasconcelos
Cardoso Pereira de Melo abriu
os olhos à luz na pequena vila
de Ucanha, nos arredores de
Tarouca, Beira Alta.
___
Insigne investigador no campo das ciências humanas, desde
muito novo se interessou pela
história e pela cultura do seu
povo, tal como a sua fina sensibilidade impeliu-o na juventude
a compor poemas inspirados
nos encantos das paisagens da
sua mítica Beira natal.
Mas a sua formação académica desenvolveu-se primeiro
no âmbito das ciências naturais,
tendo-se formado seguidamente
em medicina. Porém, motivado
por outros interesses, apenas
durante pouco mais de um ano
exerceu as funções de médico,
obtendo por concurso o lugar de
conservador da Biblioteca Nacional. Começava aqui a carrei-

ra do estudioso incansável, verdadeiro “peregrino do saber”,
que fez de Portugal o núcleo da
sua obra.
Destacou-se sobretudo como
etnógrafo, arqueólogo e filólogo,
áreas científicas das quais foi
pioneiro entre nós, sendo ainda
considerado um ilustre epigrafista e numismata, bem como

um grande empreendedor cultural. Da sua vasta obra há duas
que merecem um realce especial: a fundação do Museu Etnológico Português (1893), e a publicação em três volumes das
Religiões da Lusitânia (1897,
1905 e 1913).
Calcorreou o nosso território, não houve região da terra

portuguesa que não tivesse estudado e por isso também aparecem referências a Coruche no
seu trabalho. Nomeadamente,
em três artigos na revista O
Arqueólogo Português (também
por ele criada): vol. III, 1897,
pp. 65-66, intitulado “Objectos
romanos achados em Coruche”
(Quinta Grande), em que agradece a generosa oferta do Visconde de Coruche ao Museu
Etnológico, seguida de carta do
nobre titular; com o mesmo título; no vol. V, 1900, pp. 104-105,
publicando as estampas dos
achados a que se refere o volume anteriormente mencionado,
e no vol. XXVIII, 1927-1929,
pp. 214-215, no âmbito da catalogação “Epigrafia do Museu
Etnológico (Belém)”, acerca de
uma lápide funerária romana
encontrada no recinto do Castelo, doada pela Câmara Municipal de Coruche ao Museu Etnológico (actual Museu Nacional
de Arqueologia), em 1927.

Historiador

Este rincão transtagano é
também referido na Etnografia
Portuguesa: vol. II, 1995 (1ª ed.
1936), pp. 514, 515, 518 (com
referência ao Couço) e 650; vol.
V, 1982 (1ª ed. 1967), pp. 381382 e 655, e vol. IX, 2007 (1ª
ed. 1985), pp. 301 e 571;
Apelidado por quem o conheceu de “Mestre” e de “Primeiro entre os iguais”, Leite de
Vasconcelos está a ser justamente recordado em várias iniciativas realizadas em diversos
pontos do país, merecendo também de quem se interessa pelo
património de Coruche uma
oportuna alusão que pelo menos
este texto pretende constituir.
Porque não o Museu Municipal ou a Associação de Defesa
do Património organizarem um
colóquio em que se recorde um
dos maiores expoentes da cultura portuguesa do século XX e
que também se interessou por
Coruche?
Fica lançado o desafio.

ACTUALIDADE

O erradicar da POBREZA
Viver na “pobreza” não é
apenas viver “com fome”, é viver na penúria, com escassez de
recursos, e cuja solução (?) “não
depende só dos países em desenvolvimento”, já que se torna fundamental que os mais ricos cumpram o que prometeram para ajudar a combater a pobreza: mais
e melhor ajuda, o perdão da
dívida e comércio mais justo.
Embora a concretização dos
projectos fiquem sempre longe
dos objectivos, em 1974 e durante a Conferência Mundial sobre
Alimentação, as todo Nações
Unidas estabeleceram que “todo o homem, mulher, criança,
tem o direito inalienável de ser
livre da fome e da desnutrição” pelo que a comunidade
internacional deveria ter como
maior objectivo a segurança ali-

mentar, isto é, “o acesso, sempre, por parte de todos, a alimento suficiente para uma
vida sadia e activa”. No entanto, e isto enquanto o militarismo
esbanja o que seria suficiente para que nos aproximássemos da
meta, os números são cruéis:
Há 800 milhões de pessoas
desnutridas no mundo; 11 mil
crianças morrem de fome em
cada dia; um terço das crianças
dos países em desenvolvimento
apresenta atraso no crescimento
físico e intelectual; 1,3 bilião de
pessoas no mundo não dispõe
de água potável; 40% das mulheres dos países em desenvolvimento são anémicas e encontram-se abaixo do peso; Uma
em cada sete pessoas padece de
fome no mundo. No entanto e
ao contrário do que alguns afir-

mam, a terra tem recursos suficientes para alimentar a humanidade inteira; por enquanto há
suficientes terras cultiváveis; e
não se pode argumentar que somos “demais” pois bastam dois
exemplos para desmontar esse
exemplo: a China é um país populoso, mas todos os habitantes
têm, todo o dia, pelo menos uma
quantidade mínima de alimentos, enquanto na Bolívia, país
pouco habitado, na verdade os
pobres padecem de fome. Paradoxalmente, e por mor das desigualdades sociais, “aqueles que
produzem os alimentos são os
primeiros a sentir a sua falta”.
Eu, não acredito que se consiga erradicar a pobreza do mundo, mas estou convicto que a
situação pode ser melhorada, se
todos quisermos e os governan-

tes não permitam nos seus países o esbanjamento e estiverem
sensibilizados face à solidariedade entre povos.
Não é fácil atingir os objectivos, que neste momento visam
acabar com a pobreza extrema até 2015. E se é essencial
que países ricos não esqueçam
os apoios prometidos, aos países
mais pobres é-lhes pedido que
tomem como prioridade “salvar
a vida dos seus cidadãos mais
pobres e que sejam transparentes e responsáveis na forma como gastam o dinheiro, e que
combatam as desigualdades e a
corrupção”.
Entretanto, não podemos ignorar que existe pobreza em
Portugal. Um em cada cinco portugueses vivem no limiar da pobreza, e 20% da população con-

Lino Mendes *

trola quase 50% da riqueza. Somos na Europa o país com
maior desigualdade social, sendo cada vez maior o fosso entre
ricos e pobres.
Que ricos e pobres sempre
houve e sempre há-de haver, e
daí não vem mal ao mundo. Mas
é atentatório dos Direitos Humanos que enquanto uns passam fome outros esbanjam no
supérfluo.
Não nos esqueçamos que por
dia morrem de pobreza extrema
50 mil pessoas. Mas como podemos ter esperança de melhores dias, se vemos instituições e
entidades vivendo na opulência
desnecessária enquanto proclamam o direito à paz e o combate
à fome?
____
* Agente Cultural
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Ecos de um macaco Ur
“Noé, Noés e alguns animais”

Há uma hora e meia que um
galo jaz dormente no meu colo.
Eram três da manhã quando
fomos apresentados, eu disse-lhe era só o que me faltava, ele
respondeu até que enfim. Somos dois passageiros. O galo e
eu. Aninhou-se no colo como
outros se glorificam no prato.
Crianças, com crianças nos braços, velhos que respiram a custo, donzelas de sobrancelha
engaivotada e um indomável
riso comum que ri da minha cor
como a minha cor rira deles
durante séculos. O espaço é
quase largo. Uma caixa-aberta
que não chegando para os animais de Noé, arquiva os 54 estômagos vazios que ali entoam
hinos à mandioca crua. E o galo
dorme. Talvez aquele sono dos
condenados que à beira do fim
lhe chamam início por excesso
de expectativas. O cobrador grita propagandeando o seu carro
como o mais rápido, chamandolhe até de máquina como nós
chamamos ao coração quando
ele falha nas suas missões empirico-cardíacas em demandas
amorosas ou profissionais. Cinquenta e quatro pessoas voam
abanando, abraçam-se como se
se amassem mas apenas evitam
a queda mortal.
Aconchego-me no Índico e
lá longe ouvem-se as baleias
sonoramente invisíveis por culpa do dia. Está atrasado e por
isso escuro. Refresca-se a garganta como manda a bíblia de
um futuro defunto. Esfregam-se
os olhos. A baía de Nacala. Pescadores da terra e do mar ensombram o chilrear das ondas.
Roubam o peixe e os homens.
Caminho com nada para que
nada seja roubado. Um dia findo. Regresso na madrugada seguinte. Desta vez sem galo. Um
porco de bicicleta mas sem
carta. Aproximo-me enquanto o
som da marrimba ecoa. Cinco
homens debaixo de um cajueiro
enganam a fome e mascaram a
necessidade enquanto a marrimba tocar a barriga vai ter que
aguentar, instrumentos primitivos que fazem envergonhar o
mais industrial dos sons, o caju
sai mais saboroso com música,
garantem-me.
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

Moçambique, Setembro de 2008.

rbano II
Luis António Martins

Lic. em Filosofia

Leitões de bairro (já não da
bairrada) ali se sentam como se
membros da família se tratassem. Um puto com um pato na
mão e arroz na outra. Mexe e
dança por trás dos algodoeiros.
Atravesso de arco e flecha às
costas não vá o diabo tecê-las.
Não é que vá atirar, mas qualquer homem com arco aparenta
ser arqueiro. O eterno problema
das aparências. Os líderes discutem. Três vozes evitam a instalação de uma bomba de água
numa zona seca. Matematicamente dá qualquer coisa como
3000 gargantas secas graças a
três gargantas fundas e ocas como as há por aí dispersas nessa
desgraça chamada planeta. Missão falhada. Água? Da barriga
das mães aquando do nascimento dos filhos. No Ocidente dilúvio é apocalypse, em África seria
milagre, depende do tipo de igreja em que nos sentamos, na de
ouro e cobre ou na cana e palha.
Armando Paposeco informa-me O benfica ganhou. O
senhor Alfandêga não trouxe as
licenças para as bicicletas. Amanhã meio-mundo arrastar-se-á a
pé por este areal cor-de-sangue.
Maria da Aviação lá está, concentrada na ciência vital que é a
técnica das covas. Uma técnica
heróica. Já salvou o milho e o
feijão que entretanto salvaram
tantos bairros como os que a
minha idade conta. Ibrahim Arcângelo, Agostinho Caneta e
Alves Cebola lá estão a contas

com o abcedário.
O dia acaba por entre gemidos de galinha em morte. Despejo um balde de água na cabeça e chamo-lhe duche. Arrumo o arco. Sento-me em cima
de um lagarto filho de outro
maior, meu companheiro nocturno comedor de mosquitos
que, por sua vez comem homens e crianças colorindo-lhes
as almas da cor da malária. Um
escorpião-bébé junta-se à festa,
e acabo o dia como começara o
anterior: era só o que me faltava. Fecho os olhos e penso em
escrever um livro. Parvoíce.
Seria só mais uma cópia no
meio de tantas outras já escritas.
Pondero e decido sim. Escreverei com certeza mas... um livro
mágico, inexistente, adornado
de palavras silenciosas, relações, acções, imagens, um livro
em que cada página escrita
prostrar-se-á atrás da pagina
seguinte até ao fim dos tempos
aqui no meio do nada que é
tudo, um livro de veias e músculos, sangue e ossos, crença e
doença até que a memória me
falhe, perdida algures por entre
o pó e estas árvores mudas, um
livro real sem tradução ou cópia, sem crueldade ou justiça
dependendo somente do que
realmente acontece sem imaginação como escudeira das personagens, sem argumentos de
perdão ou culpa. Um livro... somente um livro sem papel nem
dor.

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

SANTARÉM

OS CTT INVESTEM
1 MILHÃO DE EUROS NO
DISTRITO DE SANTARÉM

Os CTT – Correios de Portugal vão investir mais de 1 milhão de euros no distrito de
Santarém até 2010.
Esta aposta no distrito foi
hoje anunciada numa visita do
Conselho de Administração (CA)
da empresa a Santarém e que
coincide com o tiro de partida
de uma semana de animação na
Estação de Correios da Cidade.
A administração dos Correios deslocou-se a Santarém com
o objectivo de se reunir com
grandes clientes e jornalistas do

distrito, no âmbito de um projecto que visa aprofundar o conhecimento da empresa sobre as
necessidades desta e de outras
regiões do País. Em face das necessidades já apuradas, os Correios irão investir mais de 1 milhão de euros na melhoria das
condições de atendimento das
Estações de Correios do distrito,
dos Centros de Distribuição
Postal e nos edifícios próprios
dos CTT.
O objectivo é aumentar a
atractividade das instalações, as
condições de trabalho e garantir
a manutenção de padrões elevados de qualidade de serviço.
Os CTT distribuem todos os
dias cerca de 270 mil objectos,
entre correspondência e enco-

CNO – Nersant incentiva
formação de adultos
O CNO, Centro de Novas
Oportunidades da Nersant, já se
encontra a acolher todos os adultos que não tendo frequentado
ou concluído o 4.º, 6.º, 9.º ou
12.º ano de escolaridade, têm
interesse em obter uma certificação escolar equivalente.
O CNO também se encontra
a receber as inscrições de empresas ou instituições que pretendam valorizar e qualificar os
seus recursos humanos.
O centro tem como objectivo
promover a procura de novos
processos de aprendizagem, de

formação e de certificação por
parte dos adultos com baixos
níveis de qualificação escolar e
profissional.
O horário de funcionamento
pretende ser adequado às características dos vários públicosalvo e de acordo com a disponibilidade dos adultos inscritos. O
CNO funciona nas instalações
da Nersant, mas poderá funcionar nas instalações das empresas caso haja colaboradores suficientes que pretendam participar neste processo.
A Nersant garante uma resposta adequada ao perfil de cada

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

R. Marques da Silva, 41/A • 1170-222 Lisboa
www.www.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt

Mais informações poderão
ser obtidas em www.nersant.pt,
pelo cno@nersant.pt ou ainda
pelo telefone 249 839 500.
____

Compre com
desconto

Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.
Telef. 218 110 770 • Fax. 218 127 820

um e celeridade no processo de
certificação.
O CNO da Nersant pertence
à Rede nacional dos Centros
Novas Oportunidades, onde se
desenvolvem os processos de
reconhecimento, validação e
certificação de competências
(RVCC) adquiridas pelas pessoas adultas em vários contextos de vida.

> D E S TA Q U E

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

mendas, no distrito de Santarém.
Para garantir o serviço, os
Correios contam com 45 Estações de Correio em todo o distrito e 23 Centros de Distribuição Postal. Os carteiros percorrem 348 percursos de distribuição (giros) diariamente.
Os mais de 200 veículos
CTT e CTT Expresso afectos a
esta distrito percorrem, a cada
24 horas, mais de 16 mil quilómetros.
A empresa dá emprego a 507
pessoas do distrito, a maior parte dos quais na empresa-mãe, os
Correios. A CTT Expresso, Post
Contacto e PayShop, todas empresas do grupo, estão também
presentes no distrito, esta última
com 125 agentes.

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.

suplemento

Tauromaquia
Coordenação de Domingos da Costa Xavier

Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins
Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 31 de Novembro de 2008

S OBRE T OIR OS

EDITORIAL
Rui Bento, de pedra e cal…
A propósito da divulgação
dos dados estatísticos da temporada de 2008, a Sociedade do
Campo Pequeno promoveu uma
conferência de imprensa, em
que, de facto, o maior motivo de
interesse consistiu na reafirmação de Rui Bento como gestor taurino da raça de Lisboa.
Cá por mim, congratulo-me
com tal facto, dado que com os
anos que levo de vida, de há
muito que sei que o óptimo é
inimigo do bom. O matador de
toiros Rui Bento, atesoura bom
senso e saber bastantes para
continuar a diligenciar executar
um bom trabalho, agradando a
patrões e a aficionados, o que
convenhamos não é fácil face à
escassez do meio em que vivemos.
Note-se que de cada vez que
se anuncia uma importante
Feira Taurina Espanhola, não
raro a comunicação titula com
as ausências, o que deixa provado o quão difícil é acertar de
forma a agradar a todos. Por cá
o problema se quer se põe, dado
que a “Feira” se expande ao
longo da temporada, dado que
entre nós tudo se confunde.
Ora, aqui e agora, também
importa que se diga que a necessidade de tal reunião, teve por
base o veículo por um semanário temático, que divulgou o que
julgava ser a verdade das “suas
fontes fidedignas”, dado que

não é de crer que a tarimba do
Director embarcasse de forma
tão leviana como embarcou, não
fora um profundo convencimento de que o que divulgava tinha
um fundo de verdade. Já era;
sobra de facto um Rui Bento de
pedra e cal, de quem se espera
uma gestão de sucesso, em
benefício da empresa, em seu
benefício, e no benefício de

todos nós que nos interessamos
pela festa.
Depois, entrado o ambiente
na tertúlia, que vos diga que relevante foi o que disse Maurício
Vale (repetindo aliás o que estou
cansado de dizer…) sobre a
questão teimosa do Hino Nacional em fim de festa, dado que
embora viciando o protocolo de
estado, mal por mal, que se to-

que no inicio, e, também (e concordo) sobre a designação da
“porta de cavalheiros”, que é
lógico se deve designar “Porta
de Quadrilhas”.
Que também aqui se registem com agrado os bons resultados do sucesso televisivo da
“festa” em 2008 e, a intenção de
que tal colaboração continue.
Que nos lembremos que a mi-

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

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

Especialidade Carne na Brasa

Quis a mão amiga do Luis Ferreira fazer-me chegar uma cópia do
programa da vacada acontecida a
18 de Agosto em Coruche em 1934.
Tudo o que em tal programa se
escreve é curioso, pelo que merece
atenção.
Que se atente no elenco, integrado por elementos da nata do tecido
social, para medir a força da coisa
táurica no nosso concelho.
DCX

Dr. Domingos da Costa Xavier *

nha geração se cimentou aficionada de “gargalo” para o ar, no
saudoso “café Coruja”, vendo as
corridas á quinta-feira.
Muitas mais coisas se disseram, mas bem sabemos que
quando taurinos se reúnem, se
dizem muitas coisas.
____
* Médico veterinário
e escriba taurino
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Alcácer do Sal, feira de Outubro
No dia 5 de Outubro aconteceu em Alcácer do Sal uma corrida de toiros, com cartel votado
pelo público (fórmula que a empresa adopta há vários anos…)
integrado por António Ribeiro
Telles, Luis Rouxinol e Victor
Ribeiro, e, pelos Forcados Amadores de Montemor e de Évora,
para dar lide a um soberbo curro
de toiros com ferro Manuel
Assunção Coimbra.
Face á qualidade dos toiros,
o evento divertiu e emocionou.
António lidou primorosamente
o seu primeiro, com arte e valor,
na esteira aliás do que tem sido
esta temporada em que comemora um quarto de século de
alternativa; face ao seu segundo
temos que lhe averbar meia lide
do melhor e meia lide do pior,
que foi o que de facto se passou
e costuma passar com os artistas
quando as coisas não correm

bem. Luís Rouxinol, que já no
ano transacto se guindou a grande altura, veio determinado a
não defrontar, antes sim a triunfar forte, o que de facto aconteceu, sagrando-se de novo vencedor do “troféu João Branco
Núncio” em disputa.
Lidou primeiro um toiro menos colaborante, que tapou,
pondo o que o toiro não tinha.
Face ao quinto da ordem, que
teve qualidade, o cavaleiro da
Faias agigantou-se e prodigalizou uma lide antológica com os
pratos completos da sua ementa
habitual, o que o público aplaudiu em pé. Foi de facto um triunfo sonoro e redondo, montado no “Mustang” que é sem dúvida um dos cavalos mais toureiros do momento.
Victor Ribeiro, que já por
três vezes ganhou o troféu citado, veio a Alcácer em dia não e

Tivemos ocasião de
desfrutar de uma das
sessões de tão badalado
evento, e saímos agradados com o que vimos.
Sem exageros, no que
reporta á coisa hípica,
temos que convir que já
nos foi dado ver muito
bem feito, e para que conste, em Portugal é possível
presenciar o que de melhor fazem a escola portuguesa de arte equestre,
o grupo do mestre Luis
Valença (que é já uma
academia…), a charanga
da G.N.R. (única do
mundo a tocar a galope) e
o grupo de equitação do C.M.E.F.E.D, que creio já mudou de nome,
mas tal facto é ao momento irrelevante.
No seu conjunto, havendo que analisar o espectáculo multimédia, os desempenhos circenses, os desempenhos musicais (ao
vivo…) e o que toca aos cavalos, importa que aqui vos diga que
muito me lembrei do que com frequência me dizia a figura insigne
e saudosa que se chamou António Luis Lopes – “Os cavalos montam-se no chão”.
Que bom seria que os nossos calções taurinos (alguns que há
quem felizmente não precise…) tirassem as devidas ilações de tal
espectáculo e de tal conceito.

nada sobra para contar que tenha relevo; no que fechou praça
até teve o azar de cravar um
ferro de palmo na perna do cavalo, indicativo (para além da
pouca sorte, é claro…) da pouca
verdade com que efectuava a
reunião. Vem aí nova temporada, e, o cavaleiro que já é uma
certeza, quanto ao potencial que
atesoura, tem que se reencontrar
se quer prosseguir pelos caminhos do triunfo. Noite grande
averbaram os forcados; Frederico Caldeira Manzarra, Manuel
Dentinho (na sua primeira pega
em praça) e João Caldeira por
Montemor, e, António Bera (mexicano de queretaro, que se creditou com um pegão), Frederico
Macau e João Pedro Oliveira
(isso mesmo, tem o mesmo
nome do pai), por Évora foram
digníssimos executantes da
nobre arte de pegar toiros, bem

ajudados por seus grupos que se
mostraram coesos e valentes.
Um júri constituído por
Francisco Borges, Jorge Mendes
e eu próprio, conferiu a Rouxinol o troféu em disputa, o que

a praça aplaudiu. Pese o facto de
que sempre os jurados decidem
de “sua justiça”, é bom agradável que tal aconteça.
____
Domingos da Costa Xavier

Tertúlia

João Ribeiro Telles na TTM
No passado dia 29 de Outubro, realizou-se mais um jantar conferência da
Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana”, que o nosso estimado assinante
Sr. Joaquim Tapada tão brilhantemente organiza, sendo neste momento
uma referência nacional na cultura taurina.

DC Xavier

Desta vez o convidado foi o nosso conterrâneo João Ribeiro Telles, que após o excelente repasto falou de coração aberto e sem
rodeios da sua vida de toureiro, da sua relação
apaixonada com o campo, os cavalos e os toiros, sendo o elo de transição de duas gerações,
pelo facto de ser filho de Mestre David, figura
ímpar da tauromaquia nacional e pai de um
jovem com créditos já firmados e em ascensão
meteórica.
Contudo, parecendo às vezes esquecer-se
dele próprio como uma referência incontornável
do toureio a cavalo, mostrou toda a sua cumpli-

cidade com os presentes, respondendo às várias
perguntas colocadas e deixando claro que o que
mais o entusiasma no toureio é poder fazer com
que o público se divirta.
Como já vem sendo hábito “O Jornal de
Coruche” fez-se representar pelo seu fundador
Dr. Abel Matos Santos e pelo fotógrafo taurino
Sr. Joaquim Mesquita, tendo sido o jornal ofertado a todos os mais de 80 convivas, onde se
incluía outro conterrâneo nosso e figura de prestígio nacional, o Arquitecto Gonçalo Ribeiro
Telles.
Foto: Joaquim Mesquita
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OPINIÃO

De há muito que a sabedoria
popular consignou que “presunção e água benta cada qual
toma a que quer”, e, se assim
começo, é tão só, porque neste
texto pretendo por a claro algumas coisas que bem merecem
ser esclarecidas.
Primeiro, que vos diga, assumidamente, que recuso, de forma determinante, a alcunha que
insistem em me colocar de
“critico taurino”, não porque tal
considere ultraje (que o não é),
mas porque tenho consciência
firme de que para criticar é preciso saber, e eu, sem falsas modéstias, tenho a certeza que não
sei.
Aliás, em matérias de toiros,
deixem-me que me socorra de
lugares comuns. Foi pedro Moya
"Nino de la Capea" que um dia
afirmou que os toureiros importantes são os que têm muitos
toiros na cabeça, e é lógico que
só almeja tal conhecimento
quem se põe por diante.
Disse também um dia Canabate, mestre incontestável, que
pese o ser mais costumbrista que
taurino, me não canso de citar,
que “quem sabe verdadeiramente de toiros são os toureiros,
dado que todos os outros se

Moita
O matador Luís Vital “Procuna” encerrou-se com seis
toiros, no culminar da Feira da
Moita 2008. Fê-lo a preceito,
com ganas e vontade de agradar
a um público que preencheu
meia casa da “Daniel do Nascimento”. Os toiros de diversas
ganadarias deram jogo variado e
“Procuna” esteve a contento,
toureando com valor e mostrando uma capacidade física extraordinária, ao bandarilhar cinco
dos exemplares.
Abriu praça com o toiro de
Manuel Veiga, que teve recorrido e com o qual o matador esteve em bom plano, em especial
pelo lado direito, ligando séries
de derechazos de boa nota.
O de Conde Cabral não serviu, mansote e chato e o matador despachou-o com dignidade. Ao São Torcato faltou classe,
apesar da irrepreensível apresentação e ao de Murteira Grave, faltou transmissão, voltou o
matador a estar em bom nível.
O quinto era um Castro,
complicado, chato e perigoso; aí
veio ao de cima todas as capacidades de “Procuna”; bulidor e a
arrimar-se. Destaque para uma

Razão pertinente
limitam a julgar as aparências”.
Que se acrescente ainda, que
em tempos de “Joselito, el Gallo”,
se dizia que sabia tanto de toiros
que parecia ter sido parido por
uma vaca, o que não impediu ter
tropeçado com “Bailador” em
Talavera e aí ter deixado uma
vida que ninguém acreditava
que um toiro pudesse cobrar.
Acresce que sequer o caso é virgem, dado que Joseph Delgado
“Pepe Hillo”, matador insigne
que ditou a Don José de la Tixera primeira das “Tauromaquias”, também, pese o seu muito saber, a seu tempo permitiu
que “Barbudo” lhe truncasse a
vida.
Ora, depois destes exemplos
avulsos que julgo bastam para
que se avalie a extrema dificuldade da coisa táurica, permitamme que expresse a profunda
admiração e respeito que nutro
pelos que têm a coragem de se
vestir de toureiros.
No entanto o que acabo de
afirmar, não invalida que acredite no meu direito de gostar da
forma como alguns expressam a
tauromaquia que levam dentro,
e é claro detesto, a forma como
outros desenvolvem, o que me
leva, é lógico a preferir os car-

téis em que actuam, preferindo,
gastar tempo e dinheiro, fruindo
o que fazem os que me agradam.
O que digo, creio que se
passa com qualquer aficionado
que tenha um conhecimento
mínimo que lhe permita aferir
correctamente o que se está passando na arena, sobretudo nunca
perdendo de vista as características do toiro, toiro que como
elemento essencial da festa deve
ser sempre o objecto primeiro
de análise, e só depois se pode
confrontar o artístico labor do
toureiro.
É claro, que os toureiros verdadeiramente bons, por um lado, têm capacidade para entender a maioria dos toiros enfrentam e por isso se alcondoram ao estatuto de figura, e outros pese a sua aficion e não raro
muita técnica, ou se contentam
com o “montón” ou mudam de
vida, nunca concitando o verdadeiro interesse dos públicos tão
só porque lhes falta o dom inato
e substantivo que na verdade faz
toda a diferença.
Tudo isto deve ser devidamente pesado na hora em que
nos propusermos avaliar o estar
dos toureiros, na certeza plena
de que ninguém pode dar o que
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Domingos da Costa Xavier
Cortesia da revista "Equitação"

não tem (toiros incluídos…)
Convém contudo que também os próprios profissionais
equacionem devidamente tudo
isto, e sobretudo que não se iludam; para aí andam uns quantos
que já se julgam figuritas que
não tarda como infelizmente
aconteceu com muitos, se quiserem ganhar dinheiro com os
toiros têm que mudar o oiro pela
prata.
Que se lembre aqui que o
novilheiro “Puntero” da geração
de “Espartaco”, anda de bandarilheiro de uns e de outros, em
boas quadrilhas, porque de facto
é bom, mas sem o tal gramita de
carisma que lhe possibilitasse a
ascensão. Acontece, que enquanto não reconsideram a sua
vidinha, por aí andam, muitas
vezes protegidos pelos cambalachos das empresas que os
apoderam e dos apoderados que
também são empresa, quitando
postos a uns e a outros que os
merecem, aborrecendo a aficion, que o que precisa nos tempos que correm é ser estimado.
Facto é, que por assim ser,
temos que os gramar enquanto o
barómetro da bilheteira os não
afasta, misturados nos cartéis da
figura de verdade que queremos

Procuna em ombros

ir ver. Inconscientes do seu real
estatuto, sequer medem devidamente o que dizem e quando
abrem a boca, agora que não há
moscas é certo que sai asneira.
Talvez por tudo isto, é um
luxo ler as palavras de um maestro de verdade, Rafael de Paula
(6 toros 6, n.º 659 de 13.02.2007),
quando “sobre falar de toiros”
se pronuncia – “Ya hace tiempo
que muchos toreros dicen que lo
quieren es que el publico se
divierta. El torero tiene un lenguaje próprio, y yo en mi vida
habia oido una cosa asi.
Algunas expresiones deberían ser prohibidas por decreto
ley, porque por la boca un torero
no puede salir una cosa asi.
Divertirse? Me sabe mal y me
extraña que se hable de esa manera. El toreo, tal como yo lo
concibo, nunca puede ser una
diversión. El objectivo del toreo
debe ser que el publico se emocione. Como? Toreando, sencillamente”.
Evitei a tradução para não
lhe roubar sabor, mas é facto
que tão francas e honestas razões, por pertinentes, devem ser
devidamente pensadas e reflectidas.
____

Fotos: Joaquim Mesquita

Procuna
Procuna com as bandarilhas andou extraordinario

Diego Ventura e o número
número do “caballito que morde no toiro”
toiro”
foi a atração da noite

série de naturais arrancados a
ferros. Fechou com um Brito
Paes excelente e foi a cereja no
cimo do bolo; boa faena, a aproveitar o bom toiro e a culminar

uma noite de êxito. Saíu em
ombros pela porta de quadrilhas, talvez merecesse mais!
Pedro Pinto
(director da revista Ruedo Ibérico)

suplemento

Tauromaquia

IV

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 3 - Número 31 • Novembro de 2008

S OBRE T OIR OS

Coruche

A tradicional corrida da feira
de S. Miguel em Coruche, este
ano num formato de concurso
de ganadarias e com seis cavaleiros estava de certo modo
atractiva, a imponência dos 2
toiros em cartaz dava o mote
para uma grande tarde de toiros,
mas apresentação não é sinonimo de bravura, houve emoção é
certo, houve dois toiros bravos,
mas também houve alguns mansos e outros com falta de volume.
O tempo a ameaçar chuva
retirou algum publico das bancadas, apenas um terço de entrada. O
de veiga Teixeira saiu com pata,
veio a menos refugiou-se em
tábuas. O de Conde de Murça
foi manso, estava bem apresentado. O de Ortigão Costa foi
encastado, acudiu aos cites com
tranco de bravura, pecou pela
falta de força. O de Passanha
cumpriu superiormente, com
andamento e raça. O do Eng.
Jorge Carvalho alternou alguns
pormenores de investida com
outros de mansear e por fim o de

Duarte Pinto e Passanha
Triunfaram no S. Miguel

Joaquim Mesquita

crítico taurino

Antonio Macedo (amadores de Coruche) protagionizou
o que melhor se viu em pegas numa tarde cinzenta
em todos os aspectos

Conde Murça, apresentação
apresentação e Passanha, bravura foram
os premiados
premiados pelo juri

José Luís Vasconcellos e Sousa
D'Andrade foi mansote, emparelhava-se com a montada e adiantava-se, estava muito bem
apresentado.
António Ribeiro Telles empenhou-se para cumprir com a
ferragem numa lide vistosa. Rui

Salvador tragou com valor e raça para levar de vencido o oponente. Pedro Salvador cumpriu
com uma lide altos e baixos terminando com um ferro de mérito.
Filipe Gonçalves realizou
um toureio de boa conexão com
> 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
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Corrida de pouca história em Vendas Novas
Vendas Novas viu realizar-se
uma corrida de toiros por ocasião da feira de Setembro, uma
corrida concurso de ganadarias
intitulado “Portas do Alentejo”
com reses de Veiga Teixeira
(inutilizou-se durante a lide),
Dias Coutinho (cumpriu), Pégoras (mansote), Jorge Mendes
lidados em 4º e 5º como sobrero
extra concurso, ambos saíram

mansotes e pouco andamento) e
Romão Tenório (cumpriu), estava igualmente anunciado um
toiro de Luís Sousa Cabral que
horas antes da corrida fugiu do
camion de transporte e acabou
por ser abatido.
Actuaram os cavaleiros António Ribeiro Telles com duas
actuações bem ao seu estilo a
superar as dificuldades do pri-

meiro oponente e lidou no fim o
segundo sobrero de Dias Coutinho sendo que foi o melhor
toiro da tarde, como sobrero não
entrou a concurso, António andou em bom plano a encerrar a
corrida.
José Prates, toureiro local,
viu-se com agrado em duas
actuações muito aplaudidas,
deixando a ferragem a quarteio

Antonio Ribeiro Telles

e em sortes cambiadas de grande impacto. Manuel Lupi agarrou o triunfo da tarde diante do
último a concurso com uma
actuação superior, destacando-se na brega e ladeio arrimado
agitando as bancadas e cravando em reuniões ajustadas. Pegaram pelos Amadores de Montemor, Manuel Dentinho (1º),
Miguel Pinto (1º) e Francisco

Borges (1º). Pelos Amadores de
Coruche, Luís Marques (3º), Pedro Galamba (3º) e Pedro Crespim (1º).
O público preencheu meia
lotação, correcta direcção de
Francisco Farinha assessorado
pelo Dr. Mota Ferreira.
____
Joaquim Mesquita
Texto e fotos

Pedro Crespim

Manuel R. Telles Bastos triunfa em Santiago Maior
Realizou-se no sábado, uma
corrida de toiros em Santiago
Maior (Alandroal), onde o cavaleiro Manuel Ribeiro Telles
Bastos alcançou importante triunfo com duas actuações homogéneas e muito aplaudidas.
No seu estilo peculiar, as sortes
frontais foram exímias rematando com dois palmitos excelentes.
José Manuel Duarte rubricou
duas boas actuações, nomeadamente a sua segunda com o oponente fechado em tábuas cravando sesgos de bom nível.
Marco José andou algo irregular
no primeiro e só no final da
segunda actuação remontou um
> continuação da página anterior

o publico em sortes variadas.
Duarte Pinto sagrou-se triunfador da corrida com uma lide
correcta, impondo-se a um oponente que tentava o refúgio de
tábuas mas que provocado investia com raça e o ginete a
aproveitar essas mangadas para
cravar de alto a baixo em reuniões apertadas de grande valor
artístico.
Francisco Palha sentiu serias
dificuldades diante dum oponente algo complicado, adiantando-se nas reuniões e na brega. Tarde dura para a forcadagem, por Coruche, Ricardo Dias
e António Macedo, imponentes,
ambos à primeira e Nuno Fei-

êxito comprometido. Actuou
também o amador Rui Guerra,
um jovem do concelho na sua
segunda vez em praça. Rui mostrou maneiras, parece querer
definir um estilo de toureio modernista, um pouco verde mas
com pormenores importantes,
poderá vir a ser um caso, haja
sorte!Os forcados de S. Manços
e do Aposento do Alandroal
sentiram algumas dificuldades
perante 3 novilhos da Casa Prudêncio e 3 de Hrds. Conde Cabral. Pouco público e correcta
direcção de António Barrocal
assessorado pelo Dr. José Guerra.
Joaquim Mesquita
Texto e fotos

Duarte Pinto e Passanha Triunfaram no S. Miguel

Duar te Pinto, o que mais se destacou a cavalo

joca a dobrar Alberto Simões
que sofreu um corte na face
mais uma vez vitima das bandarilhas, muito se fala, escreve e
discute sobre as bandarilhas, os
prós e os contras mas constantemente vão surgindo vitimas
delas e ninguém dá ou não quer
dar o passo para a segurança dos
que arriscam a própria vida.
O toiro teimava em tirar a
cara ao sentir o grupo e dificultou a concretização da pega.
Pelo Aposento da Moita, Hugo
Mineiro e João Rodrigues não
conseguiram levar de vencido o
de Murça que derrotava alto e
com mau génio sendo pegado
de cernelha por Bernardo Car-

doso e Tiago Ribeiro.
José Broga e Diogo Gomes
completaram o ciclo do grupo
com muita garra e vontade em
duas pegas ao primeiro intento.
No final o júri composto por
Dionísio Mendes, presidente da
Câmara de Coruche, António
Tereno, presidente da Câmara
de Barrancos e Domingos da
Costa Xavier, cronista de “O
Jornal de Coruche”, decidiram
outorgar o prémio bravura ao
toiro de Passanha e o de apresentação ao de Conde Murça.
Dirigiu sem problemas António Garçoa assessorado pelo
Dr. João Maria Nobre.
____
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ECONOMIA

O Orçamento do Estado para 2009
“O estado procura com os investimentos públicos atenuar a ausência
do investimento privado”
Não pretendo neste artigo
apontar defeitos ou, por outro
lado, sair em defesa do Orçamento do Estado para 2009.
Importa focar os aspectos mais
relevantes do documento. Esta
postura não significa uma ausência de opinião global do OE,
mas sim a omissão da mesma.
É importante reforçar que os
momentos que vivemos caracterizam-se por uma volatilidade
ambiental sem precedentes.
Recordo-me de há poucas semanas atrás ouvir um conceituado
perito na área económica/financeira afirmar que “jamais voltaremos a ter o barril de petróleo
cotado nos 60/70 dólares”, pois
bem, esta semana o “Brent” do
Mar do Norte cotava-se nos 59
dólares/barril. Este é apenas um
simples exemplo de, nesta altura, uma qualquer previsão menos avisada poder parecer ridícula poucos dias depois.
É neste sentido que não vou
questionar os indicadores macro-ecónomicos nos quais assentam os pressupostos do OE-2009.
Podem ser entendidos como

demasiado optimistas ou eleitoralistas mas são os que temos e
foi com base nesses presumíveis
valores, certamente falíveis
como uma outra qualquer previsão, que o Governo vai reger a
sua actuação em 2009.
Aliás, ainda a este propósito,
o famoso economista inglês
John Maynard Keynes dizia “A
única certeza que temos é que a
longo prazo todos estaremos
mortos”.
Recentrando então no OE2009, as premissas são uma taxa
de crescimento do PIB na ordem dos 0,6%; a taxa de desemprego a manter-se nos 7,6% e
uma diminuição da taxa de
inflação em cerca de 0,4% estimando-se um valor de 2,5%. A
consolidação orçamental continua a ser um desígnio do governo de Sócrates prevendo-se
para 2009 um défice na ordem
dos 2,2% do PIB. Pela primeira
vez desde há largos anos contempla-se um esperado aumento
real dos salários na medida em
que o 2,9% de aumento dos salários da função pública supera

Lar de S. José
– CO N V O C ATÓ RI A –
Nos termos da lei e dos Estatutos, convoco a
Assembleia Geral do Lar de São José, a reunir em sessão ordinária na sua Sede Social,
sito na Rua dos Bombeiros Municipais, nº 9
em Coruche, pelas 20 horas do dia 14 de
Novembro, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Discussão e votação do Plano de Actividades, proposto pela Direcção para o exercício de 2009, e Parecer do Conselho Fiscal;
2 - Qualquer outro assunto de interesse para
o Lar de São José.
Não havendo número legal de associados
para a Assembleia funcionar regularmente,
fica desde já feita segunda convocação para
uma hora depois, funcionando então com
qualquer número de associados.
Coruche, 29 de Outubro de 2008
O Presidente da Assembleia Geral
Joaquim Norte

em 0,4% a taxa esperada para a
inflação.
Em relação aos famigerados
impostos, encontram-se inscritas no OE-2009 algumas correcções que pecam por tardias. A
redução do IVA para a taxa
reduzida para alguns produtos
considerados essenciais, e.g., a
redução para 5% do IVA das
cadeirinhas para transporte de
bébes.
Uma medida de apoio às micro e pequenas empresas é a
redução da taxa de IRC de 25%
para 12,5% nos primeiros 12
500 euros de matéria colectável.
O controverso pagamento
especial por conta vai continuar
mas com uma ligeira redução
para empresas que tenham um
volume de negócios inferior a
“100 mil contos”.
A taxa que era de 75% passa
agora para 70%. Mas como não
há bela sem senão, as empresas
que tenham um volume de
negócios superior ao montante
referido passam a pagar agora
90% do IRC desembolsado no
exercício anterior em vez dos
85% actuais.
Passando agora para uma
área de âmbito mais alargado, o
OE-2009 apresenta uma clara
aposta nos investimentos públicos.
Vejamos, num momento
como o que vivemos estas medidas procuram corresponder à
tradicional Política Orçamental
utilizada em períodos de fraca
prosperidade económica e dinamismo e empreendedorismo
empresarial. Há nestas políticas
um esforço que, quer queiramos

quer não, tem que ser realizado.
O estado procura com os investimentos públicos atenuar a
ausência do investimento privado, procurando desta forma usar
mecanismos de compensação
que lhe permitam assegurar, ou
se de outra forma quisermos
entender, perder menos empregos e tentar estimular alguns
sectores da economia que podem servir de motor para outros.
No entanto, é importante salientar que os governos perderam a
autonomia sobre duas outras
Políticas, que por sinal eram
bem mais eficazes nestas alturas, a Política Monetária e a
Política Cambial.
Estas duas formas de estabilizar ou atenuar as flutuações
dos ciclos económicos encontram-se agora sobre a alçada do
Banco Central Europeu (BCE)/Eurosistema.
Esta situação traduz-se numa
menor flexibilidade no ajustamento das economias consideradas “locais” no contexto da
União Europeia. O BCE quando
define uma política monetária e
/ou cambial fá-lo para o conjunto das economias da união e não
para atender as necessidades da
economia Portuguesa, Espanhola, Grega, etc.
Por este motivo, temos que
reconhecer alguma legitimidade
aos governos de cada um dos
estados membros na adopção
das políticas orçamentais, as
únicas sobre as quais têm “quase total” autonomia, para que
em conjunto com as políticas
adoptadas pelo BCE/Eurosistema produzam mais efeitos na

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

sua economia e sociedade.
Se por um lado é legítimo
que o governo Português adopte
medidas com vista a maximizar
os efeitos da política orçamental, designadamente, estabilizar
o nível de emprego, incrementar
a procura por via do efeito multiplicador dos investimentos públicos, entre outros mecanismos, já não será tão legítimo
aceitar todo e qualquer investimento como sendo “produtivo”.
Aí sim, é importante realizar
uma importante reflexão sobre
as prioridades do investimento
público. Não nos podemos esquecer que os recursos são escassos e irrepetíveis e uma medida que pretende ser hoje um
balão de oxigénio pode vir a
revelar-se catastrófica a médio e
longo prazo.
Como quer que seja, com ou
sem eleições, parece-me que há
uma preocupação evidente no
OE-2009 no sentido de não deixar agravar ainda mais a situação económica do país. Se a preocupação é patente no documento
já o sucesso das medidas, esse,
para o ano responderá por si.
Para finalizar, regista-se com
agrado as palavras do sr. JeanClaude Trichet, presidente do
Banco Central Europeu, que
aponta a possibilidade de uma
nova descida da taxa de juro de
referência já esta semana.
Com esta potencial redução
é natural que a Euribor continue
o ritmo de descida iniciado há
mais de quinze dias consecutivos com vista à aproximação à
taxa de referência do BCE.
____

300 Alunos das escolas de Coruche plantam sobreiros
Sensibilização para a sustentabilidade da
floresta e a importância da água numa iniciativa conjunta do Município de Coruche, ICNB,
Produtores Florestais e Nestlé Waters
Herdade dos Concelhos,
30 de Outubro de 2008
Mais de 100 sobreiros foram plantados na
quinta-feira, dia 30 de Outubro, em Coruche,
por 300 crianças das escolas do ensino básico e
secundário do concelho, numa acção de reflorestação organizada pela Câmara Municipal,
Associação de Produtores Florestais de Coruche, ICNB e Nestlé Waters, que em 2009 abre
uma unidade industrial de captação e engarrafamento de água naquela zona.
Com a cobertura assegurada pelos Jovens
Repórteres para o Ambiente da Escola Profis-

sional de Coruche, a iniciativa vai igualmente
elucidar os mais novos para a importância da
água e para a riqueza do subsolo da região no
precioso líquido e que levou à escolha da
Nestlé para ali erguer a sua unidade nº 100 a nível mundial.
Jogos pedagógicos sobre a sustentabilidade
da floresta completam a acção. Recorde-se que
o Sobreiro é o ex-libris do concelho de Coruche.
A Nestlé Portugal está a investir mais de
sete milhões de euros na sua 5ª unidade industrial no país, a nova fábrica da Nestlé Waters
Direct, a inaugurar em em Coruche em 2009. A
escolha do concelho de Coruche para a localização da fábrica deveu-se à grande abundância
e qualidade da água da sua reserva ecológica.
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CRÓNICA PORTUGUESA

D. JOÃO V, o Magnânimo
a áurea grandeza do Rei-Sol português
D. João V nasceu em Lisboa em 1689.
Bebeu, na infância, uma educação esmerada que lhe foi
ministrada por três notáveis perceptores, todos padres da
Companhia de Jesus. D. João foi portanto um príncipe
instruído em múltiplos saberes, revelando vasta cultura e
erudição. Da paixão pela música à cultura literária, da
Ciência às Artes, passando pelo domínio de várias línguas, pela formação espiritual e prática religiosa, enfim
foram múltiplos os seus interesses intelectuais que lhe
deram uma sólida preparação para o “duro ofício” de rei.

D. João V subiu ao trono,
sendo solenemente aclamado no
primeiro dia do ano de 1707.
Casou em 1708, na catedral de
Santo Estêvão em Viena de Áustria, com D. Maria Ana de Áustria – filha terceira do imperador
Leopoldo. Em Portugal comemorou-se o evento, havendo em
Lisboa preparações extraordinárias para a bênção nupcial, com
espectaculares arcos de triunfo
de enorme aparato e magnificência. Dois factos marcaram o
longuíssimo reinado deste soberano, a quem colocaram o cognome de o Magnânimo: um deles
foi a Guerra da Sucessão de Espanha e o outro foi a descoberta
de extraordinárias riquezas, sobretudo ouro e diamantes, existentes no Brasil.
Entre muitas obras, duas
obras ficaram sempre muito
ligadas à vontade do rei: o Aqueduto das Águas Livres e o Convento de Mafra.
O Aqueduto foi uma obra
estruturante e absolutamente fulcral para a cidade de Lisboa e
para a sua modernização. Destinada a resolver o gravíssimo
problema do abastecimento de
água à capital, era manifesto o
interesse público de uma obra
desta envergadura e desta importância, pois todos tinham a
“obrigação de dar passagem à
dita agoa, e não há previlegio
que desto os escuze”.

O Convento, por sua vez, foi
construído para dar cumprimento
a um voto do rei, três anos
depois de casar e ainda sem filhos (facto que muito o preocupava), prometendo “erguer um
convento para a religião de S.
Francisco”.
D. João V era um rei que,
como era próprio da época em
que viveu e das circunstâncias
do seu tempo, procurava ser a
“vedeta”, rodeando-se de um
halo de veneração. “Vedeta”,
também, no sentido de “emblema” de todo um complexo sistema político-social. Era próprio
do monarca absolutista, na época barroca, construir uma “imagem” que impressionasse, não
apenas pelo distanciamento,
mas também pelo aparato cénico da esplendorosa exibição de
poder perante os seus súbditos.
Ao guindar-se ao topo “inacessível”, do alto do seu poder,
o monarca acabava, em certo
sentido, por orientar o imaginário social.
A postura de um monarca
assim, privilegiava necessariamente o carácter intangível da
sua pessoa. Aliás, o próprio corpo do rei era, a um tempo, físico
e simbólico, uma vez que era
pensado e olhado na configuração solar. Isto é, o Sol estava
para o mundo, como o rei estava
para os seus súbditos.
O rei era como o “Sol”, in-

José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

dispensável e insubstituível para
iluminar a vida da nação.
A imagem solar era um símbolo privilegiado que, um pouco
por todo o lado, as civilizações
foram erguendo.
Por isso, o Sol foi, desde
sempre, objecto de reverência
sagrada, ligando-o a sucessivas
referências de carácter simbólico. Sabe-se que a relação simbólica é tão velha como a própria condição humana.
A linguagem simbólica surgiu como resíduo da nossa comunicação primitiva com a Natureza. Comunicação sempre
rodeada de mistério, espanto,
interrogação, assombro e admiração. A luz e o calor, que do sol
emanavam, remetiam para constantes associações. Senão vejamos: o calor era o símbolo da
fecundidade, do bem-estar, da
prosperidade. A luz representava o triunfo do dia sobre a noite,
da claridade que rompia as
trevas. Em suma, o monarca, tal
como o Sol, dava vida, orientava e fazia crescer tudo quanto a
seus pés se estendia. Era como o
Sol.
Para toda esta encenação e
simbolismo muito contribuiu o
exemplo que vinha de França,
do esplendoroso palácio de Versalhes, onde reinava o todo po-

deroso e impressionante Luís
XIV, o Rei-Sol que D. João V
procurava imitar.
Com efeito, o culto da distanciação potenciou a afirmação
da autoridade e do poder absoluto, que tinha origem em Deus,
sendo esta uma forma de «divinização» do rei.
A conduta e a exibição pública de D. João V eram cuidadosa
e meticulosamente preparadas,
medidas e rodeadas de grande
aparato, de modo a que todos os
actos fossem vistos pelo maior
número de pessoas.
A composição das refeições,
a organização dos locais por onde ele passava e onde pernoitava, os rituais e gestos com que
recebia, a sua posição nas cerimónias – que deviam ser vistas
pelo maior número possível de
pessoas, tudo era escolhido em
função do carácter sagrado da
pessoa do rei. Era, pois, do monarca que, pela sua magnanimidade, dependiam, como da fonte
da vida, os factos e as gentes.
Assim se percebe por que razão
a imagem solar era indissociável
da imagem do rei. Havia que
propagandear a imagem de um
rei omnipotente, capaz, inclusivé,
de intervir de um modo criador
na evolução dos destinos do
tempo. Todo este comportamen-

Mário Justino Silva
Historiador

to não é só fruto da personalidade autoritária dos reis absolutistas. Ele resulta de um novo
modo de ver e de sentir o mundo. Era a mentalidade barroca a
ditar as suas leis. Havia uma
sede ilimitada de impressões
visuais, ou verbais visualizáveis.
Havia um apetite insaciável pelo
maravilhoso, pelo sonante. Daí
todo o aparato dos actos públicos e privados, com todos os
seus gestos teatrais, que faziam
parte desse novo modo de ver,
de estar e de sentir o mundo – a
mentalidade barroca, com toda a
sua exuberância, requinte e
excentricidade. E, como é
obvio, o poder político supremo
tinha que saber utilizar todas as
formas teatralizáveis de conduta
colectiva, e até pessoal, para
reforço da sua própria autoridade, construindo e projectando
dessa forma uma imagem mitificada da realeza em que o rei
era o centro das atenções.
O luxo era uma forma de
propaganda da realeza. Toda a
ostentação da riqueza era uma
forma de afirmação da autoridade absoluta.
D. João V foi, em toda a História portuguesa, um dos reis que
mais apoiou a Cultura.
O seu nome ficou ligado a
numerosas obras, nos domínios
da arquitectura, da pintura, da
escultura, do mobiliário, da talha, do azulejo e da ourivesaria.
Foi ele que introduziu em Portugal a ópera italiana.
No campo diplomático D.
João V conseguiu importantes
vitórias para Portugal, nomeadamente o Tratado de Madrid de
1750, onde se deu o reconhecimento europeu da realidade das
fronteiras do Brasil – colónia de
extrema importância para os
interesses estratégicos de Portugal no xadrez político-diplomático internacional.
Em suma, D. João V procurou, no seu tempo e à sua maneira, aproximar Portugal da Europa e do Mundo.
Na fase crepuscular do seu
reinado, denotando uma saúde
frágil, o velho monarca procurava com insistência as Caldas e
as águas termais.
Veio a falecer em Lisboa,
numa altura em que se já encontrava fisicamente muito diminuído. Ficou sepultado no Mosteiro de S. Vicente de Fora, no
panteão dos Braganças.
____
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Se eu tivesse que tentar explicar a um amigo meu, em termos simples, o que é a dita economia de mercado, e que é, de
facto, o neoliberalismo, deitaria
mão da analogia da tinta permanente, que vou agora expor.
Imagine-se uma universidade com cerca de dez mil estudantes de cursos e graus diversos. Tal universidade dispunha
de um regulamento obrigatório,
a cuja luz todos os estudantes
teriam de usar caneta de tinta
permanente. A tinta da caneta
continha uma dose elevada de
cianeto, e de tal modo que se um
aluno se picasse no aparo, e houvesse contacto com sangue, a
morte era imediata.
Como se sabe, quem usa canetas deste tipo, de um modo geral,
não se pica no aparo, e nas condições atrás referidas. Indubitavelmente, contudo, terão já sido
muitas as pessoas a quem tal
situação aconteceu.
A universidade, ao longo do
ano letivo, recebia um montante
crescente em função dos valores
das notas e do número de passagens. Tal montante era distribuído em vinte por cento para o
estudante e oitenta para a universidade. Contudo, em caso de
morte, toda a riqueza do aluno
passava de imediato para a universidade. Pois, a dita economia
de mercado é exatamente isto,
que se acaba de expor. Também
nesta universidade, no caso de

Do petróleo à euribor
Hélio Bernardo Lopes
Analista Político

uma morte ocorrer, haveria uma
reação à utilização daquele tipo
de canetas, ficando o funcionamento da instituição fortemente
abalado. E se a isto juntarmos
que numa tal situação a universidade pagava ao Ministério do
Ensino valores muito mais drásticos do que os recebidos em
funcionamento normal, para a
mesma unidade de tempo, bom,
fica-se com uma ideia do injusto e desumano deste modelo, que
o é da dita economia de mercado.
Agora pergunto eu: seria
lógico que um Estado, defensor
da dignidade humana, aceitasse
uma universidade com estas
caraterísticas? Claro que não. A
verdade, contudo, é que o Mundo atual se deixou condicionar,
até ao nível da própria soberania, fingindo, no domínio das
responsabilidades a pedir e das
mudanças a operar neste tal
desastroso
(dito) mercado, que tudo está
em recuperar da crise... Um
problema supostamente cíclico,
portanto inevitável, onde não há
lugar para preocupações de ordem moral.
Este estado de completa loucura, assente em modelos matemáticos de decisão onde a dig-

nidade humana é razoavelmente
desprezada, foi o que permitiu
que tudo o que é preço suba
quando o petróleo desce, mas
que logo impede o comportamento inverso. No primeiro caso, ganham as empresas e perdem os cidadãos, ao passo que
no segundo caso, continuam as
empresas a ganhar, por vezes
ainda mais, e continuam ou voltam a perder os cidadãos. O mercado, portanto...
A uma primeira vista, este
comportamento dos preços do
petróleo e dos seus derivados
parecia estar esquecido, porque
a onda de indignação das pessoas, o seu eco na comunicação
social, e a reação pronta do Governo, ainda assim criticado,
mais uma vez, pela oposição do
resto da direita, fez com que o
segundo daqueles preços descesse. Foi, porém, coisa de
pouca dura, porque se a taxa de
juro do Banco Central Europeu
baixou razoavelmente, a Euribor continuou a crescer, assim
defraudando qualquer atitude
soberana de quem tem legitimidade para governar, servindo o
interesse geral e evitando calamidades. Ou seja, o mercado...
O que tudo isto mostra é esta

horrorosa desgraça: com a implantação do neoliberalismo, a
governação funciona como um
jogo, fortemente marcado pelo
acaso, como naquela terrível
universidade. Deixou de haver
soberania, suscetível de ser usada pelos legitimamente eleitos,
porque existem fenómenos, livre e pateticamente organizados, que impedem a utilização
daquela. É o mercado!
Por fim, o caso dos famigerados e criminosos paraísos fiscais, cuja natureza ficou muito
claramente explicada por Joe
Berardo na curta entrevista que
concedeu a Mário Crespo, no
Jornal das Nove: mais de noventa e tais por cento do dinheiro
cuja circulação criou esta crise
já mundial move-se nos tais
paraísos fiscais... E mais: segundo Joe Berardo, e segundo qualquer um que seja infimamente
lúcido, o Estado não poderá
nunca corrigir o que se passa se
as coisas continuarem como até
aqui, que é o que vai dar-se.
As razões são fáceis de perceber: o volume de dinheiro em
jogo, a velocidade com que o
mesmo circula, o segredo bancário, a universalidade do circuito, e, claro está, os tais paraí-

sos fiscais. Um fenómeno gigantesco, incontrolável e naturalmente convidativo à trapaça.
Em contrapartida, o Estado
fraco vai olhando e debitando
alguma doutrina bombeirística,
de aparência moralizadora e justicialista, apesar de se perceber
que tudo isso é tão-só nada.
Por todas estas razões, e por
tantas outras tão fáceis de perceber, quem tem a máxima razão,
de resto elementar, é Jerónimo
de Sousa, ao propor o retorno à
nacionalização da banca e das
principais atividades económicas do País, mormente, seguros.
O contrário, como se veio a ver,
é o desastre que alguns recusaram anunciar.
Questão interessante a estudar por economistas ou matemáticos, talvez mesmo físicos, é
a de encontrar a distribuição do
valor esperado do intervalo entre crises sucessivas deste tipo,
tendo em conta, nomeadamente,
o volume de dinheiro em circulação, a velocidade da mesma e
o número de fontes e de sumidouros em jogo. Aqui está um
tema que me levaria a gostar de
Economia e a poder fazer uma
tese de doutoramento interessante.

CRÓNICAS QUASE POLICIAIS

As mono-aventuras do E. Leitery

Capítulo III

Hotel de 5 esporas
2100-169 Coruche

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

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

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

O inverno chegara. E. Leiterry ou Leite-no-cu-que-ri em
dialecto Indio, estava apreensivo. A razão era simples, lá em
casa a luz fora cortada, e com
ela o aquecedor e tudo o mais.
Restavam as mantas mas tinham mais buracos que um queijo suiço. As mantas e as peúgas.
O KGB, talvez por dificuldade
burocrática, esquecera-se de pagar os últimos dois meses da
reforma de tão solene ex-agente.
E. Leiterry que há 23 anos está
para receber uma herança de um
tio-avô das ilhas Samoa ali para
os lados da peida de Judas não
contava com esta agrura financeira. Felizmente que conservara a sua cavalariça com cavalos gordos e vistosos. Raça Lusitana, dizia com gosto. A
natureza, com acaso ou sem ele,
tem várias leis e uma delas é

simples, quando o dono tá teso
não há cavalo sem desprezo, e
assim os cavalos de E.Leiterry
ou Don Leiterón à moda da
Tierra del Fuego, por ali andavam a fazer lembrar Gandhi em
plena greve de fome. Pele e
osso. E se foram os hindus a
matar Gandhi não haveria de ser
a fome a matar os pontificantes
cavalos de E. Leiterry. Posto
isto, vá de comer o que nas redondezas abundava: pedras. Naquele aperto, e a congelar na sua
própria casa, E. Leiterry foi de
raciocínio rápido. Costuma
dizer-se que para situações drásticas se devem tomar medidas
drásticas. E assim foi. Em plena
manhã de Dezembro, foi peremptório Vou para a cavalariça, ao menos lá no meio do
Afonso, da Castelinha e do Carlitos vou-me aquecer.

E assim foi.
Há pessoas que com frio
vestem casacos, outras procuram corpos alheios na esperança
de encontrar no calor humano
aquilo que as finanças negam,
outras ainda procuram trabalho,
enquanto as restantes limitam-se a pagar a conta da luz. Gente
simples. E. Leiterry não. Decidiu-se por uma hospedagem
temporária no seu próprio Hotel
Resort de 5 Esporas, ou estrelas
depende da quantidade de pedras que forem servidas ao jantar. E tudo isto por causa dos
russos que teimam em não pagar a reforma. Enfim, pedras,
uns fumam-nas com esperança
de voar outros comem-nas na
esperança de engordar...os bolsos, está claro.
Amadeu Dourado
Apicultor
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

“Galardão Empresa do Ano 2007”
Nersant distingue empresários da Região de Santarém
O auditório Nersant em
Torres Novas recebeu, no passado dia 10 de Outubro, mais
uma edição do Galardão Empresa do Ano, uma parceria
entre a Nersant e o jornal O
Mirante.
Na gala foram conhecidas as
melhores performances económicas do distrito de Santarém
do ano de 2007, nas categorias
“MicroEmpresa”, “PME” e “Empresa do Ano”. Neste mesmo
evento, foram igualmente conhecidos os premiados para as
categorias “Jovem Empresário”
e “Mulher Empresária” bem
como a emblemática distinção
"Prémio Carreira Empresarial",
que distingue um empresário do
distrito cujo percurso de vida na
actividade empresarial é digno
de reconhecimento público.
O empreendedorismo, a capacidade de inovação, a introdução de novas tecnologias, a
criação de postos de trabalho, a
defesa do ambiente e a aposta na
qualidade estão entre os crité-

rios que motivaram a selecção
dos premiados.
A cerimónia começou com a
entrega do Prémio Jovem Empresário 2007 a Rui Miguel Sal,
da Tecnogarden, empresa de construção e manutenção de espaços verdes. A Tecnogarden executou o seu primeiro trabalho no
Kartódromo de Nossa Senhora
da Conceição em Almeirim e
não mais parou. A empresa, sedeada em Almeirim desde 1997,
encontra-se em fase de expansão, tendo mudado recentemente de instalações para a zona de
actividades industriais de Almeirim. O jovem empresário do
ano 2007 recebeu o prémio das
mãos de Catarina Campos, do
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Eduarda Reis foi galardoada
com o Prémio Mulher Empresária 2007, pelo trabalho desenvolvido na Escola Internacional
de Línguas, de Santarém.
A Escola Internacional de
Línguas foi criada há 12 anos e
hoje é uma referência nacional

ao nível do ensino suportado por
novas tecnologias. A escola tem
20 professores, que ensinam Inglês, Alemão, Castelhano e Português para estrangeiros a cerca
de 400 alunos. Armando Paulino da Silva, da Petroibérica, entidade patrocinadora desta distinção, foi quem entregou este
prémio a Eduarda Reis.
A Microempresa do Ano
2007 situa-se no Cartaxo. Agrosport é o nome da empresa de
Paulo Neves, que recebeu o galardão do representante da
CULT e Presidente da Câmara
Municipal da Chamusca, Sérgio
Morais Carrinho. A Agrosport,
em actividade desde 1990, dedica-se à comercialização e reparação de máquinas e equipamentos para construção civil, de
origem alemã, italiana, espanhola
e portuguesa. Dumpers, gruas e
batoneiras são alguns exemplos
do material disponibilizado pela
microempresa do ano. Neste
momento, a Agrosport está em
fase de lançamento das suas
cofragens de alumínio, que são

totalmente fabricadas nas instalações da empresa.
A cerimónia continuou com
a distinção da PME 2007. Foi a
vez da empresa “Birrento Engenharia”, de Samora Correia,
ser premiada. Foi Manuel Birrento quem subiu ao palco para
receber este galardão, entregue
por Teresa Casanova, do BES. A
empresa nasceu em 2001 e opera no ramo da construção civil.
A Birrento Engenharia alargou o
seu mercado, apostando na
reabilitação de edifícios.
A Empresa do Ano 2007 da
Região de Santarém é de Ferreira do Zêzere. Jorge Fernandes, da Rações Zêzere, subiu ao
palco para receber o galardão
das mãos de Gabriel Pascoal, da
Caixa Geral de Depósitos. A
Rações Zêzere assegura 30 postos de trabalho e produz rações
para frangos, galinhas, patos,
perus, avestruzes, perdizes, suínos, bovinos, caprinos, coelhos
e cavalos. A preocupação com a
qualidade dos produtos é uma
constante. As matérias-primas e

os produtos finais são analisados em laboratório químico que
a empresa tem nas suas instalações.
O último prémio da noite –
Carreira Empresarial 2007 –
foi recebido com emoção por
Albano Mateus, presidente do
Grupo Mateus. Albano começou a sua carreira empresarial
com uma pequena mercearia da
qual era sócio. O negócio expande-se. Albano Mateus cria os
Supermercados Mateus e tornase dono de 21 lojas, onde chegou a ter três centenas de empregados. Actualmente, dedicase ao imobiliário e à construção
de empreendimentos. Destaca-se
a construção do centro comercial Torre Shopping, em Torres
Novas. Paulo Fonseca, Governador Civil do distrito de Santarém, entregou o galardão a Albano Mateus.
A cerimónia de entrega do
Galardão Empresa do Ano 2007
da Região de Santarém terminou com um jantar servido a
todos os presentes.

apresentou inovações e procedimentos
do “Novo Código dos Contratos Públicos”
Integrado no programa da
Fersant, decorreu no passado
dia 09 de Outubro, o seminário
“Novo Código dos Contratos
Públicos”, com a presença de
Nuno Peres Alves da Sociedade
de Advogados Morais Leitão,
Galvão Peres e Soares da Silva.
O Novo Código dos Contratos Públicos (CCP) define as novas regras para as empreitadas
de obras públicas e as aquisições de bens e serviços da administração pública, mas também
das empresas de capitais públicos, à excepção das que operem
em mercados abertos à concorrência.
A sessão teve como objectivo simplificar a linguagem utilizada pelos juristas na redacção
do código, bem como dar a conhecer os procedimentos a tomar
mediante este novo código. A
sessão começou por analisar a
parte I e II do CCP, onde foram
expostos temas como o âmbito
de aplicação do CCP, tipos e
escolha dos procedimentos précontratuais e critérios de adjudicação.

Relativamente aos tipos de
procedimentos, o novo CCP
identifica apenas os seguintes
procedimentos: ajuste directo,
concurso público, concurso limitado por prévia qualificação,
procedimento de negociação e
diálogo concorrencial. Eliminase a consulta prévia e o procedimento por negociação sem publicação de anúncio.
No ajuste directo, não podem
ser convidadas as empresas que
tenham ultrapassado o valor limite do ajuste directo, 75 mil
euros, nos últimos 3 anos. É introduzido ainda o conceito de
“preço-base”, que diz respeito
ao preço acima do qual todas as
propostas são recusadas. Esta
medida mais não é que a implementação de um preço máximo,
no sentido de fugir às estimativas antes utilizadas e que nunca
se mostravam fiáveis.
Relativamente aos concursos
públicos, as propostas passam a
ser entregues por via electrónica.
As candidaturas e as propostas podem ser consultadas online, e informações e notifica-

ções podem ser comunicadas
por via electrónica. No entanto,
existe um regime transitório até
29 de Julho do próximo ano,
podendo-se ainda proceder à
entrega da documentação em
papel. O novo código prevê ainda que a fase de habilitação passe a ser anterior à adjudicação e
não na fase das propostas, e
eliminou-se a fase do acto público. Deixa também de haver a
apreciação da candidatura (fase
de habilitação dos concorrentes
aquando da entrega da proposta).
O código estipula ainda os
procedimentos a tomar relativamente a preços anormalmente
baixos, erros e omissões que
ocorram na candidatura e ainda
aos trabalhos a mais. Os trabalhos a mais passam a ter como
limite 5 por cento do preço contratual excepto obras marítimas
ou portuárias.
Se o valor dos trabalhos a
mais e o valor dos erros e omissões exceder 50 por cento do
preço da obra, a entidade não
pode realizar o trabalho, dandose início a um novo concurso.

A parte III do CCP diz respeito ao regime substantivo do
contrato administrativo e regimes especiais. Aqui, o código
tenta reportar para a administração pública as estratégias que
os meios empresariais vão
adoptando. Surge, assim, o conceito de “acordo-quadro”, onde
um conjunto de empresas faz
uma oferta e com quem a instituição estabeleceu ligações.
Quando a entidade necessitar do
produto, escolhe a empresa e
compra-o ao preço anteriormente estipulado. As centrais de compras são outra das inovações,
onde o código estabelece a centralização das contratações.
Em suma, o Código dos Contratos Públicos muda radicalmente o regime da contratação
pública a que as empresas e as
entidades públicas estavam habituadas, nomeadamente através
da redução do número de procedimentos adjudicatórios, alteração dos limites na escolha dos
procedimentos, desenvolvimento das possibilidades de negociação das propostas e estabeleci-

mento de uma maior responsabilidade dos concorrentes na
detecção dos erros e omissões
dos cadernos de encargos.
Os novos Contratos Públicos
limitam ainda o recurso aos trabalhos a mais e criam novos sistemas de avaliação dos concorrentes e de avaliação das propostas.
O contrato de locação, o contrato de fornecimento e o contrato
de prestação de serviços são as
áreas que o novo código passa a
regular.
De referir que, no domínio
das empreitadas de obras públicas, a diminuição de disposições
aplicáveis não significa uma
maior simplicidade ou flexibilidade do regime – exige maior
atenção e preparação dos concorrentes na elaboração das propostas. Nuno Peres Alves, na
sessão de esclarecimento, alertou as entidades presentes para a
importância de pedir esclarecimentos em caso de dúvidas
antes da apresentação das propostas.
____
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“Aqui Está Coruche”

Fotos: Nuno Ribeiro

Mostra de Artesanato, de Paulo Fatela

Entrada do Restaurante “Mira Rio”

Peças: “A Vinha e o Vinho”

Peças: “Sabores de Coruche”

Aconteceu em 3, 4 e 5 de Outubro, associado às 20.ª
Jornadas de Gastronomia, uma mostra de artesanato, de
Paulo Fatela, no restaurante “MIRA RIO” em Coruche.
Foi com enorme satisfação, que se registaram muitas
visitas e se confirmou que estes eventos (gastronomia e
artesanato) formam uma simbiose perfeita.

Paulo Fatela, afirma que “Aqui Está Coruche” não foi
só a denominação escolhida para a mostra apresentada,
mas um projecto que visa promover e divulgar a nossa terra
“CORUCHE”, através de imagens que caracterizam o concelho, pintadas sobre as mais diversas peças (artesanais).
As Jornadas de Gastronomia têm, na sua essência, a

função de preservar a nossa cultura, também o artesanato
de Coruche é cultura, devendo ser, igualmente, dinamizado. São iniciativas, como teve proprietário do restaurante Mira Rio, e outras, que contribuem para a preservação e
desenvolvimento da manifestação de arte popular que é o
artesanato.

Secretário de Estado anuncia em Coruche
parceria com Observatório da Cortiça
Por ocasião da Semana Florestal Europeia, o Secretário de
Estado do Desenvolvimento
Rural e das Florestas visitou, na
passada quarta-feira, as obras do
futuro Observatório do Sobreiro
e da Cortiça (OSC).
Em Coruche, Ascenso Simões anunciou a disponibilidade do Governo para colaboração
com a autarquia, num evento
onde foi apresentado um estudo
sobre a mortalidade do sobreiro.
“O Governo está disponível
para participar com a Câmara
numa parceria que dê a este
Observatório um espaço de
intervenção no global da política para o sector [florestal] e
para a fileira [da cortiça].”
As palavras do Secretário de
Estado foram de encontro à pretensão do Presidente da Câmara
Municipal para valorização da
área corticeira.
Após a visita às obras onde
ficará instalado o Observatório,
Ascenso Simões explicou a
intenção governamental com a
necessidade de apoiar um sector
de elevada importância económica e no qual Portugal é líder

mundial. “Devemos apoiar as
indústrias, a investigação, os
produtores, a indústria numa
perspectiva de novos produtos
que está a desenvolver-se por si
sem esperar subsídios do Estado”, alertou ainda o governante.
Para o Governador Civil, o
OSC representa a valorização
tanto de um produto como de
uma região: “Pode servir de complemento e de identidade até
cultural para que, nesta terra,

se afirme uma centralidade
neste caminho”. “A melhor afirmação de cada uma das regiões
é a valorização daquilo em que
ela é diferente”, acrescentou
Paulo Fonseca, para quem a estrutura florestal do distrito é demasiado importante para não ser
aproveitada economicamente.
O Presidente da Câmara Municipal salientou a relevância do
OSC, que pretende atribuir mais
visibilidade ao sector da cortiça,

ser um centro de investigação,
sensibilizar os mais jovens e
promover as exportações.
Coruche é o maior produtor
corticeiro nacional, representando 10 por cento de toda a produção. O Observatório é uma
ideia gerada há dois anos e,
segundo Dionísio Mendes,
deverá estar pronto até ao final
deste ano. Na iniciativa, foi
apresentado o estudo “Inventário Nacional de Mortalidade do

Sobreiro” que incidiu sobre a
identificação, delimitação e
quantificação das zonas de declínio daquela espécie. Realizado pela Universidade de Évora,
o documento concluiu existem
cerca de 330 mil árvores mortas,
o que representa cerca de 7,4
milhões de quilos de perda estimada de produção de cortiça,
número que não afecta a economia do sector.
No distrito de Santarém, os
concelhos da Golegã, da Lezíria
do Tejo, e de Vila Nova da Barquinha, no Médio Tejo, são os
que apresentam maiores níveis
de mortalidade. O estudo, que
durou cerca de um ano e meio,
apresenta os solos e a sua mobilidade, os declives e a precipitação como as principais causas
para a mortalidade dos sobreiros.O evento, no qual também
estiveram presentes o Presidente da Autoridade Florestal Nacional e diversos representantes
distritais, serviu ainda para proceder à entrega do alvará de organização interprofissional florestal do Ministério da Agricultura
à FILCORK.
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Tesouros escondidos

Texto e fotos: José António Martins

Joaquim Laranjo
... gostava de um dia poder expor as minhas obras,
todas as minhas obras, todos os meus tesouros
escondidos, ...

Bem escondidos em sua casa, guarda os seus
Tesouros, três magnificas construções de modelismo
naval e uma de aeromodelismo, constituem o espólio deste homem que dedicou alguns anos à construção de uma réplica perfeita de uma das caravelas
que levou Vasco da Gama à India, do famoso Titanic
e do Navio Escola Sagres. O avião vem por acréscimo.

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
daqui pinta dali, entre muitos outros pequenos mas
importantes pormenores”!
Cada kit de construção vem de Espanha, “o que
é lamentável” – diz Laranjo, “pois na maioria das
vezes os portes de envio são muito superiores à encomenda”.
“Este que aqui está levei dois anos a construí-lo”
– diz Joaquim Laranjo, mostrando orgulhosamente a
caravela, que é a menina dos seus olhos!
Esta paixão surgiu quando apareceram uns kits
mais pequenos que bastava colar as peças. “Mas não
me satisfaziam, queria mais, queria coisas mais perfeitas e mais trabalhosas! E quando vi pela primeira
vez a caravela, foi amor à primeira vista!” – relembra. Peças minúsculas, em ferro e madeira, são a
prova do tempo que cada uma destas pequenas maravilhas demoram a construir, muitas e muitas horas
de paciência com muitos escudos e euros gastos à
mistura.

“Quando fazemos um filho, fazemo-lo por gosto
e a seguir vem outro, e assim foi, depois veio o
Titanic, mais dois anos de colagens, soldagens, pinta

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes

Em fase de acabamento encontra-se o Navio Escola Sagres, que também tem a sua própria beleza, e
pormenores de encher a o olho!
“A próxima construção será a réplica do barco
a vapor que subia o Mississípi na famosa série de
desenhos animados Tom Sawyer, talvez a última, não
que eu queira morrer!”.
É o seu próximo sonho, desafia ainda a Câmara
Municipal a fazer os planos de montagem à escala a
triplicar, pagam o material e Joaquim Laranjo constrói o barco e coloca-o no rio Sorraia Para quem
quiser brincar! Quando lhe fiz a pergunta se gostaria
de expor a sua obra, respondeu-me que sim com o ar
sério e convicto que quem o conhece, sabe que também lhe é característico. “Sim gostava, gostava de
um dia poder expor as minhas obras, todas as minhas obras, todos os meus tesouros escondidos, que
não são só estes!”.

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

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

Assine o Jornal de Coruche
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ARTE & CULTURA

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

Blocos, Álbuns fotográficos (revestidos
com tecidos tradicionais)

Artesão: António Monteiro

António Monteiro fala de si
Comecei por dedicar alguns tempos livres
a fazer encadernação, há cerca de cinco anos,
vontade que surgiu um pouco na sequência da
minha actividade profissional e de muita
curiosidade nesta área.
Após ter iniciado a actividade de encadernação, como autodidacta, e por convite de Paulo Fatela, tornei-me associado da “CORART –
Associação de Artesanato de Coruche”, aí desenvolvi alguns projectos.
Por sugestão do Paulo, comecei a executar
blocos de apontamentos, álbuns fotográficos,
dossiers para receitas culinárias e a funcionar,
aos fins-de-semana num espaço designado
como “Corart – Artes e Ofícios” na área da encadernação. Participei em diversos ateliês para
jovens.

Encadernação e
reconstru;\ao de livros

Freguesia de Coruche
Tenho exposto em feiras de artesanato, com
blocos, álbuns fotográficos e dossiers para receitas culinárias.
Dedico-me também à “reconstrução de livros” sendo este trabalho muito interessante e
“importante”.
Actualmente a minha mulher, Rosa, também colabora comigo, pinta diversas imagens
nos blocos que eu executo.

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.
Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS

António Monteiro poderá ser contactado na
rua Alto do Marau – Foros do Paul – Coruche,
na Associação de Artesanato de Coruche bem
como em diversas papelarias de Coruche

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

PEDRO MANUEL VILELAS

Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche

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

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

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

•
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A fome é uma realidade! Ajude a Fundação L. Vida
no novo Projecto do APADRINHAMENTO.
Para que as crianças do Dondo (Aldeia Africana situada no centro de Moçambique) tenham uma
refeição diária, e possam deslocar-se à escola mais próxima (cerca de 5 km), precisam de alguém que
queira fazer a diferença! Precisam de um padrinho/madrinha. De alguém que se preocupe com elas!

SER PADRINHO
O que é
É alguém que concretiza a sua preocupação ajudando a crescer uma criança concreta:
– Suportando o custo de uma refeição diária
– Apoiando na sua formação
Estas crianças, apesar de na sua maioria viverem com a família, vivem no limiar da pobreza absoluta,
onde a fome e o absentismo escolar imperam.
Como funciona
Cada pessoa interessada
1. Apadrinha uma criança do nosso ATL – e ao fazê-lo compromete-se a contribuir com uma verba
de 130 €, anual, por um período de 3 anos, para que a criança possa receber uma refeição diária, material escolar e uniforme (obrigatório em Moçambique).

Fundação L. VIDA
QUEM SOMOS
Somos uma Fundação de carácter social sem fins lucrativos que tem
em vista a promoção do desenvolvimento social e humano, ajudando
ao combate à pobreza absoluta em Moçambique.
COMO SURGIMOS
Surgimos na província de Sofala, no ano de 2002, a partir de actividades pontuais de apoio às famílias mais carenciadas dos trabalhadores
da fábrica da Lusalite, situada no Dondo.
No ano de 2006, a responsabilidade social da Lusalite Grupo torna-se
uma prioridade, dando origem ao processo de criação da Fundação
Lusalite Vida (F.L.Vida). No ano seguinte, 2007, o âmbito alargado de
intervenção e profissionalização conduzem à implementação de um
vasto e ambicioso programa denominado “Programa Integrado para a
Redução da Pobreza Absoluta no Dondo, Sofala”.
Neste mesmo ano teve início o “Projecto Sakana” (denominação corrente para a avaliação do Piri-Piri) que traduz a vertente da auto-sustentabilidade do rendimento familiar, missão da F.L.Vida

2. Efectua o seu depósito numa destas contas:
PORTUGAL
BANCO ESPIRITO SANTO
NOME: APOIAR
Conta 0076 4155 0003
NIB 0007 0007 00641550003 50
IBAN PT50 0007 0007 0064 1550 0035 0
SWIFT/BIC BESCPTPL

MOÇAMBIQUE
BANCO BCI Fomento
NOME: FUNDAÇÃO LUSALITE VIDA
CONTA: 1441633510001
NIB 000800001441633510180

Não se esqueça de enviar o seu nome, morada e nº de contribuinte.
3. Comunica com a criança pelo menos 1 vez por ano
– poderá fazê-lo contactando as responsáveis pelo projecto do apadrinhamento no Dondo, Helena
Aleixo e Celina Luis flvida.dondo@tdm.co.mz
A FUNDAÇÃO L. VIDA
– Manterá um registo actualizado da evolução da criança ao longo do período de apadrinhamento, e
fornecer-lhe-á todos esses dados.
– Informará a criança e a Responsável da Creche dos dados do Padrinho ou Madrinha, se assim o
desejar.
– Com vista à coordenação deste projecto em Portugal, a FLVIDA estabeleceu uma parceria com a
Associação Portuguesa de Apoio a África – APOIAR, que lhe emitirá um recibo da importância recebida, dedutível no IRS.
FUNDAÇÃO L.VIDA
Estrada Nacional 6 – Dondo, Beira
Moçambique
flvida.dondo@tdm.co.mz
sede: flvida@tdm.co.mz

APOIAR
Av. Venezuela, 49
2765-455 Estoril
Portugal
apoiar@netcabo.pt
www.apoiar.org

O QUE QUEREMOS
– Queremos melhorar as condições de vida das famílias do Dondo, no
âmbito social, educacional e habitacional
– Queremos uma melhoria da capacidade de resposta no sector da
saúde, com especial incidência nas vertentes da nutrição, vacinação
e prevenção do HIV sida, malária e tuberculose.
– Queremos participar no fortalecimento da preservação e divulgação
dos valores culturais, paisagísticos e ambientais do Dondo, com
especial relevo na protecção da sua Floresta e dos seus recursos naturais.
– Queremos melhorar as capacidades técnico-agrícolas e agro-pecuárias das famílias do Dondo, aumentando assim os seus níveis de
produção local.
– Queremos melhorar o acesso ao mercado de trabalho dos jovens do
Dondo, através de ensino técnico-profissional.
– Queremos cooperar e estabelecer parcerias com organizações e entidades, de natureza pública ou privada, nacionais ou internacionais
que partilhem dos princípios e objectivos da F.L.VIDA
O QUE FAZEMOS
– Fazemos com que a população do Dondo veja minimizada a incidência de doenças infecto-contagiosas;
– Fazemos com que as famílias do Dondo aumentem o seu bem-estar
social, garantindo o acesso dos seus filhos à escola, à creche e ao
ATL;
– Fazemos com que as crianças que frequentam o ATL da FLVida melhorem a sua alimentação, com almoço diário, através do projecto do
apadrinhamento.
– Fazemos com que mulheres e jovens desempregados dinamizem
actividades culturais e associativas de divulgação dos valores culturais e paisagísticos da província de Sofala;
– Fazemos com que a população jovem tenha acesso ao Espaço
Multimédia do Centro de Formação Profissional da FLVida, aumentando o seu nível cultural e o seu conhecimento informático.
– Fazemos com que a maioria das famílias aumente a capacidade de
comercialização de especiarias (piri-piri), de produtos locais hortícolas secos e de produtos agro-pecuários;
– Fazemos com que seja conferida a possibilidade de cada família do
Dondo, produzir o seu próprio piri-piri, sendo garantida pela FLVida
a compra, a um preço justo, e a respectiva comercialização do produto final.
– Fazemos com que o nivel de desemprego baixe, com o acesso da população do Dondo ao Centro de Corte e Costura, aumentando o
rendimento familiar.
E fazemos muito mais…..!!!
A NOSSA EQUIPA:
Helena e Duarte - os Mentores
Helena - nos Projectos
Mercia - no Terreno
Ana - o Apoio na Sede
Cabrita - no Património
Célia - na Saúde
Florinda - na Organização
COMO COLABORAR:
• Ser Sócio
• Ser padrinho de uma criança
• Ser Voluntário (e-mail para flvida)
• Donativo
• Estatuto de mecenato
CONTACTOS:
Na sede: Av. Mao Tse Tung, nº 796 Maputo Moçambique
Tel.: (+258) 21 499626. Fax: (+258) 21 488 726
e-mail: flvida@tdm.co.mz
No terreno: Estrada Nacional nº 6 Dondo Moçambique
Tel./Fax: (+258) 23 950 476
E-mail: flvida.dondo@tdm.co.mz
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Isabel Chaparro
Lic. Filosofia

O Clube dos professores poetas
A manhã despertava com a
visita a uma escola daqui do
Concelho, daquelas que o tempo faz ressuscitar pelo aumento
do número de crianças, contrariando a vaga de encerramento
das escolas do primeiro ciclo do
ensino básico.
O mapa de encerramento
passou ao lado desta, porque de
encerrada passou à categoria de
escola aberta, ali se tinha recriado uma nova paisagem educativa.
Os contornos das velhinhas
janelas, de alumínio lacado com
verdes tons de esperança, deixavam antever paredes com
letras, umas gigantes e outras
anãs, umas verdadeiras obras
esculpidas com o lápis e outras,
libertavam o som das antigas
máquinas de escrever. Já dentro
do recreio, rastos de brincadeiras deixados na areia, revelavam
os promissores jogadores de
futebol e as corridas à volta da
roda com o lenço que se põe e
volta a rodar, até cair sem espreitar! Mas a hora era a mais apropriada! Sem toque nem relógio
de ponta, entravam na sala da
refeição os actores principais
daquela manhã de Outono tão
cheia de verão. Lá se iam sentando, pela forma geométrica
das mesas, que os punha frente a
frente com o professor e os
restantes colegas.
Mais do que uma classe ou
turma, o que vi foi uma família
com tarefas distribuídas, gostos
partilhados, aprendizagens vividas com a emocionante vontade
de saltar das cadeiras para continuar uma rabía por desforrar,
mas tudo isto dependia da conhecida palavra mágica da auxiliar que, num sorriso cúmplice
ao deles, lhes permitia irem até
ao reino das areias.
E assim foi…eu também fui
surpreendida pela rapidez com
que o professor passava de
capitão de equipa a ponta de
lança ou de mestre a amigo da
malta. E neste instante veio à
memória as palavras da Professora Maria José Balancho, no
ELECTRICISTA AUTO

seu artigo tão conhecido para os
professores que ousam desafiar
as leis da gravitação do ensinoaprendizagem, os que ela apelida de professores Poetas. Artigo
esse que passarei a reproduzir
mais à frente, porque nada melhor do que perceber a abençoada loucura que para alguns, é
ser Professor
Olhei para a parede por cima
da sua cadeira, e perguntei-lhe
quem tinha feito aquela bandeira de papel que representava o
Nosso Portugal, e numa imediata convicção respondeu que,
andava sempre com ele pelas
muitas escolas que já conhecera
e irá certamente conhecer.
O sorriso dos dois esclareceu
as mais ténues dúvidas que
pudessem existir acerca do que
estávamos ali a fazer, para onde
devia ir a educação, para que
serve e quem realmente somos.
Ali estava o sinal inequívoco
de que o professor tinha a motivação para o ser. A sua versatilidade não espanta os que sabem
definir o verdadeiro professor,
aquele que mais do que tudo
centra na relação pedagógica,
uma comunicação de rostos, de
experiências de gente que se
ouve e sabe comunicar, ultrapassam a mensagem intelectual
e cognitiva da aula para fazer
dela um recado afectivo, uma
mensagem para o Ser.
Muitos, mas mesmo muitos,
sabem jogar com as peças que
se lançam logo, no momento
primogénito desta relação, na
primeira aula de todas as outras
que compõem o ano lectivo.
Outros há que, na primeira
aula, fazem a sua despedida e
são recusados pela forma como
se situam no espaço da sala de
aula, quantas vezes inconscientes deste facto.
Estar dentro da sala é estar
com a turma, desde o começo de
tudo o que é desconhecido, não
é criar um refúgio, que até pode
ser a simples secretária ou um
canto, ou melhor, um cantinho,
onde a quietude do corpo é vista
como um sinal de distanciamen-

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

to e de medo. A medida de todas
as aulas é a primeira. Se a medida foi demasiado severa, autoritária e deixando transparecer
sinais de futuras batalhas, então
estejamos certos que iremos ter,
uns valentes gladiadores, mas se
a medida for visível, num olhar
comprometido e situado, numa
empatia de face e numa voz
colocada ou vinda do interior,
aquele momento de apresentação passará a ser visto como
algo que se deseja repetir ou
conhecer mais e melhor.
Assegurada a empatia e a
curiosidade, o professor pode
passar para o exercício da motivação, o gosto de aprender, cuja
missão consistirá em despertar e
identificar, através de técnicas
pedagógicas e didácticas, as necessidades, as motivações que
existem em cada aluno.
Mas imperioso é não esquecer que “O aluno só se implica
na situação educativa se for seu
interesse pessoal atingir esse
objectivo”, tal como nos diz o
filósofo da educação, Marcel
Postic, a propósito da relação
educativa.
Curtas reflexões, que partilho com o leitor, não mais do
que isso, nem grandes teorias
fundamentam estes apontamentos, mais que tudo isso, e muito
para além do amigo Magalhães
que virá um dia, é o mundo das
vivências, dos momentos únicos
dentro de uma pedagogia dialógica, centrada na Palavra e na
História que cada um traz para
dentro da sala e leva para fora da
escola.
Naquela manhã, reconheci
na figura daquele professor, os
muitos professores que percorrem distâncias incontáveis para
os seus processos individuais,
nem tão pouco para a sua progressão na carreira, aliás a avaliação desempenho em nada
atrapalha o seu profissionalismo, tão comum nas respostas
que esta classe teve de se habituar a dar, quando são colocados
em causa direitos e deveres que
as medidas políticas tendem a
encobrir.
As suas lutas podem continuar, não está em causa tal realidade, contudo, a sua adaptação
é conduzida com a consciência
que não podem largar o leme do
barco, mesmo quando a burocracia preenche parte das reuniões e dos conselhos de docentes, desfilam legislações saídas à pressa do gabinete da avenida, preparam-se aulas no final
do dia, contam-se as piruetas

estratégicas que para os mais
desmotivados tem que se fazer
e, para além de tudo o resto, no
outro dia, há que substituir o
colega na turma mais perturbadora da escola.
E lá continuam, na manhã
seguinte, a abrir a porta de uma
qualquer sala, de uma qualquer
escola para uma turma que já
não é uma qualquer turma, simplesmente são os seus alunos os
que mais perto estão de o conhecer como o “S'tor”, o “Prof.” ou
o Captain my Captain!
Deixo-vos com as palavras
de uma Professora, a sua leitura
aviva a nossa consciência dos
valores do acto de ensinar, afasta os fantasmas e os medos que
tantas vezes se adquire ao longo
desta profissão, reconfigura a
posição na sala de aula e na escola, para além de ter a vantagem sublime, de nos fazer questionar sobre o tipo de professor
que Somos.
“Para se ser professor em
Portugal, das três uma: ou se é
“puro”, ou se é “poeta”, ou se é
“pendura”.
Dos últimos não rezará a história. Vendedores de aulas em
saldo, mercantilistas da ignorância, não arriscam o sono, nem
qualquer investimento pessoal.
Seguem os manuais que nunca
leram e saltam as matérias que
não entendem.
Agentes reprodutores das
faltas de castigo, atingem performances imbatíveis na média
diária de alunos que expulsam
das aulas. (...).
Dos “puros”, talvez já reze a
história...
Cordas vocais desgastadas
pelo tempo, cumpridores e dedicados, carregam aos ombros a
responsabilidade eterna de ensinar. Meticulosos com o programa, solidários com a obrigação,
sabem a matéria de cor e recusam-se a acrescentar uma vírgula. Reconfortada a consciência
nos parâmetros do dever, não
reivindicam, não reclamam, não
se insinuam. São professores,
sempre o foram, sempre ensinaram, antes com sucesso, agora
com insucesso.
Nem mesmo assim se questionam. Para quê? A reforma já
não tarda e a casa fica tão perto...
Dos “poetas”, desses sim, rezará a história.
São tão ingénuos como os
outros, tão mal pagos com os
outros, tão assíduos como os
outros, mas tão loucos como os
outros não são. É essa a princi-

pal virtude. Vingam-se da própria condição e do próprio estatuto, transformando o acto ensinar num sabor de gelado no
Verão ou de chocolate quente no
Inverno.
Apaixonam-se pelas coisas,
emocionam-se com as pessoas,
reivindicam dos poderes divinos, para, logo a seguir, esquecerem as guerras, porque se tornam incómodas.
A aula é um gosto por si,
com matéria estabelecida ou
sem ela, e ser professor é uma
interacção de linguagens.
Vibram com o entusiasmo e
provocam-no. São lideres nas
viagens que proporcionam através do imaginário e param em
todas as estações do insólito e
do divertido.
Saltam janelas e grades,
mergulham na vida e a aula ilumina-se e transfigura-se. Não há
pausas nem compassos, porque
todos os minutos têm o mesmo
sentido de cumplicidade e de
risco, o mesmo prazer de estar:
em ironia, em tristeza, em transparência, em descoberta, em
alegria em aventura.
E durante todos os momentos se processa o ensino/aprendizagem, na sua maior dimensão
Estes são os verdadeiros professores, aqueles que os alunos
não esquecem e conquistam
quase sempre um lugar nas páginas dos seus diários. Extravasam a escola e permanecem
na memória, porque têm a coragem de incentivar o acto de viver.
São motivadores das aprendizagens e referências alternativas ao tédio e ao conformismo.
Não precisam de estátuas
nem de monumentos.
Tornam-se personagens de
ficção e contrariam as leis da
psicologia humana.
Frued ficaria agastado.
Mas são estes que estruturam os homens, os ajudam a
crescer e crescem com eles nas
histórias que sempre se contam:
“Uma vez tive um professor
que...”
“E consoante o real imaginário de cada narrativa, assim são
apresentados: como sonhadores,
como heróis ou como mitos;
loucos quase sempre.
Abençoada loucura!”
in Noesis, Dez/Jan/Fev., 1993/1994

Aos Professores sem estátua!
____
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Ban pede que respeitem
cessar-fogo na RD Congo
cortesia: http//radio.un.org/por

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
DVD

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

Secretário-Geral das Nações Unidas afirmou
que a situação no leste do país representa uma
ameaça a segurança regional.
Ban Ki-moon, declarou, nesta sexta-feira, em
Nova Deli, capital da Índia, que está profundamente preocupado com a crise na República Democrática do Congo. Ban afirmou que a situação no
leste do país representa uma ameaça à segurança
regional.
Direitos Humanos
O Secretário-Geral pediu o respeito do cessar-fogo em vigor e apelou aos líderes dos países na
região para que tomem medidas concretas para a
consolidação da paz.
A alta comissária de Direitos Humanos das

Nações Unidas, Navi Pillay, também manifestou
sua preocupação sobre o número crescente de
mortos e outras violações dos Direitos Humanos
nos últimos dias, na província de Kivu Norte.
Pillay disse que em Goma, capital da província, os principais responsáveis pelos saques, violações sexuais e assassinatos são soldados do
exército congolês.
Saques
Ainda nesta sexta-feira, o Alto Comissariado
da ONU para Refugiados, Acnur, anunciou que
está investigando informações sobre saques nos
campos para deslocados internos no norte de
Goma. Os detalhes são do porta-voz do Acnur,
Ron Redmond.
Segundo Redmond, o Acnur recebeu relatos
de que vários acampamentos, perto da cidade de
Rutshuru, tinham sido queimados e as pessoas
evacuadas a força.

• SUGESTÕES DE LEITURA

Sexo e a Cidade: O Filme de Michael Patrick King
O sucesso de bilheteira chega agora em formato DVD. Sexo e a
Cidade:
O Filme reúne as amigas
mais famosas de New York
em torno de um grande acontecimento. Mas nada acontece sem que, no meio, haja
inúmeras (e deliciosas) aventuras.
As personagens você já
conhece (ou, pelo menos ouviu falar), são elas Carrie
(Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Chyntia Nixon) e Mr. Big
(Chris Noth).
Um filme para todos,
mesmo para os que não viam
a série!

Marco Alfaro, da Rádio ONU em Nova York

CINEMA
de Mário Gonçalves

W. de Oliver Stone

• O Meu Primeiro Larousse dos Quem é?
Sabia que para o navegador português Fernão de Magalhães conseguir provar que a
terra era redonda, partiu de Espanha para efectuar a primeira volta ao mundo à vela?
Dirigido a públicos de palmo e meio (crianças dos 5 aos 8 anos), este livro da Campo
das Letras é um compêndio de cultura universal indispensável para miúdos, e até
graúdos. Breve, conciso e ilustrado, o livro responde de forma simples e muito interessante às múltiplas interrogações da história. Da pintura à escultura, passando pela
religião, o desporto ou a história. Quem são os reis e rainhas? Quem são os sábios?
Quem são os monstros? Os inventores, os espiões, as estrelas, os super-heróis, os
imperadores ou os atletas? O Meu Primeiro Larousse explica!

• O Universo Eléctrico
"O Universo Eléctrico" retrata-nos a verdadeira e surpreendente história da electricidade, e a forma como esta transformou o mundo. O livro é uma aventura científica
onde, no palco da electricidade, se cruzam heróis e vilões que encantam e arrepiam.
Publicado com grande êxito em Portugal pela mão da Gradiva, a obra da autoria de
David Bodanis foi contemplada, em 2006, com o Prémio Aventis, galardão que distingue o melhor livro de ciência em língua inglesa. Dividido em cinco capítulos
(Fios; Ondas; Máquinas de Fazer Ondas; Um Computador feito de Pedra; O Cérebro; e
Mais Além), a obra destaca os avanços científicos que passaram pela teia da electricidade. Esse cenário permitiu ao autor, um exímio contador de histórias, cruzar episódios de romance, inspiração divina e fraude.

• Para Além do QI
Este livro da Quarteto é uma profunda reflexão sobre as consequências e implicações
pedagógicas da evolução do termo "inteligência". "Para Além do QI", da autoria da
professora universitária Alexandra Branco, responde-nos a uma série de interrogações relativas à inteligência. Será que a inteligência cresce com a idade? Serão as
qualificações práticas inatas? Há inteligentes e burros? A autora passa em relevo as
diferentes teorias de um conjunto de estudiosos que, ao longo das suas vidas, se
dedicaram a este facto. De Siegler a Case, passando por Piaget, Bruner, Alfred Binet,
Freud, entre muitos outros. São, no total, sete capítulos de grande interesse. A obra
termina com os contributos das novas concepções de inteligência para a formação de
professores.

• Camaradas
Integrado na colecção "Grandes Biografias" das Publicações Europa-América, a
obra intitulada "Camaradas" é um fiel retrato da história mundial do comunismo.
Robert Service, um especialista da história da Rússia moderna, autor das obras
"Lenine" e "Estaline", acaba por alargar a sua investigação à história do comunismo
a nível mundial. As fontes que sustentam esta interessante obra (independentemente
das convicções políticas de cada um) são diversas, algumas das quais inéditas e
encontradas em diversos locais do mundo (da URSS à Europa Ocidental, passando
pela China e por Cuba). A obra divide-se em seis distintos capítulos, cronologicamente
alinhados, descritos e ilustrados. A primeira parte fala das origens do comunismo até ao
ano de 1917. Seguem-se os capítulos que o autor designa de "Experiência",
"Desenvolvimento", "Reprodução", "Mutação" e "O Fim - a partir de 1909".

Este é o filme de que todos
falam. Um olhar sobre a vida
de um homem que (pelas piores razões, digo eu) ficará na
história.
Chama-se George W. Bush.
W., simplesmente W. merece
ser visto, mais que não fosse
pela excelente interpretação de
Josh Brolin como protagonista.
A realização está a cargo de
um dos Senhores do Cinema,
Oliver Stone.
A não perder!

FEIRA/EXPOSIÇÃO
Vin&Cultura em Ervidel
Realiza-se no fim-de-semana de 8 e 9 de Novembro mais
uma feira Vin&Cultura na
aldeia alentejana de Ervidel,
conhecida pela produção de
vinho.
Durante os dois dias, além
da famosa rota pelas adegas,
acompanhada sempre de animação musical, ainda há, expositores com os mais diversos
materiais (desde pintura, doçaria, artesanato, etc.) e, na adega
colectiva, animação noite fora.
Passe um fim-de-semana
diferente na planície alentejana!
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Xadrez

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

Um jogo com história
Hoje vamos iniciar a nossa habitual
crónica de xadrez com a solução do problema proposto na anterior edição do jornal.
Sendo assim, e depois de uma análise
da posição do problema, as peças brancas
estão a sentir o xeque-mate com a entrada do Cavalo na casa f6 ou na casa e7.
Na casa f6 é apenas um sonho pois as
peças pretas têm a Dama e o seu Bispo a
proteger tal casa. Se a Torre preta não
estivesse na casa e8 o lance fatal seria
Ce7 e xeque-mate. Sendo assim a estratégia das brancas é afastar e de forma obrigatória a Torre preta da casa e8.
Ora, as brancas podem fazer tal sacrificando a Dama com 1.DxC+, e as pretas
são obrigadas a jogar 1….TxD e assim a
casa e7 está sem protecção para o lance
fatal das brancas, i.e. 2.Ce7++.
Depois de transmitirmos o movimento do Rei (ver edição de Outubro) vamos
aprender o movimento da Dama e do
Bispo. A Dama é uma peça de uma mobilidade muito interessante o que faz da
mesma uma peça muito valiosa no jogo.
A Dama joga para todo o lado até
onde puder (e quiser), ou seja, joga pelas
linhas, colunas e diagonais as casas que
desejar, ver diagrama.

De seguida o movimento do Bispo. O
Bispo joga apenas nas diagonais até onde
puder (e quiser). Cada jogador tem à sua
disposição (no início do jogo) 2 Bispos,
um joga apenas nas diagonais brancas e o
outro joga apenas nas diagonais pretas,
ver diagrama.

No desafio deste mês as peças brancas jogam e ganham com um lance genial, não perca a solução na próxima edição no nosso jornal:

Nasceu em 19 de Novembro de 1888,
em Havana. Capablanca aprendeu a
jogar xadrez ao cinco anos vendo o seu
pai a jogar.

Para Capa a psicologia só atrapalhava
o caminho do verdadeiro xadrez.
De seguida uma partida de Capablanca contra Lasker para o campeonato do
mundo em 1921, em Havana.

J. Capablanca – E. Lasker
Campeonato do Mundo, Havana, 1921
Gambito de Dama

De seguida pequenas histórias soltas
sobre esse fantástico jogador de xadrez
que foi Bobby Fischer. No final dos anos
90 surgiu no ICC (Internet Chess Club)
um jogador anónimo que superou muitos
dos melhores jogadores do mundo em
jogos relâmpago de 3 minutos, e rapidamente se disseminaram os boatos de que
este jogador poderia ser Bobby Fischer.
Nada ficou comprovado e até hoje não se
sabe quem foi este jogador, mas um episódio envolvendo o vice-campeão mundial Nigel Short foi bastante marcante.
Short havia sido informado sobre estas
“aparições”, mas não as levava a sério,
até que em certa ocasião foi convidado
por um “guest” para uma partida. Ele
aceitou e o guest começou a jogar lances
exóticos e passear com o Rei pela frente
dos Peões logo nos primeiros lances.
Porém, repentinamente, depois de intencionalmente ter degradado muito a própria posição, o guest passou a jogar lances fortíssimos e o venceu. Jogaram várias outras partes, e em todas elas o guest
passeava com o Rei, deteriorava a própria posição, e depois começava a jogar
“para valer” e vencia.
Ao relatar o episódio, Short apresenta
vários motivos para ter concluído que de
facto foi Fischer quem o venceu daquela
maneira. Short comentou que há alguns
meses ele havia empatado em 12x12 um
match relâmpago contra Kasparov, portanto não havia muitas pessoas no mundo
que pudessem vencê-lo por 7x0 ou algo
assim, sobretudo iniciando o jogo com
handcap de roque e vários lances a mais,
aliás, provavelmente só uma pessoa
poderia ter feito isso: Bobby Fischer.
Outra curiosidade interessante foi a
sua participação via telefone, devido ao
embargo económico imposto pelos USA,
no memorial de Capablanca, disputado
em Havana, o qual terminou em segundo
lugar.
Continuando com a biografia dos
campeões do mundo. O terceiro campeão
do mundo em xadrez foi o cubano José
Raul Capablanca (campeão mundial
entre 1921-1927).

O genial “Capa” era conhecido como
“a máquina de xadrez” devido à pureza
do seu estilo de jogo.
Aparentemente esmagava os seus
adversários com simplicidade e com uma
formidável elegância. Era um jogador
que não preparava muito a sério as suas
partidas. Era um favorito do público, um
homem do mundo, sem dúvida uma das
figuras mais admiradas e lendárias da
história do xadrez.
Não deixa de ser curioso que as figuras mais lendárias do xadrez tenham
nascido no continente americano: Morphy, Pillsbury, Capablanca e Fischer.
Embora Capa e Fischer fossem dois estilos totalmente opostos. Enquanto Fischer
vivia de forma intensa e diária o xadrez,
Capa não preparava muito o seu estilo de
jogo, por exemplo não era muito forte
nas aberturas e suas variantes e vivia, o
seu dia-a-dia afastado do mundo fantástico do xadrez. Mesmo assim, Capablanca
possuía uma incrível habilidade de rapidamente piscar o olho numa posição e
intuitivamente captar suas características
essenciais.
O seu estilo, um dos mais puros e
cristalinos em toda a história do xadrez,
assombra pela sua lógica. Este grande
jogador posicional foi, por assim dizer,
um sucessor natural e espontâneo da escola de Steinitz.
Segundo Lasker, Capa se norteia pela
lógica das posições estáveis, valoriza
apenas aquilo que tenha um fundamento:
solidez da posição, pressão nos pontos
fracos. Não confia no imprevisto, ainda
que seja um mate de problema, no momento necessário ele descobre e realiza
combinações subtis e profundas.
Muito diferente de Lasker, o grande
psicólogo, Capa claramente subestimava
o papel do elemento psicológico no xadrez, dizendo: quando se senta para jogar, é preciso pensar apenas sobre a posição, e não sobre o adversário.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Bg5
Cbd7 5.e3 Be7 6.Cc3 0-0 7.Tc1 b6 (melhor seria 7…c6! ou 7….a6!) 8.cxd5 exd5
9.Da4 c5!? (um lance corajoso e arriscado, envolvendo um sacrifício de peão)
10.Dc6 Tb8 11.Cxd5 Bb7 12.Cxe7+
Dxe7 13.Da4 Tbc8? (correcto seria
13….Bxf3) 14.Da3! De6 15.Bxf6! Dxf6
16.Ba6! (Capa consegue vantagem com
uma série de lances precisos) 16….Bxf3!
(única situação prática para Lasker)
17.Bxc8 Txc8 18.gxf3 Dxf3 19.Tg1 Te8!
20.Dd3 g6 21.Rf1 Te4! (a engenhosa
ideia de Lasker impressiona) 22.Dd1
Dh3+ 23.Tg2 Cf6 24.Rg1! cxd4

25.Tc4! (esplêndido) dxe3 26.Txe4
Cxe4 27.Dd8+ Rg7 28.Dd4+ Cf6
29.fxe3! De6 30.Tf2 g5 31.h4 gxh4
32.Dxh4 Cg4 33.Dg5+ Rf8 34.Tf5 h5!
35.Dd8+ Rg7 36.Dg5+ Rf8 37.Dd8+
Rg7 38.Dg5+ Rf8 39.b3!? (mais forte
seria 39.Dxh5!) 39…Dd6! (brilhante
resposta) 40.Df4! Dd1+ 41.Df1 Dd7
42.Txh5 Cxe3 43.Df3! Dd4! 44.Da8+?!
Re7 45.Db7+ Rf8?? (erro terrível)
46.Db8+ e as pretas abandonam (1-0)

b.
Pu

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58
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Assunto: Grande entrevista a Ricardo Santos

E-mail ao Director

Exmo. Senhor Director do Jornal de Coruche, sobre o assunto mencionado em epígrafe, cumpreme informar que por lapso não referi que a empresa SITACO, foi a primeira (1ª) a disponibilizar
o seu apoio de forma célere e significativa, com vista a patrocinar uma equipa dos escalões de formação dos Amigos do Grupo Desportivo “O CORUCHENSE”, à data do contacto com o Grupo
Amorim não foi possível dar satisfação ao meu pedido de emprego para dois jogadores, deixando
em aberto a possibilidade de satisfazer noutra oportunidade.
Com os Melhores Cumprimentos
Ricardo Santos

Pai Nosso

Avé Maria

MARIA DO CASTELO TOMÁS DE SOUSA
DE ALARCÃO POTIER
Participação e Missa de 30.º Dia
Filhos, Nora, Netos, Bisnetos e demais Família participam o seu falecimento,
ocorrido no dia 15 de Outubro, cujo funeral se realizou para o Cemitério
de Santo Antonino, em Coruche.
No Sábado, dia 15 de Novembro, pelas 17H30, será celebrada Missa por sua alma,
na Ermida de Nossa Senhora do Castelo.
Agradecem, desde já, a todos quantos se dignarem assistir a esta Celebração,
bem como a todas as pessoas que participaram nas exéquias fúnebres ou que,
por qualquer forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Informações da Paróquia de Coruche

Setembro de 2008
BAPTIZADOS
IGREJA DO CASTELO
Dia 11 - Carolina Sónia Esgueira
Rodrigues - Afonso Miguel Filipe
Tacão - Afonso Maria de Sousa
Heliodoro - Luís Duarte Pirralho
César Pinto
Dia 18 - Guilherme Carolino dos Santos
Calção - Eduardo Carolino dos
Santos Calção - Maria Do Carmo
Santos Calção Tavares Morais - Rita
Maria Pinto Silva
Dia 25 - Rodrigo Emídio Soares
Alarcão Potier

IGREJA MATRIZ
Dia 25 - Joaquim Vidigal Marques de
Oliveira - André Vidigal Ferreira de
Oliveira

IGREJA DA ERRA
Dia 4 - Mariana Tadeia Pinto dos Santos
Dia18 - Maria Francisca Cardoso Leal
Feliciano

IGREJA DO BISCAINHO
Dia 11 - Tomás do Coral Ribeiro
Queirós Pereira

FALECIMENTOS
Dia 2 - José Penteado - 83 anos
Dia 3 - Maria Eugénia Rodrigues
Aivado Amaro - 86 anos - Albertina
Maria - 74 anos

Dia 4 - António Pedro Justino - 76 anos
- Elisa Camilo Batista - 87 anos
Dia 5 - António Vieira Alves - 74 anos
Dia 6 - Ana Prates Castanha - 82 anos
Dia 7 - Marcelina Pereira Canejo - 81
anos - António Casimiro - 86 anos
Dia 8 - Francisco Justino Ferreira - 59
Dia 12- Nazaré Marques Romão - 89
Dia 13 - Fernando Manuel Rebola - 70
- Joaquina Teresa Gomes - 74 anos
Dia 14 - Custodio Coelho - 75 anos
Dia 15 - Maria do Castelo Tomaz de
Sousa Alarcão Potier - 96 anos Isabel Maia da Silva - 85 anos
Dia 16 - Joaquim Rodrigues - 88 anos
- Francisco Marques - 86 anos
Dia 18- Francisco José - 88 anos
- Dionisia Margarida -85 anos
- Joaquina Carrapo - 101 anos
Dia 19 - Maria Augusta dos Santos - 76
Dia 21 - Beatriz Alexandra Fernandes
Ferreira - 5 anos
Dia 23 - José Rodrigues Pedro Texugo 75 anos
Dia 24 - Diamantina Galvão - 90 anos
- Feliciano David - 82 anos
Dia 27 - Ricardina Maria - 67 anos
Dia 28 - Guilhermina Maria - 86 anos
Dia 29 - António Manuel - 81 anos
Dia 30 - João Artur Santos Palminha 58 anos - Gracinda Maria
Domingas - 55 anos
Dia 31- Heraldo António Ferreira - 91

Pai Nosso

Avé Maria

BERTILIA MARIA DE FÁTIMA ABREU
FARINHA MANAIA
Seus filhos, noras, genro, netos e restante família, vêm por este meio,
agradecer a todos os que de uma maneira ou de outra manifestaram a sua dor
e a acompanharam no seu funeral para o cemitério de Coruche.
A todos, o nosso bem hajam.
Agência funerária Sebastião, Lda.
tel. 243 617 067
Coruche

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
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Novembro mês dos Santos e dos
fiéis Defuntos
Estamos em pleno mês de
Novembro. Mês que a tradição
da Igreja dedica, particularmente, à Solenidade de todos os
Santos e à Comemoração dos
Fiéis Defuntos. Aqueles que nos
precederam na vida e na fé e que
simplesmente foram à nossa
frente.
Que costumamos fazer pelos
nossos defuntos? Algumas coisas que concerteza devem ser
úteis para eles e para nós e outras que são totalmente inúteis
ou supérfluas, pelo menos para
eles.
Costumamos chorar. A dor
natural da separação arranca
lágrimas dos nossos olhos, porque as lágrimas são o sinal sensível da nossa dor e do nosso
amor.
Costumamos oferecer flores
aos defuntos. As flores são sobretudo um símbolo; manifestamos
a nossa consideração, o nosso
respeito e o nosso amor a uma

pessoa enviando-lhe um ramo
de flores. A mesma coisa faz
com os defuntos. No entanto, a
única coisa de que dão testemunho é da fugacidade da existência humana, que se dissipa
como uma flor e da caducidade
da vida sobre a terra. Pois, como
diz S. Agostinho elas são mais
uma consolação dos vivos do
que utilidade dos defuntos. Sejamos moderados nestas expressões e evitemos os exageros.
Antigamente chamavam-se os
pobres para que acompanhassem o defunto; e depois dava-se
lhe de comer; os pobres são a
melhor coroa dum defunto cristão. Hoje pode-se, igualmente,
ajudar as pessoas necessitadas e
as instituições que os acolhem,
sufragando os defuntos com a
realização de obras de caridade
Pelo ensinamento de Jesus,
há um modo cristão de “contemplar” a morte, como entrada
na vida verdadeira, como pas-

sagem para a eternidade, como
tomada de posse da felicidade
que nunca terá fim. Não há mortos. Todos estamos vivos. Uns
ainda nesta vida terrena, comendo, bebendo, trabalhando, sofrendo, alegrando-se, etc. Outros, verdadeiramente vivos, do
outro lado da morte, que é passagem para a eternidade sem
fim. Vivos em Deus. Foi para
essa vida que todos nascemos.
Somos homens e mulheres para
a eternidade.
Há um modo cristão de nos
colocarmos perante e a morte.
Não pode ser de tristeza mórbida mesmo que seja de muita
saudade e de muita dor. Não
pode ser de uma maneira tal que
parece que não temos fé na vida
eterna, como se não acreditássemos que os que partiram do
meio de nós, os defuntos, estão
vivos em Deus.
Eles precisam muito da nossa solidariedade e da nossa cari-

dade mais do que das nossas
lágrimas ou das nossas flores.
Precisam mais das nossas orações e dos nossos sufrágios do
que dos arranjos sofisticados e
dispendiosos nos funerais ou
junto das campas.
Dá pena ver as igrejas cheias
de gente nos funerais e nas missas pelos defuntos e tão poucos,
por vezes, a abeirar-se da mesa
Eucarística para receber o Corpo do Senhor: Aquele Jesus que
é a Ressurreição e a Vida, Aquele que disse: “Quem comer deste pão viverá eternamente. E o
Pão que Eu hei-de dar é a minha
carne, que Eu darei pela vida do
mundo,” oferecendo a sagrada
comunhão, devidamente preparados, em sufrágio de das almas
dos que partiram.
Precisamos todos duma fé
mais adulta, duma consciência
cristã, mais esclarecida e mais
amadurecida. Precisamos de ir
ao essencial, de nos afeiçoarmos
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ao que não murcha e não envelhece.
As melhores flores a oferecer pelos defuntos são as nossas
orações, as nossas Eucaristias,
as nossas boas obras, e os nossos actos de amor e o cumprimento fiel dos nossos deveres.
São esses pequenos tesouros que
os nossos irmãos e irmãs que já
partiram deste mundo mais
necessitam. E a nossa consciência cristã bem formada e esclarecida deve levar-nos à tomada
de atitudes que sejam um verdadeiro sinal de amor e utilidade
para os nossos defuntos do que
mera consolação para nós os
vivos, como, infelizmente muitas vezes acontece.
É bela e conhecida a frase de
S. Agostinho: “Uma flor sobre a
campa murcha, uma lágrima
sobre a terra evapora-se; mas
uma oração pela sua alma tem
acolhimento em Deus”.

PENSAMENTOS

A coragem de o ser, e a tolerância
para o debater!
Vivemos numa sociedade,
onde praticamente tudo está
padronizado, onde para tudo
existe uma “regra”, não um
decreto, não uma lei, mas sim
algo instituído pela “maioria”. E
segundo aquela, tomamos as
nossas decisões e agimos consoante tal nos é ditado. Há quem
a siga na sua totalidade, há
quem a siga somente parcialmente, mas no fundo, todos a
seguimos por muito que a tentativa seja não a seguir. Há quem
a adapte à sua forma de viver e
tente conviver com ela, e, até há
quem a tente alterar!
A nossa sociedade, tem
determinados códigos de conduta, próprios da nossa história,
que foram sendo construídos ao
longo dos tempos. Todos eles se
formaram, tendo em conta os
factos que se deram por cá, e
também à custa da evolução do
mundo e da nossa adaptação a
tal evento. Portanto, algo já com
algum período de maturação.
Algo que já se encontra enraizado e que, para que possa ser
alterado, em caso de tal ser necessário ou de algo não estar

adequado, se tornará moroso e
até mesmo, muito conflituoso.
Viver em sociedade, por
vezes implica não estar de acordo com a maioria, implica por
vezes pensar, que a “regra” não
está correcta ou simplesmente
precisa de ajustes. Mas será fácil
exprimir tal situação? Será que
do outro lado, o que supostamente devia ouvir e meditar
sobre o que é dito, existe abertura para tal? Ou será que é fácil
ter um comportamento que fuja
à “regra”? Penso que no momento actual, e provavelmente
em toda a história, nunca o foi,
mas muitas das vezes em que tal
aconteceu, ficou provado que
não é fácil mas relevante para o
“agitar” de mentalidades e consciências.
Em grupo, a opinião da maioria absorve e “abafa” qualquer
opinião individual, a não ser,
que esta seja a de alguém que
ouse furar a “regra”.
Alguém que tenha a coragem de ser diferente. Alguém
que não queira usar determinados costumes, alguém que não
tenha problemas em agir de

determinadas formas, enfim,
alguém que queira ver debatido
e porque não, aceite aquela forma de estar. Se quiser usar uma
camisa branca, quando todos
usam azul e isso não tiver implicações no desenrolar de uma
qualquer actividade, quer de
lazer ou profissional, simplesmente porque assim se sentirá
melhor, porque não poderá essa
pessoa fazê-lo, sem que seja por
isso apontado ou olhado de
forma “estranha”?
Diariamente, quer em convívio com os amigos, quer no trabalho, quer no decorrer do dia
nas mais diversas actividades,
surgem situações que não são
totalmente do nosso agrado.
Muitas vezes, existe a necessidade de agir e fazer algo para
alterar essa realidade. Será que o
fazemos sempre? Será que
nunca o fazemos? A maioria das
vezes, a vontade é imensa para
agir, mas, por nossa conveniência, quer seja por temermos
represálias profissionais, por
temermos não ser mais convidados para determinado local ou
festa, por temermos perder

determinada vantagem ou benefício, por temermos não ser vistos com os olhos que queremos
ser vistos, por temermos que a
situação se altere irremediavelmente, para posições que não
queremos que ela se altere, ficamos com inércia e enclausuramos aquela veleidade, leia-se
pensamento, de forma a que ela
não nos cause transtornos de
maior. Não quero com as linhas
anteriores, dizer que devemos
ter uma sociedade de “super-homens”, que estejam prontos, a
qualquer momento, para desafiar todos e qualquer “regra”
instituída, porque para que tal
acontece-se, seria necessário
desenvolver outra das coisas
que acho faltar ainda, para que
os desafios sejam constantes e
que, a sociedade, possa evoluir
de uma forma mais rápida para
uma situação de maior conforto,
e porque não, de felicidade para
um maior número de pessoas.
Falo da tolerância para debater
tais ideias. Com ela e por arrasto, falo da sensibilidade para a
receptividade de novas ideias, e
da capacidade de alteração e

Pedro Dourado

Matemático

adaptação a mudanças. Veja-se
o caso célebre, e meramente de
forma exemplificativa, de Galileu aquando da sua tese de que a
Terra girava à volta do sol e não
o contrário. Devido a motivações
próprias da altura, a Igreja Católica assumiu uma posição de não
tolerância para tais conclusões.
Esta voz isolada na altura nunca
poderia ter ido longe porque a
tolerância era mesmo nula.
As sociedades mudam com
as alterações de mentalidades,
com formas de encarar a realidade, diferentes das instituídas,
mas nunca mudam sem que haja
todo um ambiente preparado
para tal.
A coragem para expor novas
ideias, tem de ser acompanhado
de uma tolerância para que estas
sejam debatidas, sejam vistas
como hipóteses à sua nascença.
Sem tais condições, podemos
correr o risco de vivermos a vida, enquanto sociedade ou como individualidade, de uma
forma que não nos dará a satisfação que procuramos e porque
não dizer mesmo, que merecemos.
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Ingredientes 4 pax:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz de tamboril
com marisco
Nota:
Antes de começar a confecção deste prato deve ter em atençao alguns
pormenores em relação a alguns produtos, como por exemplo as ameijoas, que em caso de serem frescas devem ser lavadas em água abundante com um pouco de farinha. Essa água deverá ser mudada pelo
menos duas vezes. Se forem congeladas, abra-as também em água tépida. Caso compre o tamboril inteiro, tenha em atenção que este é um
peixe com aproximadamente 70% de desperdicio, por isso aproveite a
espinha dorsal e a cabeça para fazer um caldo de peixe que podera ser
aproveitado para uma sopa de peixe ou até mesmo na confeção desta
receita. O piri piri pode ser um em pó ou de óleo, apesar de eu ter preferência pelas malaguetas frescas ou secas. Caso use malaguetas frescas
deve ter em atenção retirar as pevides do interior e lavar bem as mãos
depois de as usar. Na elaboração deste tipo de pratos convém ter sempre água bem quente pronta a ser usada para que não se interrompa o
processo de cozedura do arroz. Também é aconselhável que use um
tacho de barro pois é perfeito para manter a temperatura da cozedura
mesmo já fora do lume, assim como todos os aromas e sabores.

1 kg lombo de tamboril
200 gr camarao 40/60
200 gr amêijoas
1 cebola média
1 pimento verde
4 dentes de alho
6 tomates bem maduros
300 gr arroz carolino

•
•
•
•
•
•
•

1 dl azeite
2 dl vinho branco
Água qb
Sal e pimenta qb
Piri piri qb
1 molhinho de coentros
2 folhas de louro

Confecção
Pique a cebola e o alho e refogue-os no azeite. Junte o pimento laminado, o piri
piri e as folhas de louro. Deixe refogar um pouco. Retire a pele aos tomates,
corte-os em cubos e junte-os ao refogado, refresque com o vinho branco.
Adicione cerca de ½ litro de água fervida e deixe entrar em ebulição. Corte o
tamboril em cubos e junte ao caldo que ja deve ferver, tempere com sal e pimenta. Adicione o arroz e deixe cozer por aproximadamente 6 a 7 minutos, mas
nunca deixe de mexer com uma colher pois o arroz tem muita tendencia para se
agarrar ao fundo do tacho. Não existe uma quantidade certa de água neste
processo de cozedura, daí se chamar arroz malandrinho, por isso tenha sempre
água bem quente pronta a usar, porque provavelmente irá precisar. Quando o
arroz abrir adicione entao as amêijoas e o camarão, juntando um pouco mais de
água sempre que achar que esta está a secar. Quando as ameijoas abrirem,
junte os coentros levemente picados, rectifique os temperos, diminua o lume e
tape com uma tampa, destapando só quando estiverem todos à mesa, pois um
dos principais prazeres deste prato é exactamente o destapar do tacho e cheirar
o aroma que se espalha pela mesa!

LEAL & CATITA, LDA.

Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Corsa EcoFlex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v 5p
Seat Ibiza 1.2 12v Fresh 5p
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Sport 1.4 5p
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p (Diesel)
Seat Ibiza 1.2 12v C/AC 5p
Ford Focus STW 1.4 16v Sport 5p
Citroen C-3 1.1 SX Pack 5p

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

Retomas

•
Software
Apartado 78
2104-909 Coruche

A loja
dos seus filhos!

Mercedes C-220 CDI STW Avangard 5p (Diesel)
Citroen Xsara Break 1.4 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Elegance 1.7 CDTi 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 206 Look 1.1 5p
Renault Clio 1.2 16v 5p
Volkswagen Polo 1.2 12v C/AC 5p
Mercedes C-220 CDI STW 5p (Diesel)
Peugeot 206 CC 2.0 16v 5p

Comerciais

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

Tel. 243 677 049

Tel. 93 610 11 69
E-mail: ajsoft@sapo.pt

Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

Opel Corsa Sport Van 1.3 CDTI C/AC
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Citroen Berlingo 1.9 D Van
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Nissan Navara 2.5 TD CD 4x4 C/AC
Peugeot 206 1.9 D Van C/AC

2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2002
2002
2007
2006
2006
2006
2005
2004
2002
2000

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

Avaliação de fornecedores
e Recepção de Matérias-primas
Ao implementar-se um sistema de
segurança alimentar baseado numa análise de perigos e estabelecimento de pontos críticos de controlo (HACCP) ao processo produtivo e aos produtos duma
empresa, faz todo o sentido adquirir produtos e matérias-primas com iguais garantias de segurança.
Assim, torna-se fundamental submeter os fornecedores a uma série de regras
e controlos adequados ao sector a que
pertencem.
O controlo de fornecedores passa pela
sua avaliação e qualificação, pela criação
e cumprimento das regras para o transporte e entrega das matérias-primas e
pela requisição das fichas técnicas e fichas de controlo analítico dos produtos
fornecidos e permanente actualização
das mesmas. Desta forma obtêm-se garantias de que os produtos recebidos são seguros e que respeitam as suas características.
O processo de avaliação e qualificação dos fornecedores tem por objectivo
estimar ou antever qual o grau de segurança que se pode esperar dos produtos e
das matérias-primas que são utilizadas
no processo produtivo, reforçando a noção de que produtos e matérias-primas
seguras têm reunidas as condições necessárias para originar produtos finais
seguros e que, produtos e matérias-primas não seguras não têm reunidas as

condições necessárias para originar produtos finais seguros.
Sendo assim, caro leitor se o seu produto é fazer uma simples sopa da pedra,
de que lhe vale cumprir todos os requisitos inerentes à sua produção se a batata
que o seu fornecedor lhe traz vem muitas
das vezes podre; e se o seu talho lhe manda carne de segunda, sem valor nutritivo;
e se o feijão e as couves vierem com
“bicho”?!!! Urge ser exigente… Não
podemos fazer um telhado sem termos os
alicerces da casa bem montados. Muitas

vezes dizem-me: “acha que eu vou reclamar, tenho vergonha, deixe estar amanhã
vem melhor!!”. É esta mentalidade que
temos de mudar. O seu produto não pode
ser prejudicado pelas relações cordiais
que mantem com os seus fornecedores.
Estamos a falar de Segurança Alimentar
e de rentabilidade económica.
Para garantir a qualidade e segurança
dos alimentos aquando da recepção das
mercadorias/matérias-primas, é importante nomear um responsável com formação adequada para que possa tomar

Mónica Tomaz

*Médica veterinária

decisões em função do que lhe é apresentado, no sentido de detectar a existência
de não confornidades.
É importante verificar a integridade
das embalagens, os rótulos dos produtos
(datas de validade), as suas temperaturas
(quando se trata de géneros alimentícios
refrigerados ou congelados), a sua aparência/côr/cheiro e as condições em que são
transportados (especial importância para
a higiene).
Depois de recepcionadas as matériasprimas devem ser armazenadas de imediato em local apropriado, principalmente
quando se tratam de bens refrigerados
e/ou congelados. Caríssimos, esqueçam
aquela velha história das coisas ficarem
por ali no corredor, à mercê daquele que
tiver o remate mais potente para libertar
a passagem até que tenham tempo ou
vontade de as arrumar!!
Se as entregas são realizadas em má
altura (horas de muita azáfama no estabeecimento) não deixem. É requisito importante que tal aconteça em alturas de
menor afluxo de trabalho.
No fundo quem tem de mandar não
são os da transportadora que fazem os
horários que mais lhes convém, são vocês, produtores de géneros alimentícios
preocupados com a saúde dos vossos
consumidores.
Até breve.

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carne Brava à Brasileira

Preparação

Ingredientes:
1 kg de feijão carioca
3 folhas de louro
1 kg de peito de boi, limpo
200 g de toucinho defumado (bacon) picado
11 chávena de cheiro-vverde (salsa e cebolinha) picado
1 kg de cebolas picadas
1 pimento picado
½ colher de sopa de oregãos secos
1 kg de tomate maduro
200 g de linguiça cortada em fatias grossas
Sal

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

• Cozinha-se o feijão na panela de pressão, coberto com água e uma folha de louro, até ficar macio (cerca de 30 minutos). Numa panela
normal cozinha-se a carne com água e sal a gosto, cerca de 2 horas, em lume brando. Noutro recipiente põe-se o toucinho ao lume até
dourar. Junta-se a cebola, o louro restante, o cheiro-verde, a pimenta e os orégãos, mexendo-se sempre até a cebola ficar transparente,
adiciona-se o tomate picado, sem sementes, e cozinha-se até desmanchar. Junta-se ao feijão com o caldo, a carne, a linguiça e o sal se
necessário, tapa-se e cozinha cerca de 4 horas ou até ficar bem apurado. Sirva-se em seguida, acompanhado com arroz branco, couveflor ou nabiças salteadas.
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O Pátio Andaluz

Quase no topo da Rua de Olivença, encontramos o espaço que
faltava a Coruche, uma casa de petiscos e tapas que transpira
requinte, bom gosto na decoração e na música, bem como os
manjares e os vinhos, que fazem os Deuses descer à terra – O
Pátio Andaluz.
Com um vasto cardápio que faz com que apeteça provar todas
as iguarias de várias regiões de referência de Portugal e Espanha,
o Pátio Andaluz tem à disposição dos seus clientes, queijos e
enchidos nacionais de porco preto tais como a farinheira, chouriço e chouriço de vinho para assar, a famosa alheira de Mirandela
e a morcela de arroz da Gardunha sem esquecer o presunto serrano, o pica-pau e variadas saladas.
Da vizinha Espanha a oferta passa pelo presunto pata negra, a
caña do lombo, o chouriço ibérico, bem como outras especialidades, os pimentinhos de padron, as gambas à l'aguijjo, os pinchos e os famosos revueltos. A garrafeira é de encher o olho, os
vinhos são de importantes zonas vinícolas do país.
O JC foi ao Pátio Andaluz lanchar e entrevistar o proprietário Nelson Filipe.

Jornal de Coruche (JC):
Como surgiu o Pátio Andaluz?
Nelson Filipe (NF): O Pátio
Andaluz surgiu por eu achar que
faltava algo do género em Coruche. Um local onde as pessoas pudessem através de pequenos petiscos fazerem uma refeição, é um
conceito diferente do que estamos
habituados e que eu penso que se
vai implantar, pois os coruchenses apreciam um bom petisco.
JC: Qual a fonte de inspiração na decoração deste espaço?
NF: A decoração passa pelo
meu gosto pessoal, o meu gosto
pelo requinte, e por tudo aquilo
que tenho visto em Portugal e no
estrangeiro.
JC: Que tipo de produtos
podemos encontrar no Pátio
Andaluz?
NF: A ideia é apresentar produtos de qualidade e de referência.
JC: Uma casa de petiscos
pressupõe uma garrafeira de
qualidade, é política desta casa
apostar em vinhos de qualidade?

NF: Sem dúvida alguma, temos os melhores vinhos do Ribatejo, Alentejo, Palmela e Douro.
JC: Qual a razão de servir o
vinho a copo?
NF: O vinho a copo surge
devido ao facto de por vezes existirem casais onde só um dos
membros bebe vinho, ou pessoas
que só pretendem beber um ou
dois copos e assim não têm obrigatoriamente de pagar uma garrafa.
Ao servir o vinho a copo permite ainda ao cliente provar mais
do que um vinho durante a refeição.

JC: A aposta em bons digestivos foi ganha?
NF: Sem dúvida, apostamos
em digestivos de qualidade porque uma refeição em que o cliente
bebe um bom vinho, tem que culminar com um bom digestivo,
quer seja uma aguardente velha,
um whisky velho, um porto vintage ou até mesmo um moscatel
roxo.
JC: Em Portugal uma casa
de petiscos lida bem com o Fado, está nos seus horizontes dedicar algumas noites ao fado?
NF: Claro que sim! A primeira noite de fados no Pátio Andaluz
está em fase de preparação e penso
que irá ter uma grande aceitação. E
a partir dessa noite iremos todos
os meses ter uma noite dedicada
ao Fado. Vamos ainda apostar em
outras noites temáticas todos os
meses, como é o caso da primeira
noite dedicada ao vinho, que também já está em fase de preparação
e que tem como objectivo proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de beberem vinhos que
nem todos os dias estão ao nosso
alcance. Outra noite temática que
está nos nossos horizontes é também uma vez por mês a noite de
“degustação de vinhos brancos e
tintos” fazendo referencia a um
único produtor, onde pretendemos
dar a conhecer todos os vinhos desse produtor, desde os mais comuns
aos chamados topo de gama.
_____
Publireportagem de:
José António Martins

Pátio Andaluz
Rua de Olivença
Coruche
Reservas: 93 400 51 10

