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EDITORIAL

Há que
repensar o Natal
stamos mais uma vez no
tempo do Natal! Desta
vez com o registo de trágicos acontecimentos no mês de
Novembro que terminou.
No panorama internacional,
ficou marcado pelos atentados
na Índia, mais de 165 mortos.
Homens armados despoletaram
uma série de ataques em vários
pontos da capital financeira da
Índia, Bombaim.
Ao largo da costa da Somália, o ar também não está fácil
de respirar. Grandes embarcações são alvo de ataques piratas
que pedem milhões pelo resgate.
Cá pela nossa Europa, Durão
Barroso apresentou um plano da
Comissão Europeia para o relançamento da economia, com
acções coordenadas dos 27 Estados-membros.

país onde só se fala de corrupção, vigarices, roubos, desemprego a aumentar, crimes, crise,
etc, etc?
O nosso primeiro-ministro
não se mostra muito preocupado
com a subida do desemprego,
questionado com esta situação,
limitou-se a falar de números do
passado e a fazer comparações
com outros países. O que é que
nos interessa se a Espanha tem
mais desempregados que Portugal? É bem provável que tenham mais desemprego eles são
41 milhões e nós somos 10 milhões. Isso é que é uma avaria
senhor Sócrates!
Já que estamos perto do Natal, porque não senhor Sócrates,
pedir ao Pai Natal um computador a sério, pois andar a governar agarrado ao Magalhães, fazme pensar que governar é uma
brincadeira de miúdos, mas olhe
que não!
Para rir até não puder mais
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O limite de 3% do défice estabelecido no PEC (Plano de Estabilidade e Crescimento) pode
ser ultrapassado nos próximos
dois anos, Durão Barroso propõe então a redução do IVA e
mais incentivos fiscais, pede-se
ao Banco Central Europeu novas reduções das taxas de juro,
injectam-se mais uns milhares
de milhões de euros para estimular a actividade económica na
Europa. Estas propostas de Durão Barroso, terão ainda de ser
sujeitas a aprovação na cimeira
europeia de 11 e 12 de Dezembro, vamos aguardar.
Finalmente, Portugal encontra-se nos lugares da frente em
alguma coisa, é verdade, Num
estudo recente na Europa dos
27, um inquérito social, mostrou
que os portugueses estão entre
os menos felizes e mais pessimistas.
A mim não me surpreende,
quem consegue andar feliz num
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foi o congresso do PCP. Bem
meus amigos não me consigo
lembrar quem foi o iluminado
que discursou, mas foi de bradar
aos céus, desta vez não vou comparar ninguém ao Felini. Os
Mounty Pyton, têm um sketch já
antigo que se chama a piada de
morrer a rir e foi o que me ocorreu após o congressista que “tão
bem orava” se saiu com seguinte afirmação: “temos de tirar o
país desta crise que Salazar
deixou”. Mas qual crise que
Salazar deixou? Salazar deixounos um país riquíssimo! Só os
Comunistas é que não vêem
isso? Ou não querem ver? Porque será que cada vez que
abrem a boca é para falar de
Salazar? Será algum estigma
que têm? Será alguma espécie
de dor de corno? Mas dor de
corno do quê? De governar? Os
comunistas nunca governaram!
Graças a Deus! Então é que estávamos bem arranjados, ainda
andávamos agarrados à enxada
e não tínhamos luz, internet e os
telemóveis seriam uma miragem! Ahhh e depois havia a partilha, mas a partilha do quê? Dos
rendimentos? Humm, duvido
que fosse disso!
Bem deixemo-los ficar onde
estão nem vamos pensar se algum dia governassem.
O Natal está à porta, ruas iluminadas, prendas, prendas e
mais prendas. Também com o
Natal vem o Banco Alimentar,
pois os pobres só têm fome e
carências nesta altura. Só nesta
altura é que são lembrados e
depois bombardeiam-nos nos
supermercados com sacos de
plástico para comprarmos alguma coisa para os pobrezinhos,
mas quem é que nos garante que
os avios são para os que mais
necessitam?
E depois lá está a nossa televisão com os habituais natais

dos hospitais, das prisões, dos
velhinhos que também só nesta
ocasião é que são lembrados,
tardes inteiras nisto.
O Natal eleva o consumismo
aos mais altos níveis. Prenda
para este, prenda para aquele,
prenda para o outro, e lá está
contas feitas lá se vai o subsídio
de Natal.
A meu ver a definição de
Natal está a ficar deturpada, valores como a família, a paz, a
união estão a ficar para trás, há
que repensar o Natal.
Este mês no JC a Grande
Entrevista é com o Dr. Carlos
Ceia, coordenador da Unidade
de Saúde Familiar Vale do Sorraia, Paulo Fatela dá-nos a conhecer os bordados de Manuela
Mesquita, Luís Martins dá-nos a
conhecer as novas "namoradas"
que arranjou em Moçambique, a
Malária, a Sarna e a Desinteria.
O Dr. Abel Matos Santos acompanhou a vinda do Primeiro-ministro timorense Xanana Gusmão a Portugal. Joaquim Laranjo traz-nos um conto de Natal.
No passado dia 29, tivemos
mais uma conferência do Jornal
de Coruche, desta vez com a
presença do Tenente-coronel
Brandão Ferreira, colaborador
do nosso jornal, o auditório do
museu não esteve cheio, o que
foi pena, pois quem lá esteve de
certeza absoluta que saiu de lá
mais esclarecido e com mais alguns conhecimentos sobre a
democracia em Portugal.
Resta-me desejar a todos os
colaboradores, assinantes, anunciantes e leitores do Jornal de
Coruche, um Feliz e Santo
Natal!

____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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GRANDE ENTREVISTA

Dr. Carlos Ceia
O Dr. Carlos Ceia é o coordenador da Unidade de Saúde Familiar Vale do Sorraia, esta unidade está claramente vocacionada
para servir a população, actualmente na USF o tempo de espera para uma consulta é 0.

O Jornal de Coruche foi entrevistar o Dr. Carlos Ceia, que nos explicou o que é a USF Vale do Sorraia e como funciona.
Jornal de Coruche (JC) – O Dr.
Carlos Ceia foi um dos impulsionadores da criação da Unidade de Saúde
Familiar (USF) em Coruche a que se
deu o nome “Vale do Sorraia”. O que
muda nesta USF em relação ao modelo anterior?

Dr. Carlos Ceia (DCC) – Isto é fruto
de um trabalho de equipa. Equipa esta
composta por médicos, enfermeiros e
administrativos, e vem no seguimento
do que havia no ano 2000, o Regime Remunatório Experimental (RRE), que foi
uma experiencia que durou mais ou menos oito anos, e que foi válida quer em
termos de resultados, quer em satisfação
dos utentes. Houve então uma reconfiguração e passaram a aparecer as Unidades
de Saúde Familiar (USF).
Existiam no concelho dois RRE, um
no Couço composto por dois médicos e
um em Coruche, composto por oito médicos. Juntámos os dois RRE e englobámos mais um médico que estava de fora
e agora em Coruche passámos a ter onze
médicos, onze enfermeiros e nove administrativos.
É uma das USF maiores do país,
tem presentemente 21150 utentes, a
lista de espera é zero.
Pretendemos com este modelo, fundamentalmente haver uma responsabilidade de todos e nós apesar de cumprirmos algumas notas da Direcção geral de
Saúde, entendemos o que havemos de
fazer a um determinado tipo de população e quais as necessidades que esse tipo
de população tem. Há uma participação
activa de todos os elementos.

Temos ainda uma serie de indicadores
que são contratualizados ao fim do ano,
que tem a ver com qualidade, eficiência,
qualidade técnico-cientifca, com produtividade que nós temos que cumprir. Isto
faz com que haja uma responsabilidade
muito maior.
Pretendemos ainda que haja um certo
tipo de governação clínica, para que
todos nós comecemos a utilizar um certo
tipo de protocolos, para que possamos
todos actuar da mesma maneira. Há uma
formação profissional contínua. Programamos os cursos que devemos ir consoante as necessidades, não só do próprio
mas fundamentalmente da unidade de
saúde.
JC – Que vantagens existem para
os utentes?

DCC – Têm médicos que se preocupam com eles. Que por um lado fazem
uma avaliação e que por outro lado também estão a ser avaliados, não só por
uma avaliação interna, mas também por
uma avaliação externa de alguns parâmetros de qualidade que têm de ser cumpridos, ou sejas temos metas que têm de
ser atingidas. O que será útil para nós e
para os utentes.
Mudámos algumas coisas, a lista de
espera é de 0.
Penso que os próprios utentes já notaram algumas diferenças, as pessoas enram à hora marcada, não há atrasos, a
sala de espera está muito mais livre.
Implementámos alguns sistemas que são
úteis para o utente, como é o caso do sistema de renovação de medicação crónica

que é feito num sítio à parte. Temos consultas para todos os médicos, a todas as
horas do dia, temos uma consulta aberta,
que as pessoas erradamente julgam ser o
serviço de urgência, mas não é. É uma
consulta aberta da unidade, que funciona
das oito da manha às oito da noite, sempre com um médico e um enfermeiro,
exactamente para situações que o médico
de família eventualmente não esteja, ou
tenha a agenda sobrecarregada e que a
pessoa pode lá ir, numa situação de doença aguda, e não numa situação de vigilância.
Gostaríamos que os utentes se envolvessem mais e que fizessem algumas críticas e sugestões e não criticarem só por
criticar.
JC – Existe mais proximidade e
facilidade de acesso?
DCC – Sim, existe uma maior proximidade entre o médico e o utente, e o
facto de não termos listas de espera é um
sinal de fácil acesso. E se por vezes existe um médico ou outro com agenda sobrecarregada deve-se ao facto haver doentes
que têm que vir todos os dias ao Centro
de Saúde de Coruche (CSC).
JC – Existem equipas multidisciplinares, além dos médicos e enfermeiros,
com por exemplo nutricionistas, psicólogos ou assistentes sociais e técnicos
de saúde?
DCC – Dentro da USF não, dentro do
CSC temos pessoas que colaboram com
a USF, nomeadamente temos um higienista oral, temos um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, serviço de radiologia,
serviço de cardio-pneumologia, todos
eles colaboram para o CS.
Só podem pertencer às USF médicos,
enfermeiros e administrativos, mas existe
um protocolo de articulação, entre a USF
e o CSC, que engloba algumas horas dessas pessoas para trabalharem para a USF.
JC – A falta de médicos novos é um
problema notório? Como pensa resolver esse problema?
DCC – Eu não posso pensar nisso,
quem tem de pensar são as entidades
competentes. Eu penso que foi dado um
passo com as USF e havendo alguns incentivos que se traduzem num ganho
monetário maior, talvez chame mais alguns médicos, porque os ordenados dos
médicos, ao contrário do que as pessoas
pensam, não são nada por aí além, são
ordenados da função pública.
Outro passo que se devia dar era abrir
mais vagas nas faculdades de medicina,
não é formarem-se 300 ou 400 médicos
por ano que cobrem as necessidades do
país.
JC – A criação do Serviço de Urgência Básica (SUB) a partir de meados de 2009 vai trazer vantagens e
meios à USF?
> continua na página seguinte
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Dr. Carlos Ceia

DCC – Para a USF, não para o concelho e para os utilizadores do serviço de
urgência básico, aí sim. Claro que a USF
estando aqui irá beneficiar os utentes.
Embora isto seja para o concelho, para
além de que o SUB irá servir mais três ou
quatro concelhos.

JC – A falta de cuidados continuados é uma lacuna importante. É sabido
que a Misericórdia de Coruche vai
criar uma unidade destas, acha bem?
E como se podem articular?
DCC – Acho óptimo, concerteza que
irá haver um protocolo de articulação
mas não sei como irá ser isso feito. A
Misericórdia está a fazer um excelente
serviço e está a articular também com o
CS e com o Director do CSC para essa
unidade de cuidados continuados, que
será a breve prazo. Esta unidade irá servir, não só o concelho de Coruche, mas
sim o país todo. É extremamente importante. Tem que existir.

JC – Especialidades médicas e de
saúde pública como a Higiene Oral e
ou a contracepção e rastreio de
Doenças Sexualmente Transmissíveis
vão ser asseguradas pela USF?
DCC – É um dos serviços e é uma
obrigação dos médicos de família fazerem esse tipo de trabalho. Todos os médicos de família fazem rastreios, o utente
só te que marcar a consulta que o médico
de família faz-lhe os exames e os rastreios. É um serviço que se presta todos
os dias a toda a hora no CSC
JC – Existem outras novidades?
DCC – Abrimos uma consulta de
sessão tabágica no inicio deste mês, que

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

já está a funcionar. Vai começar também
na rádio um programa da USF com vários temas. Existe também a possibilidade de termos um espaço no Jornal de
Coruche sobre os mais variados temas da
USF. Queremos estar mais próximos das
pessoas.
JC – A USF é composta por quantos profissionais?
DCC – Trinta e um, onze médicos,
onze enfermeiros e nove administrativos.
JC – Como profissional e coordenador da USF como comenta o encerramento do SAP por falta de médicos
no inicio do mês de Novembro?
DCC – Achei mal, achou a direcção
do CSC mal, achou a sub-região de Santarém mal, em trinta anos que estou em
Coruche isto nunca aconteceu. Fez-se
um contrato com uma empresa num dia,
dois dias depois falhou e ao quarto dia
falhou outra vez. É triste, a situação já
está resolvida.
JC – Que medidas foram tomadas?
DCC – O contrato com essa empresa
foi rescindido, e, entre os médicos que
fazem serviço nocturno em Coruche e
alguns médicos de Benavente, que também cá vêm, ficou assegurado, pelo menos nos tempos mais próximos, o serviço
nocturno, como era dantes. Assim sendo
não vai haver falhas.
JC – Poderá eventualmente a USF
assegurar o Serviço de Atendimento
Público (SAP)?
DCC – Já há alguns médicos que
asseguram. A partir dos cinquenta anos
os médicos estão dispensados de fazer
noites. O SAP só funciona à noite e ao
Domingo vinte e quatro horas e existem
alguns médicos da USF que asseguram
algumas noites. Não dá é para assegurarem a semana, mas existem os médicos
de Benavente que também cá vêm e
assim temos esse serviço assegurado.
____
José António Martins
Fotos: José António Martins

Equipa da USF
(Unidade de Saúde Familiar Vale do Sorraia)
11 Médicos
11 Enfermeiros
9 Administrativos
Coordenador • Dr. Carlos Ceia
Coordenador do Sector de Enfermagem • Enf.ª Cristina Gomes
Coordenador do Sector de Administrativo • Helena Lima
Universo total de utentes abrangido • 20 150
Morada
Santo Antonino, Coruche
Horário
Dias úteis: das 8 às 20 horas
Sábados: 8 às 20 horas (consulta aberta)

Telefone: 243 610 500
E-mail: usfvsorraia@cscoruche.srssantarem.min-saude.pt

(SUB) Serviço de Urgência Básica
fica em Coruche
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)
definiu que o Serviço de Urgência Básica (SUB) vai ficar localizado
nas instalações da sede do Centro de Saúde de Coruche, em Santo Antonino.
O SUB de Coruche integra a Rede de
Referenciação de Urgência/Emergência,
conforme o Despacho n.º 5414/2008, do
Ministério da Saúde, de 28 de Janeiro, o
qual veio definir os pontos de acesso a este
tipo de serviços.
De entre as várias localizações possíveis para a localização deste Serviço,
ponderados vários factores, a ARSLVT
optou pelas instalações-sede do Centro de
Saúde de Coruche.
O SUB vai dispor de dois médicos,
dois enfermeiros e um técnico de radiologia em serviço permanente, e destina-se ao
atendimento de situações urgentes numa
lógica de proximidade para com as populações.

O serviço vai estar equipado com RX,
electrocardiógrafo com capacidade para
telemedicina, monitor-desfribilhador com
capacidade de ligação directa ao Centro de
Orientação de Doentes Urgentes do INEM,
exames clínicos de química seca e equipamento para pequena cirurgia.
As instalações do Centro de Saúde de
Coruche estão em funcionamento desde
1993 e significaram, na altura, um investimento do Ministério da Saúde de perto de
900 mil euros.
Para a instalação do SUB vão ser realizados um conjunto de investimentos em
obras e equipamento, sendo que o Serviço
deverá entrar em funcionamento até ao
final do primeiro semestre de 2009.
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Ensino

Universidade Aberta em Coruche

O Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade Aberta (UAb) já abriu em Coruche.
A inauguração oficial realizou-se no dia 8 de Novembro,
nas instalações do CLA, junto
ao rio Sorraia, no edifício que
fora no passado a Casa dos Magistrados. À cerimónia assistiram dezenas de convidados,
entre autarcas, entidades oficias,
alunos e munícipes.
Nos discursos que antecederam o tradicional descerramento
da placa alusiva à data, presidente da Câmara, Dionísio Mendes e o Reitor Carlos Reis trocaram agradecimentos e elogios.
Dionísio Mendes mostrou-se
orgulhoso pela confiança depositada pela UAb, pois Coruche
será um dos dois CLAs existentes no distrito de Santarém.
O autarca sublinhou ainda a importância regional do equipamento, a Coruche chegarão estudantes de vários concelhos limítrofes.
O edifício da UAb em Coruche foi amplamente elogiado
pelo Reitor. Carlos Reis felicitou a autarquia pelas obras reali-

zadas, enaltecendo a rapidez de
resposta da Câmara, bem como
a localização do CLA. O responsável máximo da Universidade Aberta disse mesmo que as
instalações de Coruche são do
melhor que a Universidade tem
por todo o país.

O pólo da UAb em Coruche
tem ao dispor dos alunos as mais
avançadas tecnologias de informação, com acesso à Internet e
a possibilidade de frequência de
aulas em vídeo-conferência, a
coordenação está cargo da Doutora Célia Ramalho.

No mesmo edifício está agora o Espaço Internet e brevemente será inaugurada uma
residência estudantil, que dará
alojamento a alunos de fora do
concelho que estudem em Coruche, mas que também poderá ter
outras valências fora dos perío-

dos lectivos. Lembre-se que
todas estas valências estão concentradas na antiga Casa dos
Magistrados, um imóvel que se
encontrava devoluto há imensos
anos e que caminhava para a degradação.
Este facto deixa ainda mais
satisfeito o presidente câmara,
“aproveitamos este desafio da
Universidade Aberta para concretizarmos vários objectivos,
recuperamos uma casa com
enormes potencialidades, que
estava ao abandono, numa
localização fantástica e que
nos deixava com um sentimento de pena sempre que para ela
olhávamos. Acolhemos um CLA
que vai servir muita população
não só de Coruche, mas também de outros concelhos. E finalmente vamos poder dar resposta ao alunos de fora que
vêm estudar para Coruche e
precisam de alojamento, esta
residência jovem é algo que
queríamos fazer à vários anos”.

Desde há dois anos na Escola Profissional de Salvaterra de Magos

CNO continua a certificar com êxito e rigor profissional
O Centro de Novas Oportunidades (CNO) do Instituto de Educação e Formação do Sorraia, instalado na Escola Profissional
de Salvaterra de Magos (EPSM), está de parabéns. O CNO comemorou, no passado dia 31 de Outubro, o seu segundo aniversário.
O Director do CNO aproveitou esta efeméride para fazer
um balanço dos dois anos de trabalho. Rogério Mesquita considera que toda a sua equipa, constituída por profissionais RVC e
formadores das diferentes áreas
de competência chave, desenvolveu, nestes dois anos, “um
trabalho de grande mérito e
profissionalismo a nível do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências”.
Para o responsável, o único
objectivo deste Centro de Novas
Oportunidades foi desenvolver
o RVCC de nível básico e secundário, apostando sempre na
qualidade em detrimento da
quantidade. “Trabalhamos de
forma séria com adultos, e não

VENDE-SE
MORADIA
no centro da vila
Bom Preço

Contactos:
919461680
243679611

com números para enfeitar estatísticas”, acrescentou. Em dois
anos, o CNO registou cerca de 3
mil inscrições de nível básico e
secundário, e validou quase mil
adultos.
Apesar de estar centralizado
na Escola Profissional de Salvaterra de Magos, este CNO realizou centenas de itinerâncias por
todo o distrito de Santarém. Foram assinados diversos protocolos de cooperação institucional
com dezenas de instituições e
empresas ribatejanas.
Os portefólios reflexivos de
aprendizagens, apresentados nas
sessões de júri de validação,
continuam a merecer o reconhecimento público dos avaliadores
externos que trabalham com
este CNO.

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

ARMAZÉM DE LOUÇAS E VIDROS

Telef.: 243 617 131 • Fax: 243 675 401
Rua de Santarém • 2100-226 CORUCHE
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Mensagem de Natal

Aproxima-se uma vez
mais a festa do Natal
com toda a sua
dimensão humana
e cristã.

Vem aí o NATAL

Um cheiro de festa já anda
nos ares. Enquanto no exterior
tudo se veste de festa e se ornamenta, abramos desde já de par
em par as portas do coração para
acolher o Salvador. Nada mais
atraente que o a festa do Natal
e nada mais permanente. A ternura do presépio, os pastores, o

Menino, a Virgem e o seu esposo... é a sublimidade mais clássica e mais popular.
Natal é grito de esperança.
É como afirmar: teremos mais
justiça, mais fraternidade, mais
direitos humanos, mais vida
plena.
Num mundo onde tudo enfastia, o Natal jamais se esgota.
Os homens banalizam tudo, mas
não conseguiram profanar a
sacralidade do Natal.
Sobrevive inviolável, resistindo a todos os desgastes, porque aquela manjedoura é a exaltação da própria vida, aquela
criança é a eternidade reclinada
sobre o tempo, é o amor de Deus
armando a sua tenda no meio
dos homens.
Natal é a festa da simplicidade e da paz.
Os homens de hoje parecem
vitimados pelo cansaço e pela descrença. Cansaço físico e espiritual. Milhões de seres humanos
perplexos, desprotegidos, precisam de clinicas para recompor
os nervos e os compromissos.
Na raiz de tudo, a falta de
sentido da vida e de comunhão.

Não haverá paz no mundo se
não houver paz nas almas. As
guerras não passam de conflitos
travados dentro das pessoas e
projectados para fora.
Personalidades pacíficas
irradiam serenidade à sua volta.
Corações perturbados projectam
distúrbios e desequilíbrios.
A paz de espírito não se
compra em supermercados. É
fruto do amor e do despojamento ensinados pelo presépio.
Há dois mil anos, uma estrela brilhou iluminando a humanidade. Ela precisa de brilhar
novamente nas famílias em que
há fome, onde o pai está sem
emprego, onde abundam as incompreenções, onde falta o carinho e a harmonia.
Natal é compromisso com
todos, nomeadamente com os mais
necessitados. É grito de reconciliação e ânsia de fraternidade.
Natal é, sobretudo, aceitar
Jesus Cristo e o Seu Evangelho.
Quem dera que o Natal não
acabasse ao findar do dia 25 de
Dezembro. Podia ser festejado
não só durante alguns dias até à

Padre Elias Martins

Epifania mas durante todos os
dias do ano. E neste mundo onde há guerra em tantas nações,
em tantas famílias, em tantas
consciências, surgiria a Paz.
E neste mundo onde se praticam tantas injustiças, tantos
crimes, tantas mortes, tanto pecado, surgiria o respeito pelos
outros e pela Lei de Deus.
E neste mundo onde a inveja, o ciúme e o ódio destroem as
relações entre as pessoas surgiria a ajuda fraterna, a amizade sincera, o verdadeiro
Amor.
E neste mundo onde há tanta
tristeza, angústia e desespero
surgiria a Alegria autêntica.
E neste mundo onde vemos
tantas pessoas preocupadas, desesperadas, infelizes, surgiria a
Felicidade merecida.
E finalizando esta mensagem, desejo a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo repleto
das Bênçãos de Deus.
____

Cáritas Paroquial de Coruche

O CAFAP
A Cáritas Paroquial de
Coruche criou uma nova resposta psicossocial para crianças,
jovens, famílias, técnicos e comunidade do concelho – o
CAFAP, ou seja, Centro de
Apoio Familiar e Aconselhamento Parental.
O CAFAP pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto “Educar para o Futuro” – Programa
Ser Criança. Resulta de um protocolo da Cáritas Paroquial de
Coruche com a Segurança Social,
de forma a responder a algumas
das inúmeras necessidades psicossociais identificadas no Diagnóstico da Rede Social de Coruche.
Neste sentido, o CAFAP intervém em crianças/jovens dos 0
aos 18 e respectivas famílias, que
residam no concelho de Coruche
e que sejam encaminhadas, pelas
várias entidades do concelho tais
como Segurança Social, Centro
de Saúde, Escolas, CPCJ, entre
outros, ou que nos procurem
directamente.
Tem como objectivo contribuir para a autonomia e reforço

das competências pessoais e sociais das famílias, procurando prevenir situações de perigo para as
crianças e jovens e promovendo
o seu bem-estar físico, psicológico e social.
Para responder a este objectivo o CAFAP coloca à disposição
vários serviços:
• Acompanhamento psicológico e social: para crianças, jovens e suas famílias;
• Aconselhamento Parental:
para as famílias que desejam tirar
dúvidas sobre o desenvolvimento
e a saúde mental dos seus filhos,
assim como reflectir sobre estratégias para lidar com as situações
problemáticas do dia-a-dia;

• Programas de Promoção
de Competências Pessoais e
sociais: sessões em grupo onde,
através de actividades lúdicas, se
desenvolvem competências em
crianças/jovens que os ajudam a
lidar com os problemas pessoais
e sociais e a prevenir situações de
risco;
• Programas de Promoção
de Competências Parentais:
sessões em grupo para famílias
onde se podem trocar experiências sobre a educação dos seus
filhos e reflectir acerca de estratégias educacionais que facilitem
um desenvolvimento saudável;
• Biblioteca: oferece a possibilidade de consultar e requisitar

livros sobre temáticas ligadas a
crianças e jovens, tais como o
desafio de serem pais, problemáticas de infância e adolescência, histórias infantis, entre outros;
• Hábitos e Métodos de
Estudo: sessões para crianças
que se encontram em acompanhamento pelo CAFAP e que necessitam de encontrar estratégias
facilitadoras do seu estudo;
• Formação: para Técnicos;
• Acções de Sensibilização:
para a comunidade;
…E outros serviços que, pela
sua pertinência, possam surgir!
A equipa técnica do CAFAP é
constituída por dois Psicólogos
Clínicos e um Assistente Social.
Os serviços oferecidos às crianças/jovens e respectivas famílias serão sempre de acordo com
as suas necessidades, mediante
uma intervenção directa, individualizada e articulada, onde todos
serão envolvidos no processo.

Equipa Técnica
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Sílvia Caraça
(Assistente Social)

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Na seguinte morada:
Cáritas Paroquial de Coruche
CAFAP – “Educar para o
Futuro”
Travessa do Forno nº 16-18,
2100-210 Coruche
Nos seguintes contactos:
Telefone: 243 679 387
Telemóvel: 934 010 534
Fax: 243660388
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TODAS AS LETRAS

DIA DE NOVAS OPORTUNIDADES
NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CORUCHE
António Gil Malta

Em dia de aniversário deste estabelecimento de ensino,
duzentos e trinta e cinco adultos receberam o seu diploma
e oito instituições congéneres partilharam experiências de formação
O sonho realizou-se para
duzentos e trinca e cinco adultos
que no sábado 15 de Novembro
receberam o diploma de conclusão do nível básico (9.º ano)
ou do secundário (12.º ano), no
âmbito da Iniciativa Novas
Oportunidades, em cerimónia
que decorreu na Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino
Básico de Coruche.
A actividade teve início às
nove da manhã com o acolhimento de formadores e de formandos na sala de professores,
em ambiente de salutar convívio, degustando algumas das
mais emblemáticas iguarias da
doçaria regional, para não fugir
ao tema aglutinador: Coruche e
o seu concelho.
O programa prosseguiu com
a cerimónia solene da entrega de
diplomas (RVCC, EFA Básico e
EFA Secundário), presidida pelo
Prof. Dr. Luís Capucha, Presidente da Agência Nacional de
Qualificação, em representação
do Secretário de Estado da
Educação, Dr. Valter Lemos.
A condução da cerimónia
coube ao Prof. António Gil Malta, Mediador da Equipa Técnico-Pedagógica do Curso de
Educação e Formação de Adultos – Nível Secundário (EFANS). Na apresentação que fez
afirmou haver um duplo motivo
para se festejar: os 37 anos da
escola (a primeira aula ocorreu
precisamente no dia 15 de
Novembro) e o êxito alcançado
nos estudos/reconhecimento de
competências por tão significativo número de adultos.
As palavras de boas vindas
ficaram a cargo do Presidente
do Conselho Executivo, Prof.
Jorge Barata, que saudou os restantes membros da mesa (Prof.
Dr. Luís Capucha, Dr. Dionísio
Simão Mendes, Presidente da
Câmara Municipal de Coruche,
Prof. José Gonilha, Coordenador do Centro Novas Oportunidades (CNO) desta escola,
além do Prof. Gil Malta), tendose dirigido em especial aos adultos certificados.
Após a entrega dos diplomas, alguns adultos (Ernesto
Cordeiro, Fernanda Godinho,
Amílcar Dias, Filomena Serrão,
Carlos Galamba e Jorge Lino)
deram o seu testemunho, mostrando justificar-se plenamente

o seu regresso à escola e incentivando outros a darem o mesmo passo. Saliente-se, neste
ponto, que um dos diplomados
com o RVCC – Nível Básico, o
Sr. Ernesto Cordeiro, completou
setenta anos e está de novo nesta
escola para prosseguir os seus
estudos. Um exemplo a seguir
pelos mais novos.
A sessão prosseguiu com a
intervenção do Prof. Dr. Luís
Capucha, que felicitou os adultos por terem aproveitado esta
nova oportunidade para voltar à
escola, afirmando que o seu
testemunho foi uma boa resposta aos críticos do Programa
Novas Oportunidades. O Presidente da ANQ fez também
questão de deixar um aviso: os
Centros Novas Oportunidades
não devem trabalhar só a pensar
nas metas, ou seja, na quantidade de adultos certificados,
mas devem antes preocupar-se
com a qualidade do serviço
prestado, sendo com base neste
parâmetro que serão avaliados.
O objectivo desta oferta formativa não é apenas certificar, mas
sobretudo qualificar, numa
dinâmica pró-activa que fará de
Portugal um país melhor preparado para vencer os desafios
do futuro.
A encerrar as intervenções
da manhã, o Presidente da Câmara Municipal de Coruche evidenciou o número de adultos da
freguesia da Branca diplomados, bem como o facto de faze-

rem também parte dos adultos
que foram certificados alguns
funcionários da autarquia, o que
corresponde a uma aposta pessoal na sua qualificação.
Nesta cerimónia estiveram
também presentes diversos autarcas das freguesias da Branca,
Coruche, Couço, Erra, Fajarda e
Santana do Mato, e docentes de
várias escolas/entidades formadoras do Centro e do Sul do
país. A parte da tarde foi preenchida com a partilha de experiências entre as instituições formadoras participantes, tendo-se
iniciado os trabalhos com a
apresentação de duas comunicações: “Formador: Um percurso
de vida”, pelo Prof. Américo
Dias (docente da Escola Secundária de Coruche e Avaliador
Externo nas sessões de júri de
vários CNO's presentes), e “As
Novas Oportunidades e a Sociedade do Conhecimento”, pela
Profª Manuela Santos, Coordenadora do CNO da Escola Secundária de Vendas Novas.
Interveio de seguida o coordenador da actividade, Prof. Gil
Malta, explicando o modo de
funcionamento de um Curso
EFA-NS, dando especial destaque ao plano de formação
definido nesta escola, alegorizado na “Árvore do EFA”.
Posteriormente, participaram no debate, representantes
de CNO's e Cursos EFA's das
seguintes instituições: Centro
Protocolar da Justiça, de Alco-

entre, Escola Básica 2, 3 Santiago Maior, de Beja, Escola
Secundária de Vendas Novas,
Escola Secundária Marquesa de
Alorna, de Almeirim, Escola
Secundária de Coruche, Instituto de Soldadura e Qualidade,
de Leiria, Associação Nacional
de Jovens para a Acção Familiar, de Lisboa, e o responsável do Portal dos Formadores
“Forma-te”, Dr. Mário Martins.
A sessão da tarde foi encerrada com palavras de agradecimento e reforço por parte do
Presidente do Conselho Executivo, Prof. Jorge Barata, que
agradeceu o empenho dos diversos participantes que têm vindo
a construir uma comunidade
alargada de instituições forma-

Mediador do Curso EFA - NS

doras, unidas pelo intercâmbio
de experiências.
Tal como escreveu no seu
blogue a Profª. Teresa Cordeiro,
Mediadora do Curso EFA-NS
na Escola Secundária Marquesa
de Alorna, de Almeirim, foi um
dia de emoções “estampadas no
rosto de formandos e formadores. De tarde o espírito de
abertura, dinâmica, partilha,
esforço, dedicação, mudança...”, com o qual todos enriqueceram “o seu património de viajantes pelo mundo do conhecimento”.
Uma palavra final de apreço
para a Equipa Técnico-Pedagógica do Curso EFA-NS que
organizou o Dia de Novas Oportunidades: Seminário Interinstitucional constituída, além do
referido Mediador, pelos seguintes docentes: Américo Dias,
Ana Onofre, Carla Oliveira,
Cristóvão Pote, Helena Charréu,
Liliana Bernardo, Luísa Alves,
Manuel João Pinhão, Maria
José Belo, Nuno Coelho e
Virgínia Lopes.
Também um agradecimento
justo deve ser endereçado ao
pessoal administrativo e auxiliar
que se mobilizou para tornar
realidade esta iniciativa, sendo
ainda de salientar o empenho
dos formandos dos quatro grupos EFA na montagem da exposição alusiva ao Curso de Educação e Formação de Adultos,
ao seu plano de formação e aos
três primeiros “Temas de Vida”:
Agricultura, Biodiversidade, e
Gastronomia e Saúde.
____

L. MIGUÉNS
– Construções, Lda. –

Obras Públicas e Particulares
Tlm. 938 351 386
Rua do Povo Unido
Foros de Lagoiços • 2100-373 Couço
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Prémio de
Mérito Escolar
“DEOLINDA PÁSCOA MARTINS”
Decorreu no passado Sábado 22 de Novembro,
no auditório do Museu Municipal de Coruche
a entrega dos prémios de mérito escolar
“Deolinda Páscoa Martins”.
Estes prémios pretendem incentivar o desempenho escolar de
excelência dos alunos do ensino
pré-secundário da Freguesia de
Coruche e homenagear uma figura pouco conhecida dos Coruchenses com uma brilhante carreira académica e profissional,
Deolinda Páscoa Martins. A homenageada, falecida em Novembro
de 2007, soube demonstrar que
com perseverança, vontade férrea
e trabalho árduo se conseguem
atingir objectivos, por mais difíceis que possam parecer à partida.
Por dificuldades económicas
não pode na sua infância prosseguir os estudos, mais tarde retomou-os e licenciou-se em Economia, chegando à carreira de Técnico Superior na Direcção Geral
das Alfândegas, tendo sido uma
das primeiras três mulheres em
Portugal a desempenhar essas funções, onde devido ao seu empenho
foi nomeada diversas vezes para
representar Portugal junto de
instituições comunitárias.
Mais tarde e já quase com
sessenta anos de idade terminou o
curso de direito, que ainda chegou a exercer.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
DEZEMBRO 2008
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A
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5 12 19 26
B A D C
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6 13 20 27
C B A D
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Q
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28
A
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B
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C
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D

É a tenacidade e vontade de
ajudar os outros de Deolinda Páscoa Martins, que sempre demonstrou ao longo da vida, que se pretende homenagear, reconhecer e
incentivar.
Sob iniciativa de seu marido,
Joaquim Páscoa Martins, foi instituído o Prémio de Mérito Escolar “Deolinda Páscoa Martins”
em colaboração com a Junta de
Freguesia de Coruche, Escola EB
2,3 Dr. Armando Lizardo e Escola Secundária de Coruche, que
vai a atribuir anualmente, pelo
menos nos próximos cinco anos.
Este ano os premiados foram:
Bernardo José Fortunato Pinho,
Patrícia Isabel Neves Mendes e
Manuela Laura de Oliveira com
prémio de Mérito e Cátia Freitas
Azevedo com prémio Distinção,
não foi outorgado o prémio excelência, tendo sido o seu valor pecuniário repartido.
Aos promotores deste prémio
o nosso reconhecimento pelo
extraordinário exemplo de cidadania, humanidade e filantropia
com que presentearam a Freguesia de Coruche e os Coruchenses.
____
Pedro Boiça

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

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.

b.

ANUNCIE
NO JORNAL
DE CORUCHE

Tlm: 91 300 86 58

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

Rua de Santarém, 75-1.º
2100-226 CORUCHE

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

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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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

Rua Luis de Camões, 18
2100-102 CORUCHE

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

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

Hipertons
Pintura e Remodelações de Edíficios, Lda.

Duarte Pedro

Pinturas

interiores e exteriores - madeiras - metais

Pavimentos

flutuantes - parquet - afagamentos - envernizamentos

Tectos

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

Telef. 243 689 699 – Tlm. 968 091 834

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CORUCHE
vai representar Portugal
em Estocolmo
A Escola Secundária, com 3.º CEB, de Coruche,
foi convidada a participar no Fórum Regional do Parlamento
Europeu dos Jovens, que se realizou em Alcochete
nos dias 16, 17 e 18 de Outubro.
Trata-se de uma actividade
promovida pela Associação Parlamento Europeu dos Jovens –
PEJ, que se prepara para comemorar 20 anos. Este organismo
apela ao exercício da cidadania
aos jovens, propondo que eles
discutam, em conjunto, sobre
temas como o Desemprego, a
Sida, os Novos Recursos Energéticos, a Água, a Integração
Europeia, o Tráfego de Seres Humanos, Direitos Humanos, Relações com África, as Respostas
para a Crise Financeira e Económica que o Mundo enfrenta.
A actividade foi dinamizada
por professores, alunos e pelo
Clube Europeu a funcionar na
Escola Secundária de Coruche.
A Escola/Equipa que vencesse as sucessivas etapas iria
participar numa sessão final em
Estocolmo.
Cada Escola levou uma
equipa de oito alunos e professor acompanhante, que participaram em fóruns com o objectivo de discutirem os temas propostos, de defenderem a sua moção sobre o tema que lhe coube e
de apurar uma Escola/Equipa

vencedora.
Em resultado dessa participação, em que estiveram presentes oito alunos do 12.º Ano
(Bárbara Ribeiro, João Mendes,
Jorge Pino, Margarida Morais,
Marte Prates, Micke Rosado,
Pedro Azevedo e Teresa Neves),
foi a Escola Secundária de Coruche seleccionada para participar na XIX Sessão da Selecção
Nacional “Parlamento Europeu
dos Jovens” que decorreu nos
dias 21 e 23 de Novembro, em
Matosinhos.
Nesta sessão estiveram representadas seis escolas: Alpendorada, Coimbra, Coruche, Mangualde, Sintra e Tondela.
Os jovens foram não só em
representação da Escola mas,
também, em representação
das Freguesias e do Concelho
de Coruche.
No primeiro dia de actividades, cada delegação contribuiu
para a construção de uma Aldeia
Portuguesa, em que foram mostrados produtos regionais, fatos
típicos de cada região, docu-

mentos, etc. No segundo dia,
começaram a ser discutidas as
moções e realizou-se um sarau
(Euroconcerto) em que os jovens apresentaram uma dança,
uma música, poesia, teatro, etc.
Os jovens coruchenses participaram com o tema “Let's Rock”.
Ao longo dos dois primeiros
dias, os nossos alunos participaram em várias sessões de trabalho de comité e, no último dia
de trabalhos, defenderam com
grande brilhantismo a sua moção sobre:
“Inflation, rising energy and
food prices, financial crisis: an
unpreventable world disorder?
What measures should the EU
adopt to address this current
situation and to support economic growth?”
No final, a Escola de Coruche foi a justa vencedora da
XIX Sessão de Selecção Nacional tendo, por isso, sido convidada a representar Portugal na
Sessão Internacional a realizar
em Estocolmo, em Abril de
2009.
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“O Jornal de Coruche” esteve lá

Xanana Gusmã
– em visita oficial
de dois dias
a Portugal,
a primeira
na qualidade de
primeiro-ministro.
Foi no passado dia 26 de Novembro, o primeiro dia da visita, que
o Primeiro-Ministro (PM) timorense
Xanana Gusmão discursou na Aula
Magna da Reitoria da Universidade
de Lisboa, em sala cheia com a
comunidade timorense radicada em
Portugal e por muitos portugueses
amigos de Timor.
O Jornal de Coruche a convite do
assessor da Embaixada Timorense
em Portugal, o nosso estimado colaborador Vitório Rosário Cardoso,
esteve presente através do seu fundador Dr. Abel Matos Santos que pôde testemunhar o “ambiente de pro-

Centro Técnico de Coruche
ASSITÊNCIA TÉCNICA A ELECTRODOMÉSTICOS
Compre onde quiser que nós reclamamos a garantia por si.
* Electrodomesticos de substituição durante o tempo da reparação (consoante a disponibilidade)

Plasma/LCD/Hi-Fi/DVD/Maq. Roupa/Maq. Louça/Frigorificos/Ar-condicionado
Assistência técnica Autorizada "CROWN JAPAN"

Venda de electrodomésticos
de ocasião e desvalorizados
c/garantia
Maq. Roupa - 150€
Maq. Louça - 180€

Comércio e Reparação de Electrodomésticos

Electrodomésticos Novos
Ar condicionado Thermotechnic 9000 BTU'S - 350€
(instalação incluída)

LCD Samsung 32" - 500€
LCD Crown - 800€
Maq. Roupa Siemens 1200 rpm 7kg - 399€
Secador de roupa Indesit, condensação 7kg - 324€
Secador de roupa Indesit, evaporação 7kg - 224€
Leitor de DVD Crown - 35€
Rua da Erra, n.º 5A
2100 -139 Coruche

Tm. 936 701 220
Tel/Fax: 243 619 016
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ão em Portugal
Dr. Abel Matos Santos e o Nobel da Paz D. Ximenes Belo

SAR D. Duarte de Bragança

funda afectividade que se viveu no
encontro com o país irmão de Portugal”, tendo sua excelência o PM
de Timor feito uma discurso muito
aplaudido onde falou do “difícil percurso do jovem país independente
com apenas seis anos” e da vontade
de conquistar um futuro melhor para
as populações e o Estado.
De seguida teve lugar um agradável jantar onde toda a comunidade timorense e lusa presentes confraternizaram em conjunto com as
mais diversas personalidade de onde
se destacam o PM Xanana Gusmão,
SAR D. Duarte de Bragança e o
Nobel da Paz D. Ximenes Belo.
Em declarações a propósito da
eventual adesão da Indonésia, com o

estatuto de país observador, à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Xanana Gusmão
mostrou uma “enorme satisfação”,
reforçando a ideia da língua portuguesa como elemento unificador.
A este propósito foi também
lançada no decorrer desta cerimónia
o primeiro número da Revista da
Embaixada Timorense em Portugal,
dedicada à Língua Portuguesa sob a
direcção do Embaixador Manuel
Soares Abrantes.
O Jornal de Coruche, através
do Dr. Abel Matos Santos, convidou o Sr. Embaixador de Timor a
visitar Coruche em data a combinar.

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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A propósito dos prém
Cartas ao Director

À Att. Exmo. Sr. Director
de “O Jornal de Coruche”

Carta Aberta
à Sr.ª Dr.ª Salomé Rafael
Presidente da Direcção
da Escola Profissional de Coruche

Ex.ma Senhora

Coruche, 11 de Novembro de 2008
A propósito de um artigo de opinião publicado na última edição do
jornal que V. Exa. dirige, sobre a entrega dos Prémios Foral, intitulado
“E Esta heim!”, permita-me V. Exa. que possa usar este mesmo espaço
para esclarecer o autor do referido artigo e também fundador desse jornal, Dr. Abel Matos Santos.
Começo por esclarecer que não partilho da mesma visão políticopartidária que o Dr. Abel possui dos Prémios Foral. Não é esse o meu
entendimento sobre os objectivos desta iniciativa e posso assegurar
que, enquanto Presidente da Direcção da Escola Profissional de
Coruche, jamais compactuaria com situações dessa natureza, quaisquer que fossem os seus promotores.
Quanto ao infeliz comentário que o Dr. Abel entendeu por bem
fazer quanto à participação da Escola Profissional de Coruche como
elemento do júri, afirmando abusivamente 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” permita-me que lhe diga que, no mínimo, revelam
alguma precipitação e falta de informação, talvez pelo facto de há
alguns anos viver longe de Coruche.
Assim, começo por tranquilizá-lo, informando-o que a representante da EPC no júri foi a Sra. Directora Pedagógica da EPC, natural
e residente em Coruche, cuja família o Sr. Dr. bem conhece. Aliás, esta
situação consta das actas das reuniões de Júri que estiveram em
Consulta Pública. Se o Dr. Abel tivesse procurado informar-se correctamente, certamente ter-nos-ia poupado os seus comentários lamentáveis.
O facto de ter sido eu, Maria Salomé Rafael, a entregar o Prémio
na Gala do Foral, deve-se somente a uma questão protocolar, uma vez
que sendo eu a Presidente da Direcção da EPC seria minha função
entregar o prémio. Quanto a esta questão espero tê-lo esclarecido contudo, permita-me que acrescente ainda algumas ideias.
Penso que ser residente em Coruche não era um dos pré-requisitos
para integrar a Comissão do Júri, nem me consta que tenha existido
alguma prova de avaliação de conhecimentos sobre a história de
Coruche e dos Coruchenses. Se houvesse, teria eu própria todo o gosto
em convidá-lo para que pudéssemos ambos avaliar os nossos conhecimentos sobre o assunto.
A verdade é que há muitos anos que dou o meu contributo em prol
do desenvolvimento económico e social do concelho de Coruche (uma
vez que exerço funções diversas em vários organismos) e espero poder
continuar a fazê-lo por muitos e longos anos. Conheço muito bem as
suas gentes, com quem me identifico e que muito admiro. Tenho participado num conjunto diversificado de reuniões visando o desenvolvimento de projectos estruturantes para o concelho de Coruche e curiosamente, nunca tive o prazer de me cruzar com o Dr. Abel Matos
Santos. Talvez numa próxima ocasião?
Agradecendo antecipadamente a oportunidade para esclarecer a
situação, envio os melhores cumprimentos.
Atentamente,
Maria Salomé Rafael

Dado que a douta senhora, decidiu esclarecer-me através de carta ao Director do Jornal que
fundei e não a mim pessoalmente, parto do princípio que quer Vexa que sejam tornados públicos
os seus comentários bem como a resposta que me assiste, naturalmente através da mesma via que
utilizou.
Começo por esclarecê-la, que não entendo o que quer dizer com “não partilho da mesma visão
político-partidária que o Dr. Abel possui dos Prémios Foral”, visto não pertencer a nenhum partido, nem o intuito do artigo ter sido de fazer política, mas tão somente o de dar a minha opinião.
Depois quando diz que revelo “alguma precipitação e falta de informação, talvez pelo facto
de há alguns anos viver longe de Coruche” vai Vexa permitir que lhe devolva o “elogio”, visto
que fez mal o seu trabalho de investigação a meu respeito.
Para que saiba, saí de Coruche aos 18 anos para estudar, aliás como qualquer coruchense que
queira continuar os seus estudos faz, e vivo e trabalho em Lisboa que fica a menos de uma hora de
Coruche, nunca tendo deixado de me interessar, contactar e participar activamente na vida da minha
terra como está à vista de qualquer pessoa de boa fé.
Como facilmente poderia ter verificado além de ser actualmente Vice-Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, membro da Irmandade de Nossa Senhora
do Castelo e Fundador deste Jornal, tenho trazido a Coruche várias personalidades para conferências e visitas a escolas do Concelho, entre outras coisas, o que não é propriamente de quem
está longe. Fazendo uso das suas palavras “talvez pelo facto de há alguns anos” ter fundado este
jornal e ter sido seu director durante dois anos, tenho talvez uma visão mais abrangente da nossa
realidade do que Vexa, não só pelo que se publica mas também pela informação que nos chega
mas que não podemos publicar. Mais, como Presidente da Direcção da Escola Profissional de
Coruche, talvez lhe interesse saber que fui um dos que esteve na fundação da Associação de
Estudantes da Escola Secundária de Coruche, há muitos anos, talvez ainda Vexa não conhecesse
Coruche, e tenho estado sempre ligado ao que se tem feito e criado nesta terra.
Tenho família em Coruche e directa e indirectamente sempre me tenho interessado por Coruche e pelas suas gentes, sendo por isso o seu comentário infeliz e alvo do julgamento do povo da
minha terra.
Quanto ao facto de ter sido a Senhora a entregar o prémio e não a pessoa que integrou o júri
na pessoa da Sr.ª Directora Pedagógica, é uma questão de estilo e opção. Talvez lhe tivesse ficado bem como presidente da EPC, não sendo de Coruche como refere nem conhecendo bem a
nossa realidade histórica, que tivesse permitido que fosse a Sr.ª Directora Pedagógica a entregar
o prémio. Afinal ela é de Coruche e até foi designada para o júri.
Quanto ao pretenso convite que gostaria de me ter feito sobre a história de Coruche e dos
Coruchenses para “avaliar os nossos conhecimentos sobre o assunto” é algo a que terei todo o gosto
em aceitar. Aliás, sou eu que desde já a convido para esse fim!
Quanto ao facto de afirmar de nunca ter tido “o prazer” de se cruzar comigo, vai Vexa desculpar-me mais uma vez mas não corresponde à realidade. Vexa até já me convidou para actos oficiais da
Escola que dirige e imagine-se que até já estivemos à mesma mesa. Mas enfim, talvez seja esquecimento ou simplesmente cansaço de tantas reuniões.
Agora, usando a sua expressão inicial, de facto nunca participei em reuniões “politico-partidárias” pelo que nessas seguramente nunca me viu. Em todo o caso, não coloco em causa o seu
interesse, trabalho e boas intenções para com o povo de Coruche. Isso nunca esteve em causa no meu
artigo nem está agora. O que está em causa são as realidades, os sinais e aquilo que as pessoas vêm!
E isso explica o meu artigo e não retira nada ao que lá escrevi, nem a sua carta de resposta retira
o facto de existirem “tantos coruchenses informados e estudiosos” que conhecem a nossa história
muito melhor que nós!
Certamente que nos cruzaremos em breve, quanto mais não seja nas páginas deste jornal, que
é seguramente fruto do “desenvolvimento de projectos estruturantes para o concelho de Coruche”.
Bem haja!
Abel Matos Santos
Coruchense e Fundador do Jornal de Coruche
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ios Foral ...
Carta ao fundador do jornal de Coruche
Lisboa, 12/Nov./2008
Caro Dr. Abel Santos
O Jornal de Coruche, no número do corrente mês de Novembro,
publica um artigo seu criticando o processo que a Câmara
Municipal de Coruche adoptou para atribuição dos prémios Foral.
Tem absoluta razão na crítica que faz e felicito-o pela coragem
que sempre revela, tentando substituir a mentira pela verdade. Mas
neste desgraçado País são poucos, muito poucos, os homens que
tomam atitudes idênticas.
Mas esta carta é mais para lhe agradecer as referências que me
faz, sugerindo como exemplo, o meu nome, entre outros, para dar a
uma via pública da vila de Coruche, da qual como sabe me fizeram
cidadão honorário.
Embora tivesse trabalhado muito naquela “terra”, não o foi só
para o concelho de Coruche. A minha acção principal destinava-se quase sempre aos 6 concelhos
abrangidos pela Obra de Rega do Vale do Sorraia.
Contudo, Coruche foi mais beneficiado, com a sede da Associação de Regantes, com o estabelecimento fabril e sede da Cooperativa, com a criação da Caixa de Crédito Agrícola e até com a instalação
do Posto de Culturas Regadas, este último, também, pela minha acção.
Julgo que o órgão administrativo do concelho de Coruche reconheceu em devida oportunidade que
eu fiz qualquer coisa pelo concelho, mas que não haverá razão para perpetuar o nome.
Ultimamente tenho pensado que me excedi nesses anos que vivi em Coruche.
O Governo de então nomeou-me Presidente da Direcção da Associação de Regantes; apostou num
engenheiro de 3.ª classe, mas que já tinha dado algumas provas ao pôr em funcionamento a Obra de
Rega do Vale do Sado.
E eu, que estava habituado a trabalhar, esqueci-me que era Presidente da Direcção e todos os dias
trabalhava não como Presidente, mas como Técnico (de dia e de noite).
E por isso, penso que exagerei, pois que há muita gente que não percebeu ainda que eu não tinha
obrigação de fazer o que fiz.
Os anos vão passando, medito muitas vezes por onde andei, o mundo que conheci, o trabalho que
desenvolvi, o grupo de amigos que resultou e desse balanço ressaltam alguns sentimentos que nem
sempre revelam gratidão, por parte de quem a deveria ter.
Portanto, Caro Dr. Abel Santos, julgo que não há fundamento para aquilo que propõe no seu artigo,
pelo menos na parte que me toca.
De qualquer forma não posso deixar de lhe agradecer o quanto me considera.
Peço-lhe que aceite um abraço de especial apreço e estima pessoal do
Joaquim Gusmão

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

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

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

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

Cartas ao Director
Exmo. Sr. Director de “O Jornal de Coruche”
Lisboa, 5 de Novembro de 2008
Assunto: Agradecimento
Caro Senhor
Terminada oficialmente a temporada tauromáquica de 2008, quero em meu nome pessoal e em
nome da Sociedade Campo Pequeno S.A., agradecer toda a colaboração que nos foi prestada na
promoção e divulgação dos espectáculos tauromáquicos realizados no Campo Pequeno.
Sem o vosso apoio, não teria sido possível alcançar o grau de visibilidade que a temporada tauromáquica registou junto do público, contribuindo assim para uma maior divulgação e aceitação
desta manifestação de tradição e cultura secular.
Esperando poder continuar a contar com a vossa preciosa colaboração, apresento os meus melhores cumprimentos.
Atentamente

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

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

Rui Bento
Direcção de Actividades Tauromáquicas

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche
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OPINIÃO

O Orçamento Geral de Estado para 2009
Dr. Miguel Mattos Chaves *

A crise do sistema liberal-socialista e liberal-social-democrata
O jogo escondido ou a incerteza absoluta das previsões
A falta de orientação estratégica
O orçamento apresentado na Assembleia da República pelo actual Governo
do Partido Socialista vem numa altura de
absoluta falência de um sistema criado
pelo PSD do Prof. Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro e alimentado pelos
sucessivos Governos do PS, com o seu
máximo expoente no Governo chefiado
pelo Eng. Sócrates.
Já alguém se questionou da real razão
profunda de repetidas cumplicidades
entre o actual Presidente da República e o
Primeiro-Ministro, sobretudo em matéria
de política económico-financeira, ou da
falta dela?
Já alguém se questionou por que razão não vem a público as passadas colaborações do actual Presidente da República com o BPN? E porque ninguém
fala, a sério, sobre as cumplicidades de
quadros superiores do PS e do PSD nesta
e noutras instituições financeiras? E por
que ninguém diz que há pelo menos mais
duas instituições de crédito em graves
riscos de falência?

A defesa ideológica sistemática do
Sistema da Mão Invisível, com o consequente reinado do mercado puro e duro
foi sempre assumida pelos Governos dos
dois partidos, embora não admitida nos
discursos oficiais. Ou seja a lei do mais
forte imperou desde os anos 80.
O país viu, no tempo do Prof. Cavaco
Silva, abandonada a agricultura, as pescas, a defesa e a exploração do mar e seus
recursos e viu a indústria enfraquecer.
Isto é toda a produção de bens tangíveis
foram descurados e trocada pelo sistema
dos serviços, sobretudo os da área financeira. Estes últimos não reprodutores de
bem-estar e sim alimentadores de especulações mais ou menos legítimas e criadores de uma artificialidade económica
e financeira traduzida em balanços trabalhados que retractavam apenas habilidades de contabilização.
Nada se produziu de estrutural no
país, desde então, a não ser algumas vias
de comunicação, para captar votos e quietudes.

R ESTAUR ANTE

PONTE DA COROA
Votos de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

E a produção real, sustentáculo de
uma economia saudável, foi decaindo a
pouco e pouco. Por falta de uma estratégia para o país, por falta de apoios reais,
por falta de actores económicos interessados em proporcionar o desenvolvimento sustentado de Portugal e dos portugueses.
Verdade ainda que, ao contrário das
aparências e discursos oficiais, os instrumentos sérios e sólidos necessários ao
incentivo, ao aparecimento de novos
actores não foram criados de todo. Vagamente apareceram uns programas de
formação de péssima qualidade, (no conteúdo e nos formadores), uns anúncios de
capitais de risco e mais nada.
Os actores do sistema privado não
ficaram isentos de culpas. Antes pelo
contrário.
Uma nota apenas para desmontar
esses pretensos capitais de risco: os
actores do sistema financeiro português
são avessos ao risco. Emprestam um milhão a quem tiver garantias reais de dois
milhões. Não têm verdadeiramente em
conta a qualidade do projecto, a sua viabilidade potencial, a capacidade dos seus
proponentes. O risco a assumir dos capitais a emprestar resume-se á fatal pergunta: tem garantias reais?
Isto não é novo. Já em 1958 uma missão da OECE/OCDE, que veio a Portugal elaborar um estudo profundo sobre
a Economia portuguesa, chefiada pelo
senhor Melander (Presidente do Banco
Central da Noruega) tinha alertado as
autoridades portuguesas para o facto de os
detentores do capital privado, em Portugal, serem avessos ao risco.
Derivado dessas conclusões, criou-se
um Banco público para contornar essa
dificuldade: o Banco de Fomento Nacional vocacionado para o apoio real a novos projectos, sobretudo de índole privada.
Hoje, as coisas não mudaram; por
aversão ao risco dos operadores privados
e públicos, por falta de capacidade dos
quadros que os gerem, por incompetência, por excesso de liberalismo e por

* Gestor e Mestre
em Estudos Europeus
pela Universidade Católica

causa da criação, e protecção dos poderes
públicos, a uma filosofia económica de
absoluta especulação, não há apoios sérios e reais a novos projectos produtivos.
E chegou-se a este ponto: desregulação real do sistema financeiro, desorientação estratégica do país.
E como os Governos do PS e do PSD
não têm sido capazes de dar orientações
gerais, sinais de caminhos a percorrer, o
país económico entrou num sistema de
desorientação propício ao surgimento de
ganância pessoal ou corporativa, em que
só os mais fortes ganham.
Acresce a tudo isto uma absoluta falta
de capacidade, de vontade, de competência, por parte das entidades de supervisão, para fiscalizarem as boas práticas,
uma sã concorrência e uma transparência
de negócios.
E assim aos três primeiros culpados
do actual estado a que se chegou (Prof.
Cavaco Silva, sucessivos Primeiro-Ministros e actores do sistema financeiro)
acresce a incompetência do Governador
do Banco de Portugal e dos seus companheiros do Conselho de Administração
da instituição a quem cabe, por Lei, regular, supervisionar, fiscalizar, o sistema.
E chega-se a este novo Orçamento
Geral do Estado, num cenário de intervenção e de aparente eficácia governativa.
O desemprego anunciado, é digno de
um conto de fadas. O crescimento do PIB
e das Receitas contraria todas as previsões credíveis. A Receita Fiscal, num
quadro de recessão verificada e mais do
real, promete-se que vai crescer. Isto tudo
sem aumentos anunciados de impostos e
taxas, a pagar sempre pelos mesmos,
deixando de fora as grandes fortunas e
entidades especulativas do sistema financeiro? Como? De que forma o Senhor
Primeiro-Ministro e o seu Ministro das
Finanças chegaram a estas previsões?
As explicações, ou a ausência delas,
são fracas, inconsistentes, pouco sustentadas tecnicamente e portanto absolutamente nada credíveis.
Até quando teremos de ter Governos
sem visão estratégica para o País?
Finalmente, os responsáveis objectivos da crise do sistema nacional financeiro, nacionais, são deixados fora de
qualquer investigação credível e independente, e da consequente penalização.
Por muito menos Mário Conde de
Espanha, está há oito anos preso.
Por muito menos os administradores
da Enrom estão presos.
Por algo parecido o senhor Greenspam
está a ser investigado pelo Senado norte-americano.
E em Portugal? O que vai acontecer?
Deixo a pergunta. Responda quem
souber. Por mim suspeito que nada se vai
passar.
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O Jornal de Coruche deseja a todos
os seus leitores e colaboradores

Feliz Natal
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Actividades da ADC
Encontro com o Sport Lisboa e
Benfica
No passado dia 22 de Novembro a ADC deslocou-se ao Estádio da Luz em Lisboa, para participar num
encontro com o SLB. Deslocaram-se as turmas de Infantis, Escolas e Pré-escolas, num total de 40
alunos. Os Infantis e os Escolas jogaram Futebol de 7 e os Pré-escolas jogaram Futebol de 6.
Cada turma realizou 1 jogo num encontro que durou hora e meia.

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

Encontro com a Escola Academia Sporting de Setúbal

ISO 2000

No passado dia 1 de Novembro a ADC deslocou-se às instalações da Futindoor em Setúbal, para participar num encontro com a Escola Academia Sporting de Setúbal. Deslocaram-se as turmas de Infantis,
Escolas e Pré-escolas, num total de 55 alunos. Os Infantis e as Escolas Jogaram Futebol de 5 e as Pré-escolas jogaram Futebol de 4. Realizaram-se 20 jogos numa festa que durou mais de 2 horas.

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

Telef. 243 659 097 • Tlm. 966 343 856
Lagoiços Novos – 2100-375 Couço

Votos de Boas Festas

E-mail: pereirarouxinol@sapo.pt

Próximos Encontros
• Sábado, 13 de Dezembro em Évora, encontro com a Escola de Futebol “Os Geraldinhos”
do Lusitano de Évora.
Participarão todas as turmas da ADC.
• Sábado, 17 de Janeiro em Coruche, encontro com a Escola Academia Sporting de Setúbal.
Participarão todas as turmas da ADC.
• Domingo, 1 de Fevereiro em Coruche, encontro com o Sport Lisboa e Benfica.
Participarão todas as turmas da ADC.
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acção virtual

Luís Rafael Carlota

FIFA 2009
PC\X-BOX\PS2\PS3

Analista de jogos de consola e pc

Aí está de volta o simulador de futebol
com mais história dos videojogos, que se
estreou em 1994 na velhinha megadrive.
FIFA 2009 junta ao seu fantástico motor de
jogo uma jogabilidade estupenda e voltou a apostar no que é o seu forte,
suplementou mais o número e a qualidade das licenças. Na versão deste ano,
FIFA melhorou bastante em vários aspectos de jogo, como a jogabilidade,
nota-se que está com uma velocidade bem mais significativa. Devido a este
modelo de jogo mais rápido podemos reparar que torna as jogadas ao primeiro
toque mais perfeitas e também melhora bastante nos remates de primeira. Uma
das novidades deste ano de FIFA 2009, tem a ver com o físico dos jogadores,
os futebolistas tem um peso parecido ao verdadeiro o que influencia a sua
massa muscular.
Dá para ver bem que um jogador com mais massa muscular ganha vantagem nas disputas de bola corpo a corpo em relação a atletas mais leves.
Também um dos modos jogo que merece destaque é o modo be a pró, este
modo de jogo já tinha sido criado em FIFA 2008.
Neste modo podemos iniciar com um jogador já existente, ou criar um
jogador, onde ao longo da carreira vamos melhorando as suas capacidades
prestigio e valor dentro a equipa.
Aqui está o verdadeiro concorrente no campo dos simuladores de futebol
de Pró Evolution Soccer 2009.

O Jornal de Coruche deseja
a todos os seus leitores
e colaboradores

JUNTA DE FREGUESIA
DA BRANCA

Votos de um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2009
a todos os fregueses da Branca
e aos restantes munícipes do Concelho
de Coruche.
Largo da Liberdade
2100-607 Branca – Coruche
Telefone: 243 606 116 • Fax: 243 606 117
E-mail: junta.branca@clix.pt

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

Onde está a placa?

Feliz Natal

Na passada edição 29 do Jornal de Coruche, nesta rubrica foi publicada uma foto da nova
lixeira a céu aberto na chamada estrada do “fim do mundo”, a seguir à Vila Nova da Erra, ao
passar lá constatei que a placa que dizia “proibido vazar lixo, sujeito a coima”, já lá não está.
Vamos lá ver se nos entendemos, quando alertamos para este facto, não nos estávamos a
referir à placa, mas sim ao lixo e ao entulho, mas parece que não foi percebido, tiraram a placa
e deixaram o lixo que aumenta a olhos vistos. Como diria o Scolari: “E o burro sou eu?”
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Poupança de Energia Eléctrica
– Dicas para poupar energia eléctrica –
A energia eléctrica está presente em praticamente tudo o
que fazemos nos nossos dias,
como por exemplo cozinhar, iluminar, refrigerar ou aquecer.
Não há duvida que a electricidade nos trouxe uma nova forma
de vida, melhorando os nossos
níveis de conforto, tornando-se
assim indispensável.
A realidade em Portugal é
que grande parte da energia que
consumimos provém das energias não renováveis como o carvão, o petróleo e o gás natural,
que para gerar energia eléctrica
libertam gases com efeito de
estufa, por exemplo o dióxido de
carbono, óxidos de azoto, metano, entre outros. Neste sentido e
devido aos factores que limitam
a utilização de energias renováveis, como por exemplo, serem
difíceis de armazenar, serem
tecnologias ainda pouco desenvolvidas e por serem incons-

tantes, devemos racionalizar o
consumo da energia eléctrica.
Os concelhos que se seguem
visam reduzir os desperdícios
de energia com a consequência
da redução da nossa pegada
ecológica no que diz respeito à
emissão de CO2. Com pequenos
gestos, podemos não só proteger
o ambiente, mas também poupar na factura energética, e ficam
aqui alguns conselhos:
– Comece a poupar no acto
da compra, tendo em atenção à
etiqueta energética do equipamento preferindo sempre equipamentos de Classe energética
A, estes apresentam elevada eficiência energética, logo menor
consumo de electricidade. Na
maior parte dos equipamentos
eléctricos, um de classe A consome menos de 15% de electricidade do que um equipamento
de classe B.
– Para a iluminação, opte por
lâmpadas fluorescentes em vez

de incandescentes. São mais caras mas consomem apenas 1/5
da electricidade oferecendo a
mesma luminosidade.
– No que toca à cozinha,
faça um correcto uso do seu fogão e forno para não desperdiçar
energia. Prefira panelas de pressão aos tachos e evite a utiliza-

Marta Costa Almeida *

ção de recipientes metálicos cuja base seja menor que o bico ou
placa eléctrica. Com os tachos
tapados enquanto cozinha reduz
as perdas de calor e o tempo de
preparação dos alimentos, diminuindo cerca de 30% o gasto de
energia.
– Tenha atenção aos consu-

mos supérfluos, que não lhe trazem qualquer vantagem em termos de comodidade. Apagar as
luzes em zonas onde não está
ninguém é um exemplo, mas dê
também atenção ao consumo
dos electrodomésticos em modo
de espera, pois representam quase 10% dos consumos de electricidade de uma casa.
Poderemos reduzir substancialmente os desperdícios de
energia eléctrica sem renunciar
aos níveis de conforto a que estamos habituados, gerindo de forma adequada os consumos energéticos, contribuindo para a diminuição da emissão dos gases
de efeito estufa, entre eles o dióxido de carbono, oxido de azoto
entre outros e ainda reduzir os
custos de electricidade.
Mudar é fácil, não custa nada e o Ambiente Agradece!!!
____
* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Seminário Nacional dos JRA

VENDE-SE CASA DE HABITAÇÃO

Bateu Recorde de Presenças na EPSM

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

O Seminário Nacional dos
Jovens Repórteres para o Ambiente, que decorreu nos passados dias 14 e 15 de Novembro,
na Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), teve a
maior participação de sempre. A
garantia foi dada por Margarida
Gomes, coordenadora pedagógica deste projecto a nível nacional. Numa organização conjunta
da Associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE) e da Escola Profissional de Salvaterra de Magos
(EPSM), estiveram reunidos,
durante dois dias, cerca de 160
jovens repórteres para o ambiente, vindos dos quatro cantos do
país e ilhas.
Entre saídas de campo, reportagens fotográficas, workshops
de vídeo e fotografia, redacção
de artigos, colóquios sobre jornalismo, concursos e outras actividades, destacaram-se as preocupações ambientais entres todos
os participantes.
A iniciativa, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de
Benavente, versou várias temáticas ambientais na região. Equipas constituídas por professores
e alunos foram conhecer a situação ambiental da água da Barragem de Magos, a aldeia piscatória do Escaroupim, a zona ri-

beirinha de Benavente e a Companhia das Lezírias, em Samora
Correia.
O desempenho da Escola
Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EPHTL), Escola Profissional do Vale do Tejo
(Santarém), Escola Profissional
de Coruche e Escola Profissional
de Salvaterra de Magos foi assinalável. Vários professores e alunos das quatro escolas chamaram a si, ao longo dos trabalhos
de seminário, o papel de redactores das reportagens ambientais, e
alguns foram até escolhidos, pelos seus colegas, para apresentarem as conclusões finais dos
artigos jornalísticos executados
durante os dois dias de seminário.
Um dos momentos altos desta iniciativa surgiu quando a
EPHTL, através da objectiva da
professora Ana Raposo, arrecadou o Primeiro Prémio do Concurso de Fotografia para Professores. Segundo apurámos junto
da organização, na reportagem
fotográfica feita em terrenos da
Companhia das Lezírias, na zona
de Catapereiro, a docente terá
fascinado todos os elementos júri
ao apresentar a concurso uma foto da charneca ribatejana, onde
alguns raios de sol, a poente, rasgavam sobreiros cheios de cortiça.

CASA ARRAIAL
Modas e Confecções

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

Em jeito de conclusão, a presidente da direcção da EPSM
disse que foi com grande entusiasmo e orgulho que recebeu, no
seu estabelecimento de ensino,
alunos e professores de todas as
regiões de Portugal e ilhas. “Os
problemas ambientais são infelizmente uma realidade, e devem
preocupar toda a gente”, referiu
Salomé Rafael. A responsável
pelas escolas garantiu também a
todos os participantes que os
planos anuais de actividades das
suas quatro escolas contemplam,
para este ano lectivo, novos projectos educativos, alguns dos
quais com características internacionais.

ESPECIALIDADES
Cozinha Tradicional • Carnes Nacionais
Peixes Frescos • Doces Regionais
Mariscos Frescos
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Ecos de um macaco Ur
Essas mulheres estranhas

a rua, entredentes, dizemo-nos poligâmicos.
Nós os macacos. Chegamos a casa e a ideia desvanece-se. Foram duas. Duas moçoilas de peito obtuso que me
rodearam como o felino rodeia a
presa, sem pudor nem preconceito, aliadas, agudas e devastadoras. Aproximaram-se e ficaram, fazendo de mim um sheik
de harém duplo. Não me largam. Eu, impávido, assisto. Oh,
fado bruto! Com seus nomes
meio russos, meio indios, meio
qualquer coisa ou meio nada. A
mais velha, de face rosada e aparência campestre e a mais nova
subtil, silenciosa, pálida e poderosa. Sarna e Malária. As novas
inquilinas da primeira palhota a
contar do lado direito como
quem desce a rua plana. Coincidência tramada. Coçava se conseguisse, mas levantar o braço é
empresa árdua quando a custo os
olhos se abrem. Parto em busca
do curandeiro de bata branca e
seus pózinhos químicos.

N

Meio Cêntimo é quanto me
custa um bilhete para o espectáculo vida. Enquanto o Ocidente natalizado gasta rios de dinheiro, tempo e paciência em
filas comprando sorrisos para
oferecerem uns aos outros, aqui
estou, mole, sonolento na fila da
sobrevivência com mais umas
dezenas de putos, suas mães,
tios e primos há espera que chegue a minha vez de continuar
vivo, comprando o comprimido
mágico que limpa a merda que o
mosquito defecou no meu san-

Boas Festas

gue. Meio cêntimo, meus caros
é o preço para continuar a respirar. Aqui estou, respira, coça,
respira, coça, agora coça e coça,
respira e respira. Três dias numa
toada mecânica que ora limpa
por dentro ora limpa por fora.
Duendes de collants vistosas
visitam-me em hora de aperto
mental naquele compasso de
espera entre a entrada dos
Panasorbes e o seu choque real.
Sento-me e tento esquecer essas
mulheres estranhas concentrando-me no que por aqui convém.

Votos de Boas Festas

PAPELARIA

Aberto ao Sábado à tarde
Tel. 243 619 055
DE: JOÃO SERRÃO

Rua da Misercórdia, Nº 34
2100-134 CORUCHE

T EL/F A X: 2 4 3 6 1 7 1 5 8

(junto à Caixa Agrícola)

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

Moçambique, Outubro de 2008.

bano III
Luis António Martins

Lic. em Filosofia

Falo em público de doença e
de morte, quase como se fosse
invulnerável por ser ocidental.
O sentimento de um Ocidental é este. Pensar que nunca se
morre na casa dos outros e, pior,
que havemos de ficar para último, como se o último tivesse
algum prémio. O prémio do último sobrevivente deste planeta
não será mais que uma solidão
mortífera. Felizmente que marchamos aos magotes.
Giro um filme e encontro
numa cozinheira a actriz principal. Este sangue africano só pode ter um gene artístico primordial, um desconhecido orgão
algures entre os ossos e os tecidos menores cujo funcionamento produz arte, drama, riso, dança e dissimulação. Primeiro
acto: A maior felicidade para o
maior número; Acto Segundo: A
miséria do menor número; Terceiro acto: Critério de selecção,
você pertence ao maior ou ao
menor número? Desenlace: A
possibilidade da rápida transição de um número para o outro.
O ministro apareceu. Gordo
e vistoso. Falou numa língua
que não a dos ouvintes. Invente-se um tradutor. Disse que tudo
se resolverá, como manda o
manual do bom ministro. Gritou
urras ao partido, como rezam os
mandamentos do partido único,
também conhecido por síndrome de incapacidade para a democracia. Mal que parece ser
tão contagioso quanto esta sarna
que não me larga. Volto a coçar.
Há cães com menos problemas.
Acabou, o ministro saiu. Agora
é até ás próximas eleições que
estas já encerraram o circo.
Nota: Descoberta de nova profissão: Eleitor.

Vou ao peixe. Chego e perco-me por entre as bancas e se
não fossem estas vozes de homem que apelam ao papel e ao
ferro de bolso diria que me afoguei e enquanto não atinjo o
fundo todo o peixe passa por
mim em deslizares eróticos há
espera do humilde momento da
compra. Vícios europeus. Lembro-me, então, que não tenho
frigorífico e que se quero peixe
tenho que medir a fome que trago em centímetros, nao vá o podre tecê-las. Saio de lá com um
porco. Coisa barata, vinte euros,
três dias de caganeira e uns
quantos vómitos ao luar. Pela
primeira vez na vida, entre os
intervalos das convulsões, ponderei virar muçulmano. Passoume. A era do arroz voltou para
ficar. Noites a fio sem pregar
olho. Viro-me e reviro-me ao
ritmo de uma tosse convulsa
vinda de uma palhota vizinha
que eoa por entre o escuro. A
chuva ameaça. A chuva desaba.
As gentes nas ruas, a água é
sagrada, o povo dança e eu danço com eles, sei lá se é dança da
chuva ou o passo dos loucos,
quem sabe se os deuses deles
são mais efectivos que os meus
e esta caganeira me passa de
vez. A cólera resiste nas redondezas. A malária parece recuperada. A sarna lá vai, vai indo,
mas não vai de todo, maldita. O
filme é um sucesso. A actriz
também, talvez assim a Sida seja levada a sério, estou farto de
ver mulheres a encher preservativos para criança brincar ao
jeito do balão do João. Já esquecia, Sapatinho Sábado, Grito
Flores e João Joãozinho vão para a escola primária, têm mais
de dez anos de idade.
Recolho e durmo, cheira a
bonança há que aproveitar, chega de turbulência por uns tempos. Três horas mais tarde a cama mexe sozinha e com ela o
meu corpo. Não é exorcismo é
terramoto. Talvez para o ano farei um pacto com o sossego.
Ps: Boas festas, boas filas e
bons sorrisos.
Ps2: E eis que no dia anterior ao envio do texto uma nova
mulher entra na minha vida.
Chama-se Desinteria, e o seu
modo de amar consiste em levar-me a latrina de dez em dez
minutos. Poligamia involuntária.
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SANTARÉM

Governo Civil testa SIGES
no exercício nacional de
protecção civil
No fim-de-semana de 22 e
23 de Novembro, decorreu no
Distrito de Santarém, o exercício PROCIV IV, que pretendeu
simular o sismo ocorrido em
1909, com epicentro em Benavente.
Durante este simulacro, o
Governador Civil de Santarém
testou a operacionalidade do Sistema Integrado de Gestão de
Emergências de Santarém
(SIGES), que esteve a prestar
apoio à Guarda Nacional Republicana (GNR) na sua componente territorial, bem como
ao Grupo de Intervenção, Protecção e Socorro (GIPS) daquela força de segurança.
O posto da GNR de Samora
Correia serviu de palco para testar o SIGES, onde, durante todo
o exercício, foi possível avaliar
a sua capacidade de resposta às
situações que foram ocorrendo
ao longo dos três dias.
De acordo com os cenários,
foram realizados mapas de delimitação dos incidentes, zonas

de influência, percursos alternativos para os diversos cortes de
estrada, localização dos militares e estabelecidos canais de
evacuação. Este trabalho serviu
de apoio ao planeamento e suporte à decisão que a GNR teve
de tomar e o resultado foi bastante positivo.
No domingo, o Segundo-Comandante Geral daquela força,
Tenente-General Cabrita, efec-

tuou uma visita a um dos teatros
de operações do Exercício, bem
como ao posto da GNR de
Samora Correia, onde, numa
apresentação do Comandante
do Grupo Territorial de Santarém e do Chefe de Gabinete do
Governador Civil, conheceu a
capacidade do SIGES e da sua
mais-valia no apoio a situações
de emergência e de protecção
civil.

organizou missão empresarial

Empresários do distrito regressam
satisfeitos da Tunísia
Foi no passado dia 6 de Novembro que os empresários participantes na missão empresarial
organizada pela Nersant, chegaram da Tunísia. Um país, afirmam os participantes, propício
ao desenvolvimento de oportunidades de negócio, nos mais
variados sectores. A Nersant é a
dinamizadora do processo e representa para as empresas uma
ferramenta eficaz para a concretização dos seus projectos de
internacionalização.
Salomé Rafael, vice-presidente da Direcção da Nersant
acompanhou as empresas nesta
visita e não pode deixar de relevar o papel das instituições tunisinas para o sucesso da missão. As diversas entidades contactadas “facultaram-nos toda a
informação necessária para o
estabelecimento de contactos
comerciais”. Na apresentação
da Nersant ao mercado tunisino,
disse Salomé Rafael, “estiveram

presentes 50 empresários de
sectores homólogos aos das
nossas empresas”, o que nos
permitiu encetar contactos individualizados entre os empresários dos dois países. A vice-presidente da Direcção da Nersant
salienta ainda o empenho, dedicação e disponibilidade da Em-

baixadora de Portugal na Tunísia, Rita Ferro, e do representante da AICEP na Tunísia, que,
neste processo, asseguraram as
condições necessárias para o
sucesso da visita. “Considerei
esta missão extraordinariamente
importante”, conclui Salomé
Rafael.

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

EDITORIAL
A família Ribeiro Telles

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

Agraciada com o “Troféu de Mérito” da revista “Equitação” a digníssima família coruchense compareceu no S. Martinho,
quase diríamos em peso “no campo do arneiro” da castiça Golegã e, é facto, a sua presença foi uma mais-valia.
Pela saudável coesão, pelo exemplo, pelo respeito dos valores tradicionais, pelo estar a cavalo, pela mancha humana que souberam oferecer da
família, com tudo o que o conceito implica e que infelizmente se está arredando do nosso seio, face às vicissitudes do presente, quase me apetece, e
faço-o, citar o vate, e proclamar – “Ditosa Pátria que tais filhos tem”.
O meu profundo respeito…!

Foto: Joaquim Mesquita

Em tempo: Após o que supra dizíamos,
dois factos ensombraram o momento de glória
descrito – o passamento de António Ribeiro da
Cunha, sogro de João, avô de Joãozinho e pai
de Assunção e Zé da Quinta, a quem endereçamos votos de pesar e, também importa que
se refira o súbito falecimento de um miúdo de
quinze anos, tão só filho de Ernesto Manuel,
há anos bandarilheiro de António Ribeiro
Telles.
Este registo, confirma à evidência que o
mundo não é perfeito.
A nossa solidariedade com a dor de tais percas, e o meu pedido de desculpas pela minha
ausência nos actos fúnebres, face a motivo imperativo que me ultrapassa e não seria de bom
tom explicar num jornal.
____
DCX

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

CORUCHE

Comercio de pneus
novos e usados

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

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

Especialidade
Carne na Brasa

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

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

II

Domingos da Costa Xavier

O Natal é a época que lhe corresponde, será quiçá o período mais controverso do ano, detestado por uns e adorado por outros. Para nós os taurinos é importante que se recorde que 25 de Dezembro foi a data maior do culto de Mithra, o
que não é de somenos, mas não me quero espraiar por aí, sob o risco de viciar o
espírito habitual.
Assim sendo, que me quede pela formulação de rotina dos votos de Boas festas, e pelos desejos de um Bom ano (será possível com o que para aí se diz…) e
também de uma boa temporada, capaz de nos fazer acreditar o que postulou Jean
Can – “ser aficionado é acreditar que existiram Reis Magos e até conseguir ver
a estrela que os guiou”.
Tenho dito!!!

Tempo e Futuro
Se é certo que ao momento as entidades políticas de ambos os países ibéricos, para o que basta auscultar a gente
comum, deixa muito a desejar, é também
verdade que por vezes a denominada
sociedade civil se revela pujante, e
exemplo perfeito do que vos digo é a
“Fundação luso – Espanhola”, apostada
no saudável relacionamento com o
nosso país irmão – a Espanha, objectivos
que vem prosseguindo e conseguindo,
sob a presidência do Professor ernãni
Lopes, com o precioso contributo do seu
vice, Dr. José António Fialho de Silva e
Sousa.
Se é facto que no ano transacto os
actos ocorridos se revestiram de extrema
dignidade, é também verdade que a organização do ano em curso, soube continuar o elevado nível, quiçá até superar
expectativas optimistas.
Para além da sessão de abertura, que
soube concitar alguma nata ibérica, o
que a seguir titularam como “jornadas
empresariais I e II, debruçou-se sobre "
realidade económica e oportunidades
empresariais”, “experiências empresariais”, “novos conceitos de negocios” em
que se pronunciaram figuras de postin e,
> continua na página seguinte

Farmácia
S. José
Dir. Técnica
Maria Helena A.L. Barata Batista

Votos de Boas Festas
a todos os nossos clientes

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
Rua Júlio Diniz, n.º 3 B • LAMAROSA
2100-405 Coruche

Tel. 243 724 062
Fax: 243 724 297

FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

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

estas
Boas F
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> continuação da página anterior

Tempo e Futuro

é claro também se abordou o tema “tauromaquia”.
No dia 19 de Novembro, sob o lema “os toiros:
afirmação cultural e economica”, falaram e bem
Paulo Caetano, Eduardo Canorea, Eduardo
Dávila Miura, Rafael Peralta Revuelta, Nuno
Corujeira, Sílvia Del Quema e Ignácio de Cossio.
Porém, antes do inicio dos trabalhos, entendeu a
fundação homenagear os irmãos Peralta, Angel e
Rafael, sendo que é bom que se afirme de imediato que a dimensão do primeiro, enorme, deixa a
milhas de distância o irmão menor.
Em verdade, Angel Peralta Pineda, a quem o
ganadero Salmantino António Perez Tabernero
com propriedade crismou de “El centauro de las
marismas” é muito mais que uma figura histórica
do rejoneio, muito mais que um brilhante
ganadero (que politicas de salvaguarda sanitária
reduziram agora a pequena dimensão…).
Com mais de oitenta anos cumpridos, segue
sendo um homem de inquietudes, com o mesmo
fervor de que quando saído de Puebla Del Rio,
debutou com 17 anos na quase mítica pracita de
toiros de “la Pañoleta”.
É um “tio”, dos raros que com a sua arte se
creditou com o corte de um rabo na “Maestranza”.
Que tempos! Corria o ano de 1971, ano em que
bateu o máximo de actuações, tão só até aí nas
mãos de Manuel Benitez “el Cordobés”, lidando
em 126 eventos, 280 toiros e cortando 442 orelhas
e 134 rabos, um deles na já citada “Maestranza”
de Sevilha. Ano mágico na sua carreira, que mais
ninguém logrou em alcançar em cifras de triunfo.
Se é facto que alcandorar o “rejoneio” a uma
estatura digna se deve a Cañero, é bem verdade
que Don Angel, pode (e deve…) ser considerado
o toureiro a cavaloque acabando em definitivo
com “el numero del caballito”, soube impor às
empresas os carteis sérios de toureio montado. Ao
criar “os Quatro Cavaleiros da Apoteose”, que
conquistou forte cartel junto dos públicos e das
empresas, dado que os seus resultados económicos não raro salvavam as feiras taurinas, deu ma
machadada definitiva no antigamente, sendo que
nada voltou a ser como antes. Agrada-nos, como
portugueses, que José Samuel Lupi tenha dado
importantíssimo contributo a tal quarteto, que
também integrava Alvarito Domecq, para além
dos irmãos Peralta.
A carreira do “Centauro” não cabe num breve
bosquejo, enche livros, como por exemplo, o de

O Jornal de
Coruche
deseja a todos
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e
colaboradores

Feliz
Natal

Angel Cervantes, que se titula o seu “legado”, e,
em que seu sobrinho, o que é muito bonito, diz
dele “que para além de trabalhador incansável, o
que importa é a sua profunda humanidade, com
uma vida cheia de valores que serve e servirá de
exemplo para as gerações futuras”.
Para além de tudo o que foi e é como toureiro
e homem de campo, importa que se ressalve o por
si o faz entrar na forma perene no Olimpo dos
Eleitos – a sua poesia.
Por que cabeça passaria escrever os versos de
“y se amaram dos caballos; mira só que maravilla” ou
Camina la vida esquivando la espera,
En cada ilusión una nueva añoranza,
De cada fracaso nace una enseñanza,
La ultima mujer es hoy la primera…
Así es miflor al llegar la Primavera,
La más hermosa, de más fina bonanza,
La que en mis sueños vivio y me dio esperanza,
Mas yo le di mi amor sin saber quien era…
Del tiempo aprendi y el tiempo me abandona
Pero en el tiempo se queda la persona,
Que cada mañana oye cantar all gallo.
Y en el horizonte azul be tu mirada
Busco el verde de la luna enamorada
Y te llevo galopando en mi caballo.
Obrigado Maestro por existir e assim escrever…!
Falta ainda que vos diga que tudo isto que narrei, aconteceu nas soberbas instalações do consulado de Portugal em Sevilha, tendo sabido ser
sua excelência o cônsul um perfeito e atento
anfitrião, e, bom é que constate que se nuvens que
pareceu iriam desabar sobre tão belo edifício
procuraram outro local para descarregar.
É bom que se organizem actos que nos dignificam na condição de portugueses em plena
cidadania; temos na circunstância que agradecer à
Fundação Luso-espanhola os ter promovido.
____
Domingos da Costa Xavier
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Foi o sexto
matador!
Coruche, recordar-se-á da euforia do seu passeio em
ombros pelas ruas da vila em companhia do seu padrinho Diamantino, aquando da primeira corrida em que se
apresentou depois da alternativa, em solo pátrio.
Esgotou-se um pouco por tal ocasião a euforia atrás
referida, dado que curta foi a sua carreira, embora marcante, visto que Joaquim Marques, o sexto dos nossos
matadores de toiros, revelou bem dado que o coração lhe
não aguentava a profundidade e excelência que exibia
toureando de muleta com a mão esquerda, e, preferiu
mudar de vida, deslocando-se para o então “ultramar”.
Não deixou, contudo, de entrar na história, dado que é
o primeiro toureiro português a ser alternativo por outro
português, no caso Diamantino Vizeu, cerimónia que
ocorreu no México, em Leon no dia 13 de Março de
1955, com Luís Solano de testemunha, lidando toiros de
Tomás Valles.
Joaquim Casimiro Marques, ainda confirmou a citada
alternativa em Madrid, facto acontecido a 1 de Abril de
1956, lidando toiros de Peres Alonso, com Vitoriano
Pousada de padrinho e Manolo Chacarte de testemunha.
Vão longe os tempos em que em Sevilha treinava com
“Moiano” na castiça Triana, e em que regressado a
Coruche demandava Vale de Mouro da Família Lopes
Branco, onde se adestrava intensamente, o que lhe viria a
valer o traquejo necessário para ter actuado cinco tardes
na mesma temporada na praça México, feito que se regista.
Sem aviso prévio resolve retirar-se em 1960, deixando
de forma absoluta na carreira que parecia poder vir a ser
de sucesso. Retirou-se agora da vida, após oitenta anos
cumpridos; vida que só ele saberá face aos sonhos da
adolescência, se se revelou rica ou vazia.
A aficion de Coruche, com o seu passamento averba o
desaparecimento do seu primeiro matador; que descanse
em Paz
DCX

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

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

José Jesus Joaquim
Gabinete de Contabilidade e Seguros
em todos os ramos
Tel. 243 606 160
Fax. 243 606 260
Tlm. 937 391 596
E-m
m ail: jjjgabcont@mail.telepac.pt
Sede
Estrada Nacional 251
Fazendas das Figueiras
2100-608 Branca – Coruche
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Edifício Sorraia
Excelente localização • Excelentes acabamentos

Rua de Olivença com a Rua 5 de Outubro – Coruche

T1
T2
T3
T4

97.500 Euros • Terraço 100m2
110.000 Euros
144.000 Euros
156.000 Euros • c/terraço
Contacto: 93 933 50 04

Visite o nosso Video-C
Clube em Coruche
> Veja as novidades
•
•
•
•
•

venda de jogos PC, PS2, PSP
Venda de consolas
representante Haagan Daazs gelados
venda de gomas
tabacaria

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

Feliz Natal

Tudo à sua medida!

Roupeiros • Por tas de Correr • Cozinhas
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António Palha Ribeiro Telles

25 anos de Alternativa
em colóquio

Rodrigo Taxa

TIPOGRAFIA
Impressos de todos os Géneros

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

E-mail: grafica.moderna@clix.pt
Telef.: 243 617 632 • Fax 243 617 567 • Tlm. 919 671 066
Largo de Valadares, 5 – Apartado 17 • 2104-909 CORUCHE

REPARAÇÕES ELÉCTRICAS EM TODOS OS VEÍCULOS
MONTAGEM DE EXTRAS • BATERIAS FIAMM

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

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

Tel. 243 676 253 • Tlm. 936 360 082

Estando como já é do conhecimento do grande público
e dos leitores do jornal de Coruche, António Palha Ribeiro
Telles a comemorar os seus 25
anos de alternativa na temporada agora finda, decidiu e
bem a CMC associar-se uma
vez mais ao acontecimento,
“patrocinando” agora a realização de um debate/colóquio
com a presença do “Maestro”.
Assim, no passado Sábado
dia 7, pelas 17 horas, encontrava-se completamente cheio o
auditório José Labaredas do
Museu de Coruche, para carinhosamente partilhar com o toureiro
momentos da sua carreira que
de igual maneira pelos presentes
foram vividos. Em nome da verdade, uma agradável tarde foi o
que aconteceu em Coruche uma
vez que ao mais verdadeiro esti-

O Jornal de Coruche
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Feliz Natal
e
Bom Ano 2009

lo “tertuliano” português todos
os presentes se divertiram partilhando opiniões, vivências, e
inclusive dúvidas sempre que as
mesmas ocorriam.
Na sala, obviamente, para
além do homenageado estiveram presentes várias figuras ligadas ao toureio, sendo de destacar a presença de Mestre
David Ribeiro Telles que mais
uma vez com a sua educação e
humor característicos, brindou
todos os que naquela tarde ali se
quiseram deslocar com bonitas
histórias do passado, e expressando também as suas opiniões
e conselhos sobre os temas que
iam surgindo.
No que toca aos “oradores
da mesa” para além da figura do
Sr. Presidente da CMC, foram
mediadores do colóquio, o crítico taurino, e director da revista
Novo Burladero, João Queiroz,

que com a sua reconhecida frontalidade abordou o tema do toureio a cavalo em Portugal, e ainda o escriba taurino que assina
mensalmente espaço neste mesmo jornal, Dr. Domingos da
Costa Xavier, que com uma
conhecedora alusão ao toureio a
cavalo, à equitação, e aos seus
mais antigos representantes e
desenvolvimentos até á actualidade, deu o mote para tudo o
resto que depois se realizou.
Finalmente ficaram ainda os
presentes a saber que se espera
para o início do próximo ano a
publicação de uma fotobiografia
do cavaleiro, havendo a lamentar que tal não tenha sido possível durante o correr da temporada, para que houvesse mais
ligação entre as iniciativas existentes, sendo no entanto o atraso
da publicação devidamente justificado.

CARAPUÇÕES – 2100-673 Santana do Mato

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

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

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

Agropecuária, Lda.
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JUNTA DE FREGUESIA
DO COUÇO

PENSAR

A

VIDA

UM CONTO DE NATAL
Joaquim Laranjo

A toda a população do Concelho
e em particular aos fregueses do Couço,
desejamos Bom Natal e Próspero Ano Novo

Dezembro, mês de Natal, amaciam mais os
nossos corações, transparece nos nossos olhos
uma chama de alegria e fraternidade, olhamos
com outro desvelo para os nossos filhos, pais velhinhos, amigos, e principalmente para aqueles que
nada tem para passar este Natal que se aproxima.
Hipocrisia!
Como se o Menino Jesus tivesse nascido a 25
de Dezembro para que esse fosse o dia em que
todos nós fizéssemos a penitencia dos restantes
364 dias em que nos esquecemos que há gente

que, tal como no Natal não tem o que comer,
como se nos restantes dias do calendário fossem
felizes e não precisassem que olhássemos para
eles, por isso alguém um dia disse que:
NATAL É TODOS OS DIAS
Não chega a minha competência para escrever
um conto de Natal, por isso e com a devida vénia
ao autor, Professor Vaz Nunes, da Escola de Ovar,
transcrevo o texto de um conto de Natal de que
gostei particularmente.

Rua de Angola
2100-320 Couço
Telefone: 243 650178
E-mail: jfcouco@mail.telepac.pt

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escritório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506
Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE

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

Façamos de todos os dias dia de Natal, para juntos podermos viver o Natal em Paz e Amor.

Bom Natal
“O Jornal de Coruche, n.º 32 de 1 de Dezembro de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche
Ana Claro de Almeida

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

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

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

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194

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 trinta e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MARIA MARGARIDA VIEIRA GONÇALVES RIBEIRO, casada com FRANCISCO RIBEIRO, sob o regime da comunhão
geral, natural da freguesia e concelho de Coruche, onde reside na Rua de Angola, n° 20, primeiro direito, por si e
na qualidade de procuradora e em representação de seu indicado marido, FRANCISCO RIBEIRO, natural da
freguesia e concelho de Coruche, com ela residente, declarou que ela e o seu representado são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
PRÉDIO URBANO, sito no lugar de Azervadinha, composto por casa de rés-do-chão, com três divisões destinada a habitação, com a superfície coberta de quarenta metros quadrados; a confinar do norte, do sul, de nascente
e de poente com terrenos de António de Sousa Ribeiro, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 7615, com o valor
patrimonial tributável de 2.943,46 €, ao qual atribuem igual valor, e ali inscrito a favor de Joaquim Ribeiro.
Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche, e foi ali indicada
como podendo fazer parte do prédio rústico descrito sob o número nove mil setecentos e trinta e cinco, no Livro B
- vinte e seis, a folhas vinte e nove verso, e ali registado a favor dos ora justificantes Francisco Ribeiro e Maria
Margarida Vieira Gonçalves Ribeiro, havendo a primeira outorgante por si e na indicada qualidade, declarado que o
mesmo não faz parte dessa mesma descrição.
Que a primeira outorgante e o seu representado, ora justificantes, não são detentores de qualquer título formal
que legitime o domínio deste prédio, o qual veio à sua posse por ter sido adjudicado pela forma meramente verbal,
por partilhas dos bens da herança dos pais do justificaste marido, Joaquim Ribeiro, a favor de quem ainda se encontra matricialmente inscrito, e de Custódia Dias, que foram residentes no lugar de Azervadinha, em Coruche, por volta
do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, em data que não consegue precisar. Que, dado o modo de aquisição, não
têm os justificantes 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 nele têm exercido actos de posse, habitando-o, efectuando
obras de manutenção, pagando os seus impostos e gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, 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 Cartório Notarial de Coruche, aos 29 de Outubro de 2008 Conta registada
sob o n° 398
A Notária,
(Ana Fernando Claro de Almeida)
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CRÓNICA PORTUGUESA

O Chafariz de Apolo do Terreiro do Paço
– memórias históricas e artísticas

Mário Justino Silva
Professor de História

Fontes e chafarizes sempre
foram, em todos os tempos e
lugares, locais privilegiados de
encontros e desencontros ou
mesmo de fugidias conversas à
margem do público. Quer isolados – centrando praças e largos
– quer ladeando a via pública
(de espaldas ou murais), os chafarizes, além de abastecedores
do precioso líquido, eram também lugares de convivialidade.
A maioria dos seus frequentadores acabava, não raras vezes,
por protagonizar episódios rocambolescos e mais ou menos
ruidosos e até violentos, como
não é difícil de imaginar. Na disputa desenfreada pela primazia
no encher dos cântaros, ou na
discussão repentista e desabrida,
entre os habituais frequentadores dos chafarizes abundavam os
ditos e mexericos do dia a dia da
cidade, onde campeava a pequena intriga do quotidiano que
achava ali terreno fértil.
Quando D. João IV subiu ao
trono, o abastecimento de água
a Lisboa – cidade capital do reino e do império – era já um problema antigo. De um modo geral, grassava em Lisboa, há muito, uma preocupante falta de
água potável.
O soberano ainda chegou a
visitar as fontes, mas a débil situação económica do Portugal
de Seiscentos, a braços com a dispendiosa consolidação da Restauração, desaconselhava qualquer obra de vulto. Só anos mais
tarde, em 1652, se deu início à

construção de um digno e imponente chafariz no Terreiro do
Paço – a grande praça da cidade,
o centro do Poder, onde se localizava a residência da realeza. O
chafariz era, como se impunha
pela dignidade do local, de grandes dimensões e configuração
monumental. A autoria do projecto tem sido atribuída ao arquitecto Bartolomeu de Sousa,
tendo a obra ficado concluída
cerca de 1655. Ficou conhecido
por Chafariz de Apolo. Esta designação está directamente relacionada com o facto do chafariz
ser encimado por uma escultura,
em mármore branco, de autor
desconhecido, que representava
o deus Apolo – uma divindade
helénica, de pé, empunhando a
lira na mão direita. Segundo
Maria Helena da Rocha Pereira,
a mais distinta especialista portuguesa em Estudos Clássicos,
Apolo era uma divindade que se
identificava, na época clássica,
com o deus do Sol, era também
o deus dos oráculos e das purificações, das artes e da luz. Domingos dos Reis Quita, poeta do
século XVIII e considerado o
melhor bucólico português, refere-se nestes termos à escultura
de Apolo:
Ali sobre a fonte colocado
Um Apolo se vê de jaspe
duro
Com a lira na mão, mais
bem lavrado,
Que os que Montano fez de
cedro duro

Também o Padre A. Carvalho
da Costa, autor da monumental
Corografia Portuguesa, considera a figura de Apolo uma “excelente escultura, tudo de pedra
mármore”.
A água que abastecia o Chafariz de Apolo era captada numa
mina cuja entrada se localizava
por baixo de uma pequena rampa da Travessa do Almargem,
no extremo oriental da Rua
Afonso de Albuquerque. A água
era dali conduzida por canos ao
longo da Ribeira Velha. Um dos
ramais dava para a Alfândega e
o outro para as cozinhas do Palácio Real da Ribeira. O abastecimento de água no chafariz não
era o melhor. Com efeito, havia
por vezes interrupções no fornecimento, facto que, segundo
supõe Augusto Vieira da Silva –
estudioso da história da cidade
de Lisboa – se ficava a dever ao
facto dos canos serem “cons-

truídos primitivamente de pedra, partindo-se com facilidade”. Sabe-se, por exemplo, que
em 1672 a água deixou de correr
no chafariz de Apolo, precisamente por estarem “desmanchados e rotos os canos”, sendo mesmo necessária a intervenção do
Senado que tratou de “mandar
pôr corrente” a tão necessária
água para abastecer a cidade. As
obras que então se fizeram devem ter aumentado a espessura
dos canos para assim resistir à
pressão da água que vinha, por
gravidade, de um reservatório
mais alto.
Totalmente de mármore, o
chafariz assentava numa base de
três degraus, frequentemente
aproveitados para uns momentos de descanso e desenfadamento por parte de quem o demandava.
Sobre a base do monumento,
assentava uma larga taça octo-

JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE
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Telef. 243 677 175 • Tlms. 917 515 527
Av. da Liberdade, 6 – 2100 Santana do Mato • Coruche

A Freguesia de Coruche deseja a todos
Votos de Feliz Natal
e Próspero Ano Novo
Rua 25 de Abril
2100-126 CORUCHE
Telefone 243 675 622 • Fax: 243 660 623
E-mail: junta.f.coruche@mail.telepac.pt

Ana Oliveira
Cabeleireiros

Corte • Limpeza de pele • Maquilhagem
Depilação • Manicure

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

gonal, com quatro faces côncavas entre outras tantas direitas.
Ao centro erguia-se um alto pedestal, de secção quadrangular,
donde jorrava a água de quatro
bicas de cobre. Logo acima, estava uma taça de água oitavada
e estreita, terminando num pedestal de pequena secção que
suportava um Apolo de grandes
dimensões que, empunhando na
mão direita a característica lira,
rematava o conjunto.
Quando se realizavam no
Terreiro corridas de toiros – diversão predilecta daquela época
– e que fazia as delícias da Corte
(que assistia, empolgada, aos
festejos a partir das janelas do
Paço da Ribeira), o chafariz de
Apolo era protegido por um madeiramento, ficando com um aspecto de um “fortim”, engalanado com bandeiras e donde era
possível assistir aos espectáculos.
A estátua, bem como todo o
conjunto, desapareceu aquando
do terramoto do 1º de Novembro de 1755, para sempre perdida entre os escombros do tristemente célebre cataclismo que
devastou Lisboa. Ao violento
sismo, que se estima ter atingido
uma magnitude 9 na escala de
Richter, seguiu-se um tsunami
que, segundo se pensa, terá elevado as águas a cerca de 20 metros. Presume-se que o chafariz
se localizava, hoje em dia, a
meia distância entre o Arco da
Rua Augusta e a estátua equestre de D. José.
____

O Jornal de
Coruche
deseja a todos
os seus leitores
e
colaboradores

Feliz
Natal
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POLÍTICA

A Soberania é Nacional

Hélio Bernardo Lopes
Analista Político

A soberania nacional assenta, no modelo mais actual do
pensamento político, na vontade
da sua população, que se materializa através da acção exercida
por personalidades escolhidas
para o exercício de funções específicas.
A Constituição de 1976 estabelece como órgãos representativos da nossa soberania o Presidente da República, a Assembleia da República o Governo e
os Tribunais.
Por razões diversas, mais ou
menos conhecidas dos cidadãos,
os Tribunais têm sido, já desde
há muito, o órgão da nossa soberania a que menos atenção tem
sido dada. Mormente no respeitante às suas condições físicas.

A última grande intervenção
do Governo ao nível do apoio às
referidas condições, absolutamente essenciais à imagem de
dignidade que um qualquer órgão de soberania tem de apresentar, foi a implementada sob a
orientação do Ministro da Justiça, Antunes Varela.
Esta intervenção, como seria
de esperar, desenvolveu-se de
um modo consistente, prolongado e por todo o território nacional. E datam desse período, porventura já muito limitadas na
sua funcionalidade, as grandes
marcas construtivas no domínio
dos Tribunais.
O exercício da soberania
pelos Tribunais, contudo, tem de
fazer-se por todo o território nacional, como se dá, por exem-

plo, com o Governo, que se vê
representado nas capitais de distrito pelos governadores civis,
ao mesmo tempo que tem à sua
disposição a autoridade necessária à manutenção da ordem
pública e à capacidade para fazer cumprir as leis.
E se até hoje, mau grado as
muitas tomadas de posição nestes domínios, a situação se manteve, com o Governo representado ao nível de todo o território
nacional, a recente necessidade
de cortar no valor da despesa
corrente levou à remodelação do
mapa judiciário, em todo o caso
com mui ligeiros acrescentos
em matéria de instalações pensadas de raiz para o funcionamento dos Tribunais.
Se este panorama se mantiv-

er, terá de operar-se uma perda
acentuada da imagem pública
de um órgão de soberania absolutamente essencial ao funcionamento normal de uma sociedade estabelecida na base de
regras jurídicas. Essa perda, como se sabe, vem-se desenvolvendo com alguma celeridade,
sendo que o desaparecimento
dos Tribunais dos locais em que
se foram historicamente consagrando terá de também criar
uma desvalorização do próprio
Sistema Político que é a base em
que se suporta o funcionamento
capaz da nossa sociedade.
A soberania nacional tem de
estar presente e ser visível por
todo o território nacional, sendo
que os Tribunais são, historicamente, o órgão dessa soberania

mais próximo da população e do
funcionamento normal de todo
o tecido nacional. Traduzem, e
foram sempre assim aceites,
uma representação da soberania
da população, com uma imagem
forte e de grande respeitabilidade junto da mesma. Limitar
uma tal situação, como tem vindo a ter lugar, é, no mínimo,
obliterar um símbolo essencial à
dignidade com que os cidadãos
têm de ver a organização da sociedade de que fazem parte.
Esta saída dos Tribunais de
partes do território nacional
mais ou menos vastas, está também na base da perda da imagem junto da população do órgão da soberania que realmente
são. Uma situação que se impõe
estancar e inverter.

CRÓNICAS QUASE POLICIAIS

As mono-aventuras do E. Leitery
SAPATARIA

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

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

Capítulo IV

O Abominável Homem
das Fezes
1971, guerra fria em plena
indefinição: E. Leiterry encontrava-se destacado pelo soviéticos no estado do Ohio na América numa quinta de fabrico de
adubos feitos a partir de trampa
de avestruz da qual se suspeitava – de acordo com a teoria
Leiterryniana – ser o ingrediente
principal da bomba atómica.
O Ohio, nome de código Ótio
era visto como um influente foco de armamento americano. De
calcinha de ganga malhada (lavada pela última vez em 1966
no dia em que Eusébio marcara
3 ou 4 golos à Coreia e de tão
grosso que estava caíra numa
possa de água) ao jeito de rodeo
chegou e rapidamente as suspeitas caíram sobre ele.
Embora sociável por natureza, a verdade é que não convenceu os americanos. Estes não
tiveram com meias medidas e
vá de pôr laxante para porcos na
porção diária de E. Leiterry ou
Ubulbronculeiterrier à moda da
Guiana Francesa.
Indisposto mas sem querer
dar parte fraca traçara um plano
infernal. Todas as noites pelas 0

horas entraria nos estábulos e
misturaria os seus excrementos
com os das Avestruzes de modo
a comprometer a própria fórmula da bomba atómica e virar a
guerra fria a favor dos soviéticos. Para o sucesso só uma dificuldade havia:
Como aguentar todo o dia
sem arrear a calça. Anos a fio
treinado como espião seriam
suficientes para resistir. Quando
soava a meia-noite gritos meio
humanos meio animalescos
ecoavam sobre toda a quinta
Aiii, UAHHH, Eeiiiii, Eeiiii...
AHHHH, Prrrrrrrrrrrr... dia após
dia, ao fim de uma semana os
empregados começaram a abandonar a quinta. Em tempo de
guerra a superstição prolifera no
seio dos homens e ali não era
excepção, corria o boato que um
monstro entrava nos estábulos
todas as noites e gritava com
todo o pulmão gritos de morte
contra a nação.
O Abominável Homem das
Fezes penetrara nas linhas inimigas e agora essa guerra infinita podia, finalmente, ter um
derradeiro desenlace.

Quando na oitava noite a cozinheira o apanhou a limpar o cú
às dobradiças do portão do estábulo tudo foi por água abaixo.
Tivera apenas tempo de escapar
no Leiterrymóbil, um carro de
rolamentos com um autocolante
da Le Cock Sportif, para não
mais aparecer.
A queda do muro de Berlim
iniciara ali, numa quinta americana no meio de um monte de
merda de avestruz.
Ao chegar a Washington percebeu que deixara as calças no
estábulo.
Raios parta esta missão!
____
Amadeu Dourado
Apicultor

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

Governo Civil de Santarém
lembra vítimas da estrada

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

Oficina * Bate Chapas * Reboques
Oficina de Reparação Geral
e Assistência em Viagem

Vendas de Automóveis
Novos e Usados
Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche

O Governo Civil de Santarém assinalou, no passado dia
16 de Novembro, o Dia da Memória – Em Memória das Vítimas da Estrada, numa cerimónia que inaugurou uma exposição sobre segurança rodoviária.
Para o Governador Civil, a
subida do último lugar registado
em 2007 para o actual 11.º em
termos nacionais é motivo de
satisfação e resultado de um trabalho desenvolvido de “forma
clara e articulada” entre todas as
entidades. Até 31 de Outubro, o
distrito de Santarém registava
menos 15 vítimas mortais em
comparação com o ano passado,
no entanto, segundo Paulo Fonseca, não é razão para comemorações, porque as mortes verificadas “ainda são muitas”. A
dimensão da sinistralidade rodoviária não é ainda reconhecida pela população em geral,
visto que se o mesmo número
de vítimas resultasse de um
único incidente, o impacto seria
diferente, lamentou o Governador Civil.
Paulo Fonseca falou do esforço desencadeado pelo Conselho Coordenador de Segurança
Rodoviária do Distrito de Santarém (CCSRDS), destacando o

papel do cidadão: “Conduzir ou
ser peão é uma atitude de cidadania que deve ser exemplar”.
A sensibilização das pessoas é
um dos cinco pilares de actuação do CCSRDS, a par da pedagogia (intervenção junto dos
mais novos), fiscalização (forças de segurança devem condenar comportamentos de risco), intervenção (correcção de
práticas e sinalização desadequadas) e avaliação (análise do
actual modelo e sugestões para
melhoria).
Nos últimos dez anos, morreram em Portugal cerca de 13
mil pessoas. O número foi avançado pelo Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, que adiantou ainda que mais
de 50 por cento desses cidadãos
tinham menos de 35 anos de
idade. Nelson Baltazar explicou
que as principais causas dos acidentes com mortos são o abuso
no álcool, o excesso de velocidade, a desobediência à sinalização luminosa (semáforos), a
ausência do cinto de segurança,
e a travessia pedonal nos locais
urbanos, que motivaram 80 por
cento das mortes. No entanto, o
deputado da Assembleia da
República fez questão de cele-

brar um outro aspecto: “Estamos a comemorar as vidas que
ainda queremos salvar nos
próximos anos”.
A cerimónia ficou marcada
pela inauguração da exposição
“Road Show”, uma iniciativa do
Governo Civil que irá percorrer
todos os 21 concelhos do distrito até Maio de 2009. Da exposição fazem parte material informativo, expositores dos bombeiros, das forças de segurança
e da SCUTVIAS, a qual disponibilizou igualmente um simulador de condução para crianças, existindo ainda um pequeno traçado para os mais novos
poderem circular de bicicleta. A
exposição estará patente em
Abrantes até ao próximo dia 21,
partindo depois para Alcanena,
a partir do dia 27 deste mês.
No evento estiveram também presentes o Director de Estradas de Santarém, o Comandante Distrital de Operações e
Socorro, o Comandante Distrital da PSP, representantes da
GNR e das restantes entidades
que integram o CCSRDS e
ainda crianças vestidas de polícia, que acompanharam a visita
e interagiram com o material
exposto.

ASSINE

Ourivesaria Rodrigues

O JORNAL
DE CORUCHE

–•–

•

pub@ojornaldecoruche.com

Tlm: 91 300 86 58

Biscoterra
Serviços Agrícolas, lda.

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

AUTO-LATINHAS
De: Alberto Pinto da Silva

Oficina de Bate-Chapa
e Pintura
Santo Antonino
2100 CORUCHE

Telef e Fax. 243 675 344

Votos de um Santo Natal e de um Feliz Ano Novo

TALHO E SALSICHARIA
Maria Claudina Bizarro & Filhos, Lda.
• Enchidos tradicionais
(receita d'avó)
• Carne de porco da melhor
qualidade
• Cabrito e borrego de tenra
idade, alimentados a bom
feno e pasto

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

Tel. 243 675 765

Representante d a m arca Pandora

Mercado Municipal
2100 Coruche

• A excelência da carne de
bovino é proveniente de
raças portuguesas oriundas
da nossa região
(Mirandês, Bravo, Mertolengo
e Alentejano)
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O Jornal de Coruche deseja a todos

Feliz Natal

Telma Leal Caixeirinho

C / Alvará

Carta ao velho das
barbas – Um ano depois

• Electricidade Geral
• Electrodomésticos
• Ar Condicionado e Frio Industrial
• Sistemas de Bombagem e Regas

Tel. 243 606 146 – 243 606 261
Fax 243 605 017 • Tlm. 937 266 568

Rua Principal – 2100-607 Branca CCH

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

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

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

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

Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Contabilidade e Gestão

Recorda-se destas palavras?

muito claro ao dizer que durante o ano não se
tinha comportado devidamente. Mas, mesmo
assim, isso não o impediu de pedir ao velho
das barbas, fosse ele quem fosse, que realizasse o seu único sonho.
É com grande alegria e emoção que partilho consigo, caro leitor, a notícia de que o
R. este ano já passará o Natal junto da
família, como tanto desejou. Não sei se
escreverá novamente ao velho das barbas
mas, com toda a certeza, acredita que, afinal, ele existe.
Nem todos os casos idênticos ao do R. têm
o final desejado mas, e é esta a mensagem que
quero deixar, vale sempre a pena sonhar e
ter esperança. É preciso querer, ter paciência
e, sobretudo, cooperar para que se concretize.
Esta mensagem estende-se a todos nós, adultos, que passamos por dificuldades que parecem não ter solução ou fim à vista, e pensamos
tantas vezes em baixar os braços e desistir.
Mesmo quando o mundo, e não apenas o “nosso” mundo, vive momentos de grande adversidade, é preciso insistir persistir e nunca desistir dos nossos sonhos.
A todos vós, um feliz 2009. Ao R., e a todos
os R., um beijinho.

“Tenho medo que os meus pais não me venham visitar este Natal, como prometeram.
Queria que me desses esse presente, e que eu
fosse viver com eles. Como sei que não existes,
o que eu gostava não vai acontecer. Só te
escrevo porque todos cá em casa te escrevem.
No ano passado também te pedi para ir viver
com eles e… nada. Continuo no mesmo sítio.
Agora vou falar com o Juiz, talvez me vá embora daqui. Apesar de não gostar, não queria ir
para outro lar. Só quero ir para a minha
família. Não te peço mais nada. Não preciso.”
(R.)
No Natal passado o jovem R., hoje com 13
anos, escreveu ao velho das barbas mesmo não
acreditando na sua existência. Ele, tal como
milhares de jovens que se encontram institucionalizados e longe das famílias (seja ela
biológica ou de afecto), partilham o sonho de
regressar para junto dos seus.
Nessa mesma carta, publicada no Jornal de
Coruche de Dezembro de 2007, ele enumerou
um sem número de acções cujo comportamento era reprovável. Ele sabia-o. Aliás, ele foi

Este Natal pode ser muito especial!
ofertas originais para toda a família
impressão personalizada de qualidade,
em objetos úteis e a baixo custo.

Restaurante
Canecas
várias

Exclusivo!

ESPECIALIDADE S
•
•
•
•
•
•

Arroz de Marisco
Lombinhos c/ Camarão
Carnes de Porco Preto
Açorda de Marisco
Massinha de Cherne
Sopa de Peixe

Peixe fresco todos os dias!
Telef. 243 679 313

(Encerra ao Sábado)

Rua 5 de Outubro, 23 – 2100-127 Coruche

impressão em
azlejo 10x10cm
Puzzle em cartão

Tapetes de rato

SublimArte
Impressão sublimática, personalização

moldura original
em pinho

entregas em 48 horas
contacte-nos, stock limitado

mgp@sapo.pt • Tm. 96 600 12 93
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JUNTA DE FREGUESIA DA ERRA

CONDUZIMOS PARA SI ...
Viaje em Boa Companhia
no Transporte Público do seu Concelho

A toda a população do Concelho
e em particular aos fregueses da Erra
desejamos Bom Natal e Próspero Ano Novo
Travessa da Escola
2100-623 Vila Nova da Erra
Telefone e Fax: 243 679 462
E-mail: freguesia.erra@sapo.pt

ALUGUER AUTOCARROS
comercial.ribatejana@rodest.pt
TERMINAL RODOVIÁRIO
Rua 5 de Outubro
2100 – 127 CORUCHE
Tel.: 243 617 240
Fax: 243 618 779

OFICINA DE ALUMÍNIO

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

PEDRO MANUEL VILELAS
Tels.: Casa - 243 619 547

Oficina - 243 679 053

Tlm. 917 305 762
•
Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl – 2100-039 Coruche

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

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

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

Fornecemos tanques aéreos e subterrâneos para combustíveis

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

CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt
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ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Paulo Fatela

Fotos – Manuela Mesquita

Freguesia de Coruche

Artesã: Manuela Mesquita

Manuela Mesquita fala de si
Após o nascimento da minha filha optei
por me dedicar aos bordados, como actividade
principal, ou seja, “bordava flores e cuidava da
minha flor” sendo que um ano depois decidi
ser funcionária de um estabelecimento comercial, também aí grande parte do meu tempo era
ocupado a bordar.
Oito anos depois e após ter efectuado formação na área, no IEFP, decidi tornar-me
autónoma sendo que me associei à CORART
– Associação de Artesanato de Coruche, tendo
desta forma participado em feiras, locais e de

naperon bordado a ponte
de cruz e bainhas abertas

âmbito nacional, e fui formadores em diversos
ateliês, promovidos pela Associação.
Hoje, tenho o meu espaço, onde comercializo as minhas peças, que são cortinas e cortinados, naperons, …, bordados a ponto de cruz,
outros pontos básicos, crochet, bainhas abertas, ….
As peças que desenvolvo são na sua maioria por encomenda, tendo, também, disponíveis diversas peças.
Decorridos alguns anos e apesar dos estímulos serem poucos é intenção continuar na
actividade.
Manuela Mesquita, poderá ser contactada
“Atelier Bordados à Mão”
C.C. Comercial Horta da Nora, Loja 11
Rua de Olivença – Coruche
Email: m.manuela.mesquita@sapo.pt

SEDE
BAIRRO DA AREIA
AP.13 – 2101-901 CORUCHE

naperon com bainhas abertas

cortinado bordado a ponte
de cruz e bainhas aberta
cortina com crochet e bainhas abertas

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

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TACOS DE CORUCHE, LDA.

LÍDER HÁ 37 ANOS
Pavimentos
Revestimentos
Paineis para Cofragem

Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS
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OPINIÃO

PORTUGAL, O PCP, IGNORÂNCIA,
DISTRACÇÕES E MEMÓRIA CURTA

João José Brandão Ferreira
TCor Pilav (Ref)

“Fala-se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para
os nossos filhos, e às vezes esquece-se da urgência de deixarmos
filhos melhores para o nosso planeta”
Autor desconhecido
Alguém se lembra, hoje em dia, do verdadeiro PCP? Ou seja aquele que foi aparentemente derrotado em 25 de Novembro
de 1975?
Certamente que muito poucos cidadãos
se lembram. Alguns destes, mais conscientes e conhecedores da vida e dos homens,
têm-se interrogado sobre como é ainda possível, que no século XXI, depois da derrocada da URSS e da falência do modelo
comunista em todo o lugar em que foi implantado, o PC tenha uma expressão eleitoral tão elevada num país como Portugal –
a que, ainda por cima, se tem que juntar a
chamada extrema esquerda. Creio bem que
só por distracção haverá lugar a qualquer
tipo de admiração neste âmbito. Ora atentemos.
O PCP não saiu derrotado no 25 de Novembro. Essa assumpção resulta de um erro
profundo de análise. O que o PC fez foi uma
retirada estratégica brilhante, diga-se de passagem, desimulando-se na vida nacional e
conseguindo reter respeitabilidade democrática. O Partido conseguiu atingir o objectivo
principal que tinha – melhor dizendo, de que
teria sido incumbido – e que foi a entrega do
Poder, aliás num espaço de tempo muito
curto, de todos os territórios ultramarinos
portugueses, com excepção de Macau, nas
mãos de partidos marxistas e apenas nesses,
e sem qualquer referendo às populações,
que sabiam não poder ganhar.
A URSS averbou, assim, a sua última
grande vitória na chamada “Guerra Fria”.
No território europeu de Portugal com
excepção dos arquipélagos, por via da religiosidade católica da maioria da população
e por serem ilhas, o PC conseguiu subverter
todo o edifício do Estado e virar do avesso a
sociedade portuguesa, pondo-a à beira da
guerra civil.
Estamos em crer que a nível da cúpula
partidária ainda se alimentou a esperança da
tomada pura e dura do Poder, em Lisboa,
mas a realidade geopolítica desaconselhava
vivamente tal aventura e Moscovo percebeu
isso rapidamente.
E aqui temos a primeira grande razão
para que o PC mantenha a sua votação: a
“decalage” no tempo, isto é, enquanto os
partidos comunistas por essa Europa fora
foram sofrendo a erosão do tempo, o PCP
apenas surgiu em força por alturas de
1974/5, já que a repressão que o anterior regime lhe moveu praticamente o impediu de
actuar. Acresce o facto de, na sequência do
25/11/75, altura em que se poderia ter desmontado toda a previsível estrutura clandestina, os poderes emergentes vieram afirmar
que o PC fazia falta à democracia portuguesa.
O país está a pagar tal insensatez muito
caro. Esta ideia é incompreensível, já que
não há exemplo no mundo, de um partido
comunista que tenha sido governo ter tido,
alguma vez, um comportamento democrático.
O PCP não é um partido como os outros.
É um misto de estrutura militar e de seita
religiosa, já que a sua doutrina funciona

muito mais como uma espécie de religião.
Tem hierarquia, disciplina, organização.
Definem objectivos e estratégias; têm princípios e um conjunto de funcionários profissionalizados e coesos (um estado maior …).
Os restantes partidos ao pé deles são uns
aprendizes de feiticeiro, ainda por cima cheios
de trapaceiros, palermas e oportunistas.
O PC não ganha, porque a grande maioria do povo português é visceralmente contra o que defendem; porque o comunismo é
avesso à natureza humana e é incompetente
em termos económicos e sociais. E o comunismo revelou-se sanguinário na sua acção.
Além disso não se pode esquecer que o PCP,
durante toda a sua existência, teve um papel
anti-patriótico defendendo objectivamente
os interesses de uma potência estrangeira
que se revelou ser inimiga de Portugal: a
URSS. Mesmo assim ainda conseguiu juntar no funeral desse herói do Kremlin, chamado Álvaro Cunhal, uma multidão de cerca de 100.000 pessoas. Não se deve menosprezar o PCP e nunca se sabe o dia de amanhã.
O PC é um multiplicador de sinergias.
Em 1974, por exemplo, antes e após o golpe
de estado de Abril, constituindo um grupo
absolutamente minoritário no País e no seio
das FAs, infiltraram-se de tal maneira no
MFA1 que conseguiram passar a dominar os
acontecimentos a seu belo prazer, até 25 de
Novembro de 1975. Um facto que irá ficar,
certamente, nos anais das revoluções e que
convém não ser esquecido.
O PCP não é apenas um partido, é um
pequeno estado dentro do estado.
O PC não manda no sentido em que não
ocupa nominalmente as cadeiras do Poder.
Mas manda no sentido em que condiciona
tudo o que se passa. Começa na constituição
de 1976, elaborada maioritariamente sobre a
sua influência ideológica e cuja matriz central ainda se mantém até aos dias de hoje,
mesmo depois das revisões a que já foi
sujeita.
O PC fomenta constantemente o descontentamento (qualquer que seja o governo) e
depois cavalga a insatisfação. Cria estruturas paralelas de Poder; inventa partidos
satélites, disfarça-se em associações, possui
gráficas, redes de distribuição, condiciona a
historiografia e domina os principais sindicatos.
Dispõe, constantemente, militantes seus
em lugares chave, desde o topo da hierarquia do Estado até às mais pequenas juntas
de freguesia. Estamos convictos de que o
PC possui o melhor serviço de informações
que existe em Portugal, muito superior ao
SIS, SIED e SIM 2 juntos e estão preparados para passar à clandestinidade no prazo
de 24H.3
O PCP não é um partido é “o” Partido e
merece a designação. A nível dos órgãos do
Estado, dos Serviços de Informação, das
Forças de Segurança, das FAs, etc., e até da
Igreja, ninguém parece estar preocupado
com a sua acção. Vivem na doce ilusão de
que é tudo “democrático”, ninguém sabendo

ao certo o que entender por semelhante
expressão. O PCP só se vence com doutrinação, combate ideológico, humor, leis adequadas, determinação e, claro, forças de
contenção para qualquer tentativa espúria de
passagem do Rubicão. Porque passar o
Rubicão está-lhes na massa do sangue. E
nem sequer é difícil, porque o modo de actuação e doutrina estão escritos são postos em
prática da mesma maneira, em qualquer
parte do mundo e carecem de flexibilidade
de actuação. Por isso é que a tentativa de
“renovar” (lembram-se dos renovadores?) o
partido está votada ao insucesso. Qualquer
reforma no PCP destrui-lo-ia e teria que se
passar a chamar outra coisa qualquer.
Ora tudo isto faz com que o PC tenha um
Poder real desmesurado relativamente à sua
expressão eleitoral. A última razão porque se
têm aguentado tão bem reside no sofisma
que têm conseguido manter, de terem sido
os campeões da luta anti fascista (olha se
têm ganho?!). As “vítimas” mortais de tal
acção – onde confundiram constantemente,
ou não distinguiam, a luta política contra o
regime do Estado Novo, com os interesses
da Nação Portuguesa, não ultrapassam as
três dezenas, a maioria das quais tinha praticado acções violentas. Isto para um periodo de cerca de 50 anos. Certamente que tais
vitimas (e é sempre lamentável haver vitimas) não representam mais do que uns
segundos de assinaturas de condenação à
morte do Kamarada José (Estaline), num

dos seus dias melhores... A lavagem ao cérebro, as mentiras matraqueadas “ad nausum”
e as actuações desvairadas de tantos, nos
anos de 1974/75 – e que continuam em versão soft –, condicionaram psicologicamente
a grande maioria da população que esta continua vergada intelectualmente pelo medo e
pela ignorancia.
E a única coisa que aparece clara e como
expoente da actividade do PCP é a festa do
Àvante. Tudo o resto é nevoeiro… Sendo a
luta política, à superfície, travada no seio
dos partidos políticos, aquela que, aparentemente, é mais importante, ocorre atrás das
“cortinas”, fundamentalmente entre o PCP,
a Opus Dei, as diversas maçonarias clássicas e as mais finas e mais modernas, “organizações de Poder”, financeiro (e não só)
internacionalista. Perante tudo isto o povo
português, privado de uma liderança patriota, faz décadas, vive aparvalhado, privado
de educação e informação e confundido
pelo dilúvio e propagana mediàtica.
Tem havido até agora algum pão e muito
circo. A questão é o que irá acontecer quando só houver circo.
____
1 Movimento das Forças Armadas.
2 Serviço de Informações de Segurança; Serviço
de Informações e Estratégia de Defesa e
Serviço de Informações Militares.
3 Queremos afirmar que não lemos ainda o livro
da Zita Seabra.
_____

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTANA DO MATO

Desejamos um Bom Natal
e um Próspero Ano de 2009
aos fregueses de Santana do Mato
e aos restantes munícipes do Concelho
e a quem nos visitar.
Rua das Escolas
2100-675 Santana do Mato
Telefone: 243 677 204 • Fax: 243 677 204
E-mail: fsantana@tugamail.com
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“Conferências de Coruche”

Ten.Coronel Brandão Ferreira
“Os Problemas da Democracia à portuguesa:
será que à sexta é de vez?”

Sob a inquietante interrogação “Os Problemas da Democracia à portuguesa: será
que à sexta é de vez?”, e sob a assistência de
alguns inquietados coruchenses, teve lugar
mais uma Conferência de Coruche, promovida pelo Jornal de Coruche.
Como orador tivemos a felicidade da participação do Tenente-coronel Brandão
Ferreira, que explanou os problemas da
democracia, abordou momentos da nossa
história que de forma marcante determinaram o nosso destino enquanto Nação, e
ainda teve tempo para uma lição de Geopolítica.
Uma assistência infelizmente curta mas
extremamente viva e interessada possibilitou
uma interessantíssima troca de ideias. Quem
esteve presente sentiu-se certamente
enriquecido e vai com certeza desafiar outros
coruchenses a estarem presentes em próximas iniciativas.
Texto e foto: Pedro Boiça

JUNTA DE FREGUESIA
DE BISCAINHO

“O Jornal de Coruche, n.º 32 de 1 de Dezembro de 2008”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial de Oeiras
Lucinda Gravata

No Natal é normal oferecerem-se prendas aos nossos amigos e
familiares, no entanto, esquecemo-nos de que os que mais
precisam de amor, carinho, amizade são fundamentalmente
os mais solitários. No Natal vamos apoiar os nossos idosos
e doentes, os sem abrigo, sem família e os jovens
incompreendidos, eles precisam de todos nós.
A todos os Coruchenses e em especial aos da Freguesia de
Biscainho, o executivo desta junta deseja umas festas felizes e
um ano de 2009 com muita saúde, paz e prosperidade.
O Presidente
Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino
Estrada Municipal 515, n.º 60
2100-651 Biscainho – Coruche
Telefone e Fax: 243 689 115
E-mail: junta.biscainho@mail.pt

– Certifico para efeitos de publicação que, por escritura de JUSTIFICAÇÃO
NOTARIAL, outorgada neste Cartório, em treze de Novembro de dois mil e oito, lavrada a folhas cento e seis, do livro de notas Duzentos e cinquenta e quatro-E, MARIA
ELISA ALEIXO, NIF 104 614 226, solteira, maior, natural da freguesia de Couço, concelho de Coruche, residente na Rua Eduardo Coelho, 35, 3º esquerdo, em Lisboa, justificou ser dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do prédio urbano, casa de
habitação com três compartimentos, com a superfície coberta de cinquenta e um vírgula
sessenta metros quadrados, situado no Bairro Anselmo Xavier, lugar e freguesia de Couço,
concelho de Coruche, a confrontar do norte e poente com Dr. José Maria Silva, sul com
David Antoninho e nascente com Rua, não descrito na Conservatória do Registo Predial
de Coruche, achando-se o prédio inscrito na matriz da referida freguesia, em nome dela
primeira outorgante, sob o artigo 24, com o valor patrimonial de € 1.195,78 e atribuído de
mil e duzentos euros;
– Que este prédio foi adquirido pela justificante, por doação verbal, feita por conta da
quota disponível no ano de mil novecentos e cinquenta e sete, por seus pais, Josué Aleixo
e mulher Elisa David Antoninho, residentes que foram em Couço, Coruche, actualmente
falecidos;
– Que daquela aquisição não tem a justificante título formal de aquisição, encontrando-se na posse do mesmo prédio há mais de vinte anos, posse que sempre exerceu sem
oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de todas as pessoas, sendo por isso
uma posse de boa fé, pública, pacífica e contínua e do consenso que o imóvel lhe pertence,
por praticar todos os actos inerentes à qualidade de proprietária, pelo que o adquiriu por
usucapião, não tendo assim documentos que lhe permitam fazer a prova da aquisição pelos
meios extrajudiciais normais.
Está conforme o original.
Oeiras, treze de Novembro de dois mil e oito.
A Notária,
(Lucinda do Rosário Bernardo Martins Gravata)
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LIVROS

“A Razão dos avós”

de Daniel Sampaio com a colaboração de Eulália Barros
Editado pela Editorial Caminho
“Quanto maior é a dúvida
sobre o passado, mais perguntas surgem a questionar o presente”
Perante a diversidade actual dos modelos familiares, fará
sentido continuar a falar da importância da família? Os valores que cimentaram a história
de uma geração devem ser
esquecidos ou, pelo contrário,
transmitidos aos mais novos?
A fragmentação de muitos
casais pelo processo de divórcio conduz quase sempre a um
corte emocional com a família
alargada, ou pode proporcionar uma reflexão sobre a continuidade dos elos significativos
através das diversas gerações?
Qual o papel dos avós:
transmissores de afectos sem
regras ou, pelo contrário, a garantia da continuidade da família? Como se pode educar

nos tempos de hoje, em que
alguns reclamam mais autoridade e outros parecem recear a
palavra?
Estas são algumas das questões discutidas em “A Razão
dos Avós”. A partir de uma pesquisa aprofundada sobre as suas
próprias raízes familiares – as
famílias Bensaúde Branco e

Sampaio Carvalho –, Daniel
Sampaio centra-se no papel
dos avós no quotidiano familiar, mas pretende ir mais longe: sustenta que a razão está do
lado dos avós porque, como
historiadores da família, garantem a autonomia e a diferenciação dos mais novos.
Em diálogo com Eulália
Barros, na sequência da correspondência já trocada no livro
Lavrar o Mar, discute-se o significado actual dos valores
num mundo em mudança.
A Razão dos Avós é um livro para ser lido e discutido por
todos aqueles que se inquietam
com as relações humanas e
ainda não desistiram de alcançar um mundo melhor.
É de especial interesse para
avós, pais e educadores, que
nestas páginas poderão encontrar algumas respostas às suas
inquietações.

SUGESTÕES

Telma Leal Caixeirinho

... a minha eleição
(2008)
O filme

A Turma de Laurent Cantet

O prémio do festival de Cannes, realizado em Maio, foi o reconhecimento de um
trabalho que resultou naquilo que considero
ser muito mais que um filme… é a realidade das escolas, dos jovens, dos professores, das famílias, das dificuldades e
desafios educacionais e sociais… É o
mundo actual, puro e duro, transportado
para a sétima arte.
Aplausos para Laurent Cantet e François Bégaudeau, realizador e autor/protagonista respectivamente, e a todos os
alunos de Entre les murs ou A Turma.
E ainda:
Ensaio sobre a cegueira de Fernando Meirelles, Into the Wild de
Sean Penn e Mamma Mia! de Phyllida Lloyd.

O livro
A última aula
de Randy Pausch e Jeffrey Zaslow
E ainda: A turma (original entre les
murs) de François Bégaudeau

A música nacional
Intervalo de Per7ume

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

• História Desatinada de Portugal
Luís Mascarenhas Gaivão, autor de "História de Portugal em Disparates", acaba de
publicar, através das Publicações Europa-América, "História Desatinada de
Portugal". O livro apresenta-nos uma compilação das mais brilhantes respostas dos
alunos acerca da História de Portugal. A recolha é feita pelo próprio professor da disciplina, que, apesar de tudo, reconhece que são bons alunos. Muito bem dividido por
temas que marcaram a nossa história, encontramos distracções do tipo: "Os colonizadores dos Açores foram os alentejanos de Miranda"; "O cérebro do 25 de Abril
foi Otelo Saraiva de Carvalho e António Sampaio" ou "A língua dos romanos era o
português, mas inventaram, ainda, o inglês e o espanhol". Vale a pena conhecer a
obra. É só rir. Vale a pena, acreditem!

• Testemunho
Nicolas Sarkozy escreve, na primeira pessoa, o "Testemunho". Trata-se de um livro
"presidencial" que fala da Europa e do Mundo e, obviamente, da França.
Surpreendente na sua integridade, a obra é essencialmente "um auto-retrato", como
diz o New York Times. A obra da Guerra e Paz, cronologicamente ordenada, é essencialmente uma análise à situação actual da França, neste mundo cada vez mais competitivo. O livro, onde também aparecem vitórias e derrotas, fala de economia,
sociedade, educação, política e relações internacionais.

• Guia Prático do Profissional de RP
Apesar de o livro não ser propriamente recente, a sua reedição tem cerca de um ano.
Tal como indica o título, encontramos nesta obra um conjunto de orientações para o
desempenho, bem sucedido, das Relações Públicas. Ao longo da sua leitura,
podemos encontrar resposta para as maiores interrogações relativas ao mundo da
comunicação e do marketing. Aliás, a sua autora, Caroline Black, é uma profissional com uma vasta experiência em todas estas áreas. A obra da Europa-América
começa por falar da história das RP, passando pelas tácticas e técnicas, gestão de
eventos, negócios ou comunicação. Se é da área, aproveite esta sugestão de leitura!

• Paladares Minhotos nas Receitas de D. Antonieta
Paladares Minhotos nas Receitas de D. Antonieta é a mais recente aposta da Campo
das Letras a nível da sua colecção Campo dos Sabores. Como faz questão de referir
a professora Tereza Pereira, uma especialista nestas coisas dos "comes e bebes", o
Minho (e o Alentejo também) é uma das melhores regiões gastronómicas do país.
São peixes e mariscos do mar e do rio, bacalhoadas de muitos nomes, carnes suculentas, sarrabulhos de atacar com garfo, tintos encorpados e verdes de estalo. No
Minho há de tudo. Maria Antonieta Costa apresenta-nos um excelente livro muito
bem ilustrado e com receitas extremamente simples. A sopa transmontana, as migas
à moda da Zefa ou os bolinhos de bacalhau são exemplo disso.

A música internacional
The Story de Brandi Carlile
E ainda: Mercy de Duffy

O CD
Viva la Vida de Coldplay

O concerto
artista nacional
David Fonseca com o tour Dreams
in Colour, já disponível em DVD.

O concerto artista
internacional
Bon Jovi com o tour Lost Highway.
Disponível em DVD.

O evento
Alternativa de João Ribeiro
Telles Jr. no Campo Pequeno no
dia 4 de Setembro.
A noite mais aguardada foi repleta
de grandes emoções não só para
quem esteve presente mas para os
milhares de telespectadores que
assistiram através da RTP.
Obrigado à família Ribeiro Telles e
a todos por proporcionarem aos
aficionados momentos mágicos e
inesquecíveis.
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ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL – ZIF
“Uma ZIF é uma área territorial contínua, constituída na sua maioria por espaços florestais, sujeita a um plano de gestão
florestal e a um plano de defesa da floresta, gerida por uma única entidade.”
Decreto-Lei nº127/2005, de 5 de Agosto

As ZIF foram criadas com o
objectivo de estabelecer condições que permitam a gestão activa do património florestal, de
uma forma conjunta, com áreas
cuja dimensão permite uma
gestão técnica correcta.
Assim, a criação das ZIF tem
maior impacto nas zonas de
minifúndio promovendo o emparcelamento da gestão florestal, gerando assim benefícios
para os produtores florestais. Na
génese, a definição destas zonas
prende-se com as especificidades do ordenamento e da gestão
da floresta, permitindo a protecção do património florestal.
Os objectivos gerais de constituição de uma ZIF são:
• Promover a gestão sustentável dos espaços florestais que
a integram;
• Coordenar, de forma planeada a protecção dos espaços
florestais e naturais;
• Reduzir as condições de
ignição e de propagação de incêndios;
• Coordenar a recuperação
dos espaços florestais e naturais
quando afectados por incêndios;
• Dar coerência territorial e
eficácia à acção da Administração Central e Local e dos demais agentes com intervenção
nos espaços florestais.
Embora as Zonas de Intervenção Florestal tenham sido
idealizadas para colmatar os
efeitos da fragmentação da propriedade, mais visível no Norte
do país, a constituição destas
zonas incluem outras mais-valias que vão para além da gestão
comum com os objectivos já
mencionados.
Estas mais-valias prendemse com as medidas de financiamento à floresta, no âmbito do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), Fundo
Florestal Permanente (FFP) e
Programa de Desenvolvimento
Rural 2007-2013 (PRODER)
onde as áreas aderentes às ZIF
são prioritárias relativamente à
atribuição de ajudas.
Desta forma, os produtores
florestais com áreas de média e
grande dimensão, com capacidade de gestão técnica eficaz da
sua floresta e que à partida não
vislumbram nenhuma vantagem
em aderir a uma ZIF, irão ver as
suas candidaturas aos apoios
florestais penalizadas relativamente às candidaturas apresentadas pelas ZIF. A adesão a uma
ZIF permite ainda usufruir do
Plano de Gestão Florestal (PGF)

da ZIF, evitando assim a necessidade de cada proprietário ter
um PGF próprio, condição necessária para submeter candidaturas a projectos florestais no
PRODER.
O funcionamento das ZIF é
regulado de acordo com um regulamento interno aprovado em
assembleia-geral de aderentes –
proprietários florestais que concordaram em aderir à ZIF – possui um fundo comum e é gerido
por uma entidade gestora responsável pelo Plano de Gestão
Florestal e de Defesa da Floresta, em colaboração com as Comis-

sões Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e entidades locais. A entidade gestora é responsável pela
promoção da gestão profissional
conjunta das propriedades, concertação de interesses dos proprietários, aplicação da legislação, recolha, organização e divulgação de dados e informações relevantes bem como a
apresentação anual, em assembleia-geral de aderentes do plano anual de actividades e relatório e contas.
AAssociação dos Produtores
Florestais de Coruche (APFC)

promoveu a constituição de duas
ZIF na sua área de influência:
ZIF – Charneca da Calha
do Grou – abrange as freguesias de S. José da Lamarosa e
Couço (Coruche) e da Parreira
(Chamusca) numa área total de
15.422 hectares com cerca de
83% de área florestal e com o
requerimento final para a sua
constituição já entregue na Autoridade Florestal Nacional
(antiga Direcção Geral dos Recursos Florestais). Esta ZIF
conta já com 33 aderentes, representando estes uma área de 10
222 ha.

O quadro abaixo sintetiza as vantagens e potenciais inconvenientes de aderir
a uma Zona de Intervenção Florestal (ZIF)

ZIF – Ribeiras da Lamarosa e Magos e da Charneca de
Muge – abrange no concelho de
Coruche as freguesias de S. José
da Lamarosa, Coruche e Fajarda; e no concelho de Salvaterra
de Magos as freguesias da Glória do Ribatejo, Marinhais e Foros de Salvaterra. Com uma área
de 27.888 hectares e cerca de
72% de área florestal, encontrase em fase de entrega do pedido
de requerimento final. Apesar
de ter já reunido o número mínimo de aderentes (30) estes ainda
não representam 50% da área da
ZIF, pelo que permanecem abertos os contactos com os produtores florestais, no sentido de
sensibilizar novos aderentes.
De acordo com as características e necessidades dos produtores florestais abrangidos por
estas ZIF, foram estabelecidos
os seguintes objectivos específicos:
• Promover a protecção da
floresta contra a ocorrência de
Incêndios Florestais e de Pragas
ou Doenças;
• Promover a conservação de
recursos como o solo e a água;
• Promover uma gestão sustentável e o ordenamento da floresta;
• Aumentar a segurança dos
espaços florestais;
• Facilitar o acesso dos proprietários e produtores florestais
aderentes à ZIF aos instrumentos financeiros de política florestal.
Todos os interessados deverão
contactar a APFC
(Rua dos Guerreiros n.º 54,
2100-185 CORUCHE,
tel: 243 617 473
e-mail: apfc@mail.telepac.pt)
no sentido de esclarecer
qualquer dúvida relativamente
às Zonas de Intervenção
Florestal.
Na APFC os produtores
florestais também poderão
aderir às ZIF já constituídas,
através do preenchimento
do formulário de adesão e da
entrega de cópias da documentação de identificação do(s)
proprietários e da(s) propriedade(s) aderentes.

Associação dos Produtores
Florestais de Coruche
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Coruche – Casal dos Ossos – Colmar

MANUEL ANTÓNIO DUARTE SERRÃO
N. 21/01/1934

Pai Nosso

Avé Maria

RAFAEL DA FONSECA TADEIA
Faleceu em 15/11/08

F. 22/11/2008

Sua esposa, filhos e restante família vêm por este meio, participar a morte
do seu ente querido, Manuel António Duarte Serrão de 74 anos
ocorrida a 22/11/2008 em Colmar, França.
Vêm também por este meio agradecer a todos que
de uma maneira ou de outra, lhes manifestaram a sua dor e acompanharam
o seu funeral para o cemitério de Coruche
A todos, o nosso bem haja.
Agencia Funerária Sebastião lda
Telf.243 617 067
Rua do Couço nº1 2100-169 Coruche
agenciasebastiao@sapo.pt

Sua esposa filha e genro vêm por este meio agradecer a todos
os que o acompanharam na sua doença, em especial à sua médica de família
Dr.ª Fernanda Pinto e equipa de enfermagem.
Agradecemos também a todos quanto se dignaram a assistir
a este acto religioso e que o acompanharam à sua ultima morada.
Agencia Funerária de Coruche, Lda.
De: Manuel Firmino
Tel: 243 610 180 • 935 543 141 – 939 755 557

Participação de Missa
Informações da Paróquia de Coruche

Novembro de 2008
FALECIMENTOS
Dia 1 - António Joaquim Ferreira da Silva - 74 anos
- Heraldo António Ferreira- 91 anos
Dia 2 - Adelaide Cascalheira Serras dos santos Quelhas Ribeiro - 76 anos
Dia 4 - Augusta Maria Felicidade - 85 anos
- Joaquim Casimiro Marques- 80 anos
Dia 6 - Antónia Ribeiro - 88 anos
- José Amaro- 82 anos
Dia 7 - Maria Batista - 86 anos
- Custódio Ferreira Canuto - 74 anos
- António Duarte de Melo Gomes Pinto (Fanhanha)- 70 anos
Dia 11 - Manuel António - 49 anos
- Manuel Batista Nunes- 72 anos
- Maria Raquel- 81 anos
- Manuel Pires- 83 anos
- Maria Filipa Faria- 50 anos
Dia 12 - Sandra Isabel Martins Gomes - 24 anos
Dia 13 - Marcelina Dias - 80 anos
Dia 15 - Laurinda Filipa Cardeta - 70 anos
- Rafael da Fonseca Tadeia- 66 anos
Dia 16 - Clementina de Jesus Vicente Cordeiro - 85 anos
- Aurélio Emídio - 78 anos
Dia 17 - Maria Guilherme Gafaniz Carrasco - 69 anos
Dia 18 - Joaquim Mauricio - 76 anos
Dia 19 - José Morais Dias Moleiro - 70 anos
Dia 20 - António Estácio Ribeiro da Cunha- 66 anos
Dia 22 - Manuel António Duarte Serrão - 74 anos
- Manuel Anastácio - 81 anos
- Maria Laura de Oliveira Bernardes - 75 anos
Dia 24 - José Moreira - 84 anos
- Custódio Gaudêncio - 86 anos
- Maria Custódia Branco - 89 anos
Dia 25 - Rosa Salomé Rodrigues - 80 anos
Dia 26 - António Peseiro Duarte dos Reis - 72 anos
Dia 28 - Francisco Alves Batista - 72 anos
- Joaquim Jacinto Martins - 69 anos
- José Branco - 92 anos
- Teresa Maria - 94 anos
- Evangelista Augusto- 84 anos
Dia 31 - Heraldo António Ferreira- 91 ano

2007

2008

1 Ano de eterna saudade

JOAQUIM MANUEL LAMAROSA CARTAXO
A família manda celebrar uma missa por sua intenção
no dia 6 de Dezembro na Igreja de S. Nicolau
em Santarém, pelas 19 horas.
Para todos os que assistirem, o nosso Obrigado.

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

FARMÁCIA OLIVEIRA
Drª Maria Isabel Figueira da Silva
Directora Técnica

Tel. 243 650 297 • Fax: 243 650 299
Rua do Comércio, 72 • 2100-330 Couço
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III Troféu OriAlentejo

Gémeos Coutinho nos

dois lugares mais altos do
pódio em Vendas Novas

O III Troféu OriAlentejo prosseguiu no passado dia 22 de Novembro na Afeiteira, Vendas Novas. Foi uma temperatura verdadeiramente primaveril que recebeu os atletas participantes nesta
prova organizada pela ADFA (Associação do Deficientes das Forças Armadas).
O Clube de Orientação de Coruche, o COAC, marcou presença
nesta prova com um total de 13 atletas. No escalão Fácil Masculino
a luta pelo primeiro lugar foi travada por dois atletas do COAC, os
irmãos Ruben e Ricardo Coutinho. Percorrendo os 3,8 km de prova
em 29m 24s, Ruben Coutinho (COAC) alcançou o primeiro lugar
do pódio, com uma vantagem de aproximadamente 4minutos para
Ricardo Coutinho (COAC) e 10 minutos para o 3.º classificado.
Neste escalão há ainda a destacar o 10º lugar de Fábio Alves e o 11.º
de João Oliveira.
Se neste escalão, na vertente masculina, os atletas do COAC
estiveram em bom plano, o sector feminino não se ficou atrás. Com
uma prova extremamente regular, Filipa Neves (COAC) alcançou
um excelente 5.º lugar com uma desvantagem de aproximadamente
2 minutos para a 4.ª classificada. Por sua vez Patrícia Arromba
(COAC) a realizar uma prova extraordinária que lhe dava a liderança no 5.º ponto, ao cometer um erro no 6.º ponto comprometeu
definitivamente a sua prova.
Destaque final para Bernardo Brasileiro que no escalão de Iniciação alcançou o 3.º lugar final a apenas 4minutos do vencedor.

152 Atletas de Taekwondo
em Coruche

No passado dia 9 de Novembro no pavilhão
municipal de Coruche, realizou-se o 1.º estágio de
praticantes de TaeKwondo, organizado pelo Atlético Clube do Biscaínho. 152 Atletas que representaram algumas escolas da modalidade que
existem em Portugal, Beja, Ferreira do Alentejo,
Azambuja e de todo o distrito de Setúbal. O objectivo do estágio foi em primeiro lugar apurar a téc-

nica bem como, fomentar o convívio entre as diversas escolas de Taekwondo.
O estágio foi ministrado pelo mestre Luciano
Neto – 6º DAN Internacional.
Cumprido o objectivo houve ainda tempo para
um simpático magusto, que proporcionou o convívio entre atletas, organização e algumas individualidades que marcaram presença.

FUTSAL – Classificações
1ª DIVISÃO A.F. SANTARÉM – SENIORES MASC. 08/09
1ª Fase - Série 2

1ª DIVISÃO A.F. SANTARÉM – JUNIORES MASC. 08/09

JUNTA DE FREGUESIA
DA FAJARDA

A toda a população do Concelho e
em particular aos fregueses da Fajarda
desejamos Bom Natal e Próspero Ano Novo
Rua do Minderico, 95
2100-509 FAJARDA
Telefone e Fax: 243 678 189
E-mail: juntaffajarda@sapo.pt

FUTEBOL – Distrital
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Perna de Borrego
com arroz de miúdos
Nota:
O borrego, normalmente, tem uma carne tenra, de maneira que deve
haver o cuidado de não a recozer, deverá ficar rosada e suculenta por
dentro.

Ingredientes 4 pax
Tempero da perna:
• 1 perna de borrego (aprox. 2kg)
• 4 dentes de alho
• 1 raminho de alecrim
• 1 copo de vinho branco
• 1 dl de aguardente
• 1dl de azeite
• 1 cabecinha de cravinho
• 4 grãos de pimenta preta
• 2 folhas de louro
• 50 gr de margarina
• 4 fatias de Bacon
• sal q.b.

Para o acompanhamento:
• 250 gr de arroz agulha ou extra longo
• 2 dentes de alho
• 1 cebola pequena
• 50 gr alho francês
• 200 gr de miúdos de borrego
(coração, fígado e rins)

•
•
•
•

1dl vinho tinto
Meio litro de água quente
100gr azeitonas pretas
1dl azeite

Confecção da perna:
Limpe a Perna de Borrego de toda a gordura que se encontra a mais, se necessário, retire o bedum que se encontra na parte interior da perna. Tempere a
perna, preparando uma marinada com o alho laminado, louro, pimenta preta, 1 cravinho, alecrim, um fio de azeite, aguardente, vinho branco e sal. Deixe
repousar durante 3 horas aproximadamente. Retire a perna da marinada e coloque-a num tabuleiro, disponha uma noz de margarina e o bacon sobre a
mesma. Aqueça o forno a 1600C e deixe assar durante 1h e 20m (aprox.), virando a perna sempre que necessário. Tenha o cuidado de não deixar que o
molho desapareça ou queime, acrescentando vinho branco ou água conforme o gosto. Quando a perna estiver assada retire o tabuleiro e reserve o molho
coando-o directamente para uma caçarola. Coloque o molho em lume normal, adicionando um pouco de vinho branco e uma noz de margarina e deixe ferver, o molho está pronto a servir.

Confecção do arroz de miúdos:
Prepare um refogado descascando e picando a cebola, o alho e o alho francês, deixe alourar juntando de seguida os miúdos de borrego cortados em
pedaços pequeninos. Deixe fritar. Descaroce e pique as azeitonas juntando-as ao refogado. Por fim, adicione o arroz e deixe fritar mais um pouco. Antes de
juntar a água a ferver deite um pouco de vinho tinto. Depois de ter adicionado a água deixe levantar fervura, coloque no mínimo tapando a panela. Espere
10 minutos antes de desligar e mantenha a panela tapada durante mais 10 minutos. Ao destapar a panela mexa o arroz com um garfo, de modo a soltá-lo.
Empratar e decorar com um raminho de cheiros e azeitonas. O molho da carne deve ser servido à parte.

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

Controlo de temperatura
Mónica Tomaz

*Médica veterinária

Caríssimos leitores, que bom
que é vivermos nos tempos de
hoje (claro, excluíndo questões
como avaliações, gasolinas,
bancos, iraque, poupanças, política, enfim…)… Referia-me ao
facto de podermos usufruir das
modernas tecnologias e da melhor invenção de todos os tempos em matéria de segurança
alimentar: o Frigorífico e o Congelador!!!
Já imaginaram a nossa vivência sem o dito electrodoméstico?! Como é que alguma vez
os nossos antepassados sobreviveram a tal?!
O armazenamento dos produtos nos equipamentos de
frio deve cumprir os seguintes
requisitos gerais:
• Manter os equipamentos
em bom estado de limpeza não
esquecendo as borrachas das
portas, os puxadores, as prateleiras, as paredes interiores, o
solo e o tecto;
• Ser munidos de termómetros em local visível para controlo periódico da temperatura;
• Apresentar prateleiras em
material liso, resistente à corrosão, de fácil limpeza e desin-

A conservação dos alimentos pelo frio
é o principal método utilizado para prolongar
a durabilidade dos géneros alimentícios,
preservando as suas características.
Este método tem como principal objectivo
inibir ou retardar o desenvolvimento
da actividade bacteriana.
A refrigeração e congelação
não destroem microorganismos!!
fecção e/ou estrados facilmente
removíveis, resistentes ao choques e à corrosão, também de
fácil higienização;
• Devem ser colocados em
áreas bem ventiladas, longe de
fontes de calor (fornos, fogões…),

e protegidos da luz solar directa;
• Nunca interromper a cadeia
de frio;
• Nunca colocar sacos de
plástico sujos ou molhados nos
equipamentos de frio;
• É também proibida a pre-

sença de latas, estrados ou caixas
de madeira no seu interior;
• Não encher demasiado os
equipamentos para permitir uma
boa circulação de ar entre os alimentos;
• As portas devem ser abertas
o mínimo de vezes e tempo possível e nunca permanecer abertas;
• Verificar periodicamente as
condições de funcionamento e
manutenção (ex: descongelação,
substituição de borrachas, limpeza/aspiração do condensador);
• Controlar regularmente as
temperaturas de armazenagem e
efectuar diariamente o seu registo.
As temperaturas indicadas
para produtos congelados é
entre -18ºC e -20ºC (no entanto toleram-se oscilações de
2ºC durante o transporte)
As temperaturas aconselhadas/obrigatórias para géneros alimentícios refrigerados
são:
Carne e peixe: 0 a 4ºC
Carne picada: 0 a 2ºC
Produtos em descongelação: 0 a 5ºC
Charcutaria: 0 a 6ºC

Lacticínios: 0 a 5ºC
Frutas e Legumes: 4 a 8ºC
Se apenas existir um único
equipamento frigorífico, a temperatura de armazenamento deve ser a do produto mais exigente, ou seja, a temperatura mais
baixa.
Quando existe apenas um
frigorífico devemos respeitar
as regras de organização vertical:
• colocar os alimentos confeccionados na prateleira superior
• a seguir os lacticínios e a
charcutaria
• depois as carnes e pescados
crus
• na prateleira inferior os legumes e frutas
Os equipamentos de conservação de congelados devem ser
utilizados para manter os produtos comprados congelados.
Não deve congelar qualquer
tipo de produto, cru, semi-transformado ou confeccionado, sob
pena de ser apreendido aquando
de um acto de fiscalização.
Até breve e um Feliz Natal.

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carne de Touro Afogada

Preparação

Ingredientes:
1 kg de carne de peito de touro
4 colheres de sopa de azeite
8 chávenas de chá de água quente
1 chávena de chá de cebola picada
2 colheres de chá de alho amassado
1 folha de louro
2 colheres de sopa de cheiro-vverde picado
1 ramo de hortelã
3 folhas de repolho rasgadas em pedaços médios
2 cenouras cortadas em rodelas grossas

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

• Na véspera, limpa-se a carne e corta-se em cubos. Numa panela, coloca-se metade do azeite e aquece-se em lume alto. Junta-se a carne
para que refogue, mexendo-se sempre, até dourar. Cobre-se com a água quente e vai a cozer, mexendo-se de vez em quando, até ficar
macia, regando-se com mais água quente, se necessário. Noutra panela, coloca-se o azeite restante que se aquece em lume alto. Juntase a cebola e o alho e refoga-se, mexendo-se até dourarem levemente. Acrescenta-se o refogado cebola e alho à carne, junta-se o louro,
o cheiro-verde e a hortelã que se misturam bem. Tira-se do lume, deixa-se esfriar, tapa-se e reserva-se no frigorífico. No dia seguinte,
retira-se a gordura da superfície. Leva-se novamente ao lume alto, junta-se o repolho e a cenoura e ferve-se até cozinhar. Tira-se do lume,
passa-se para uma terrina ou prato de servir e leva-se de imediato à mesa.
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