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EDITORIAL

E depois de um ano…
Um ano passou desde que tomei as rédeas do Jornal Coruche.
Que dizer? Que sentir?
uando aceitei o desafio do fundador do Jornal, o Dr. Abel
Matos Santos, fi-lo a pensar
naquilo que poderia ser a concretização de um sonho de miúdo, ser jornalista.
Mas ser Director de um jornal? Do
jornal da Terra que me viu nascer,
crescer e trabalhar, viver e muito
provavelmente morrer? Meu Deus
tanto só para mim? Foi aí que Deus
(ou aquela voz universalmente íntima
interior) me respondeu, “não, não é
só para ti, é para todos, para os
coruchenses e não coruchenses, para
aqueles que assim como tu amam a
sua terra!”. Aceitei e não podia estar
mais satisfeito.
O Jornal de Coruche cresceu, hoje
temos já a nossa sede em pleno coração de Coruche (Rua Direita, n.º
102), e mesmo no meio desta crise
enjoada e real lá vamos levando o
barco a bom porto com a sua ajuda, o
seu entusiasmo e a nossa dedicação.

Q

E porque o tempo não pára nem
perdoa, assim continuaremos aceitando as críticas e os elogios com a mesma frontalidade mas também abrindo
este nosso espaço comum para todos
aqueles que queiram juntar as suas
vozes às nossas, pois só assim haverá
continuidade e qualidade de informação e prazer.
Resta-me então agradecer a todos
os colaboradores, que juntamente
comigo fazem do Jornal de Coruche,
aquilo que ele é, o seu jornal de eleição. Feitos os festejos e os desabafos
é tempo de rever a actualidade.
Achei, piada, melhor gozei do discurso de José Sócrates no congresso
do PS, “o tipo tem piada, pá” dizia
um amigo meu enquanto assistíamos
ao seu discurso surrealista. Se este senhor tivesse vergonha na cara nem
punha lá os pés.
As inúmeras peripécias de que
“coitadinho” tem sido vítima não jogam a seu favor, senhor Sócrates, ele

é a sua licenciatura duvidosa, o caso
Freeport, a compra de um apartamento por metade do preço, as promessas
que fez e que não cumpriu. E depois
ainda vem dizer que é o povo quem
mais ordena? O exemplo da Democracia começa por si, senhor Sócrates.
E que exemplo o senhor tem dado à
sociedade!... Olha, olha que exemplo!
É certo que não está nada provado,
mas em Portugal, o que se consegue
provar? Nada. Infelizmente, cá pelo
burgo é assim, a justiça está sempre
do lado errado.
Cheios de inspiração fomos à FIL,
à apresentação do novo projecto da
Câmara Municipal – Coruche Inspira
– um projecto grandioso inspirado no
turismo, lazer e cultura, que em altura
de crise, poderá ser uma lufada de ar
fresco à economia coruchense. Os
eventos deixam-nos água na boca, vamos aguardar!
E como se não bastasse, eis que
surge a tão esperada apresentação do

MIC – Movimento Independente dos
cidadãos de Coruche – um grupo de
coruchenses de diferentes quadrantes
políticos e ramos profissionais que se
uniu com o objectivo de contribuir
para o desenvolvimento da nossa vila,
da política e cidadania que lhe são
inerentes, assumindo-se como uma
alternativa em ano de eleições.
E sobre o mundo? Pergunto-me…
Que hei-de escrever? Traições, revoluções, despedimentos, tragédias, tédio, miséria e pouca vontade de acreditar nessa já desgastada esperança,
que os mais optimistas vão alimentando.
Vamos ver ao que isto dá, digo baixinho enquanto fecho a edição e preparo a próxima.
Votos de boa leitura, até ao próximo número.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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GRANDE ENTREVISTA

Edalgisa Gameiro Silva
É a presidente da Associação ENCOSTATAMIM, uma associação sem fins lucrativos,
essencialmente virada para os doentes oncológicos. Com menos de um ano de existência,
a ENCOSTATAMIM conta já com mais de 400 sócios.
Nesta edição o JC foi conhecer um pouco melhor a Associação ENCOSTATAMIM,
entrevistando a sua Presidente.
Jornal de Coruche (JC) – Como
surgiu a Associação ENCOSTATAMIM?
Edalgisa Silva (ES) – A associação
surgiu devido à existência de muitos
casos de doença oncológica no Concelho
de Coruche, muitos deles, associados a
meios sociais e económicos muito fragilizados.
A Exposição de pintura na CGD da
professora Ana Flausino realizada em
Março do ano que passou foi a mola de
arranque deste grande Projecto... como
sabe, ela quis fazer uma pequena homenagem à mãe, vítima de cancro e a todas
as pessoas que padecem desta doença
pelo que fez questão de parte do produto
das vendas das obras de arte, virem a reverter a favor da criação de uma Associação de Apoio ao Doente Oncológico
aqui em Coruche. Também o facto de o
Movimento Um DIA PELA VIDA realizado hà quatro anos atràs ter sido um
sucesso, fez-nos pensar que poderíamos
avançar com uma Associação que pudesse a nível local ser uma resposta nos
campos informativo, psicológico, social
e humanitário e, posto isto, por que não
arregaçar as mangas?
JC – Porquê o nome ENCOSTATAMIM?
ES – ENCOSTATAMIM, porque geralmente todos precisamos de um ombro
amigo. E foi também quando surgiu a
canção do Jorge Palma Encosta-te a
mim cuja letra e música nos tocou de
uma forma muito particular...
JC – Quais os objectivos da associação?
ES – Como sabe, somos uma associação sem fins lucrativos (IPSS) tendo
como objectivos, contribuir para o bemestar psicológico e social da pessoa portadora de doença oncológica residente no
concelho de Coruche e promover a sua
integração na sociedade.
JC – Para quem está, esta associação
direccionada?
ES – A associação está direccionada a
todos os doentes oncológicos que habitem no concelho, independentemente de

serem ou não naturais de Coruche e independentemente de serem sócios ou não
JC – Como é feito o contacto entre os
doentes e associação?
ES – Os doentes com cancro são
doentes muito especiais... nós não podemos ir à procura destas pessoas, têm de
ser elas a procurarem-nos... serão os mé-

dicos do Centro de Saúde que irão informar os doentes da nossa existência, da
nossa Associação e compete ao doente
decidir se quer a nossa ajuda...
JC – Que tipo de apoios a associação
garante aos doentes oncológicos?
ES – Actualmente, já fizemos alguns
contactos de forma a poder estabelecer

protocolos de cooperação com diversas
empresas e/ou Serviços mas ainda estamos no início...
JC – Actualmente são muitas as pessoas que recebem os apoios da associação?
ES – Neste momento A Encostatamim teve a oportunidade de apoiar já
duas pessoas, pois já falei anteriormente.... ainda não temos organizada a nossa
bolsa de Voluntariado. A Associação é
bastante recente, só foi legalizada em
Julho, a 18 de Julho e o projecto ainda
não foi apresentado à população, isso irá
acontecer no próximo dia 7 de Março.
JC – Quais são os meios de subsistência da associação?
ES – Alguns donativos... e eventos
que entretanto se organizaram e outros
que virão por aí... para além da grande
campaqnha de sócios que está actualmente a decorrer. Se nós tivermos toda
a população como sócia da ENCOSTATAMIM seria com toda a certeza uma
grande conquista ... um euro por mês não
é nada comparado com o bem que esta
associação propõe fazer...
JC – Qual a análise que faz da envolvência da comunidade coruchense?
ES – Tem sido uma comunidade
extraordinária no que toca à solidariedade. Tem sabido responder a todas as solicitações de um forma empenhada e
solidária... tem ultrapassado as expectativas ... veja que para o Jantar Encostatamim, dia 7, mesmo antes de termos os
bilhetes à venda, eles já estavam esgotados (500 bilhetes)
JC – As empresas coruchenses
apoiam a ENCOSTATAMIM?
ES – Sim... Desde o início têm estado
connosco nesta caminhada. E digo-lhe
têm sido uma surpresa...
JC – A associação tem alguma parceria com outras instituições, nomeadamente a Liga Portuguesa Contra o Cancro?
ES – Parceria ainda não temos, mas
gostaríamos de fazer... na formação do
voluntariado, por exemplo, na aquisição
de equipamemtos auxiliares para doentes
oncológicos que ao adquiri-lo através da
Liga ficam a muito bom preço.
JC – Acha que as pessoas têm medo
dos rastreios?
ES – Posso dizer que sim, existem
pessoas que não vão aos rastreios porque
dizem que preferem não saber, o que é
muito mau pois um cancro detectado a
tempo poderá à partida, possibilitar melhores condições de poder conviver com
a doença.
JC – Quer falar-nos do Jantar de apresentação da ECOSTATAMIM?
> continua na página seguinte
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G R A N D E E N T R E V I STA

> continuação da página anterior

Edalgisa Gameiro Silva
presidente da Associação ENCOSTATAMIM

ES – Este jantar é à partida, um jantar
muito especial, não só por ser o 1.º Jantar ENCOSTATAMIM mas porque nele
iremos fazer a apresentação do nosso
Projecto para além de uma surpresa muito especial e que está directamente ligada
ao projecto. Irá ser uma surpresa... é só
o que poderei dizer neste momento.
Tenho a certeza que será um jantar
bem animado com dois coruchense bem
conhecidos, David e Carlos, para além de
um espectáculo musical e de dança con-

temporãnea interpretados por alunos da
classe de avançado da Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense.
Bem, para além da boa mesa a que o
Restaurante O Farnel nos tem já habituado e do contributo dos muitos coruchenses que através da sua generosidade irão
estar presentes neste evento teremos também a presença de um grande músico
onde poemas como Encosta-te a mim
fazem as delícias de qualquer um, ele é ...
Jorge Palma.
Afinal é como se fosse nosso padrinho e a sua canção já funciona como um
hino da Associação ENCOSTATAMIM.
JC – Pessoalmente acha que a cura
para o cancro está para breve?
ES – Com a evolução da medicina
tudo é possível, mas infelizmente o cancro é muito disperso, não é específico,
existem muitos tipos de cancro, mas
quem sabe um dia se consiga uma cura
geral, mas acredito que a prevenção é
uma das coisas mais importantes para
combater o cancro.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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CANCELAMENTO DE CONCESSÃO DE JAZIGO
PERPÉTUO EM HASTA PÚBLICA

CANCELAMENTO DE CONCESSÃO DE JAZIGO
PERPÉTUO EM HASTA PÚBLICA

JAZIGO N.º 12 - CEMITÉRIO DE CORUCHE

JAZIGO N.º 15 - CEMITÉRIO DE CORUCHE

Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de
Coruche, concelho de Coruche, torna público que nos termos da alínea d) do n.º
6, do artigo 34.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de
Coruche, concelho de Coruche, torna público que nos termos da alínea d) do n.º
6, do artigo 34.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

No dia 21 de Janeiro de 2009, pelas 10:00 horas, na sala de sessões da Junta
de Freguesia, compareceram os elementos do executivo da Autarquia, a fim de ser
dado início à concessão por hasta pública do Jazigo n.º 12 do Cemitério de
Coruche, conforme previamente publicitado através de Edital de 31.12.2008.

No dia 22 de Janeiro de 2009, pelas 10:00 horas, na sala de sessões da Junta
de Freguesia, compareceram os elementos do executivo da Autarquia, a fim de ser
dado início à concessão por hasta pública do Jazigo n.º 15 do Cemitério de
Coruche, conforme previamente publicitado através de Edital de 31.12.2008.

Não tendo comparecido qualquer interessado na licitação da concessão do
Jazigo, a mesma foi cancelada por falta de licitadores.

Não tendo comparecido qualquer interessado na licitação da concessão do
Jazigo, a mesma foi cancelada por falta de licitadores.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser legalmente
afixados nos locais habituais e publicados em dois jornais da região.

Para constar se passou o presente e outros de igual teor que vão ser legalmente
afixados nos locais habituais e publicados em dois jornais da região.

Junta de Freguesia de Coruche, 25 de Fevereiro de 2009

Junta de Freguesia de Coruche, 25 de Fevereiro de 2009

O Presidente da Junta
(Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa)

O Presidente da Junta
(Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa)
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POLÍTICA

A Democracia não é para todos
Hélio Bernardo Lopes
Analista Político

Objectivamente, a democracia não é para todos. Um
facto que salta à vista na sequência da campanha negra
posta em andamento contra o
Primeiro-Ministro, José Sócrates, que parece ter agora
atingido uma ligeira atenuação.
Tudo começou, nesta versão
mais recente, já com as eleições
à vista, mas com as sondagens a
mostrarem um comportamento
constante, com a tal carta rogatória que aqui chegou a partir do
Serious Fraud Office.
Num ápice, ao Primeiro-Ministro foram exigidas explicações cabais, a menos de um ínfimo de dúvida, como há dias se
viu no Prós e Contras por parte
do ex-autarca, Paulo Morais.
Simplesmente, por mais explicações que se dêem, pode
sempre continuar a pedir-se novas explicações, até porque,
como Carlos Abreu Amorim ali
deixou claro, aquele seu exem-

plo da grande via rodoviária
algarvia nada tinha que ver com
corrupção, como Rui Gonçalves
bem tentou demonstrar, mas que
a torrente argumentativa daquele simplesmente impediu que
fosse escutada pelos portugueses.
Mas bastou estar atento ao
programa da Renascença, em
que estiveram presentes Vera
Jardim e Nuno Morais Sarmento, para se perceber que, durante
perto de um dia, apenas as palavras do segundo eram apresentadas nos nossos canais televisivos, só já pelo final do dia
seguinte começando a surgir
algumas do primeiro.
E a razão é simples: as palavras de Morais Sarmento eram
mais contundentes e televisivamente chamativas, eram notícia,
dado que exigia que rolassem
cabeças no Ministério Público.
Ao contrário, Vera Jardim era
ele mesmo, mostrando sem dúvida a realidade, com uma aqui

outra ali, mas sem nada de chamativo. De um modo que se não
pode contestar, Nuno Morais
Sarmento tem todas as condições para poder ganhar eleições
alguma vez, dado que atrai, o
que não acontece com Vera
Jardim.
Depois, passou a ser notícia
a ida a Belém do ProcuradorGeral da República, com todo o
tipo de conjecturas e de cenários, embora pouco se possa, de
facto, perceber, dado que esta
audiência havia sido combinada
há perto de três semanas.
Teria sido, na opinião dos
designados analistas, o tal problema da questão de Estado, que
o Presidenta Cavaco Silva salientara talvez poder assim designado. Simplesmente, a ser tal a
realidade, significaria que o Presidente entenderia que Portugal
seria uma singularidade no espaço europeu, porventura, mesmo internacional, porque nunca
foram questão de Estado os

casos de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Berlusconi,
Bill Clinton, Tony Blair, Laurent Fabius ou Holmert, entre
tantos outros.
A tudo isto, vieram juntar-se
as palavras de Ricardo Sá Fernandes, em torno do caso Casa
Pia e do Ministério Público, parece que pior que a Inquisição,
mas também a apreciação, sem
dúvida mais acertada de Artur
Marques, em torno da legalidade dos honorários que têm sido
pagos pela autarquia felgueirense. A grande chatice portuguesa de ter de investigar e de
acusar.
Logo depois, a inacreditável
sondagem feita para a RTP,
Antena 1 e Jornal de Notícias. E
digo inacreditável por esta realidade simples e evidente: depois
de uma campanha de diário
descrédito contra o actual Primeiro-Ministro, com os portugueses intoxicados com as mil e
uma historietas que são constan-

temente lançadas, como podia
ser outro, o resultado da sondagem?! Esta sondagem, com as
questões que foram colocadas a
quem respondeu, nunca seria
aceite pelo Tribunal Constitucional, se acaso pudesse fazer
parte do suporte para um qualquer referendo, pela razão, mais
que evidente, de que a resposta
está desde algum antecipadamente induzida junto dos portugueses.
Por fim, o outdoor da JSD,
que surgiu em Almada, tratando
o Primeiro-Ministro do País de
um modo pouco aceitável numa
democracia que funcione minimamente bem. Até porque se a
moda pega, bom, lá continuaremos a ter novas vítimas do pior
uso da democracia.
De um modo muito objectivo, a grande verdade é que a
democracia não é para todos. É
o que salta à vista da campanha
negra que se abateu sobre o Primeiro-Ministro, José Sócrates.

OPINIÃO

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

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

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

A crise e as
preocupações
do PS
Em mais um momento da
nossa milenar história enquanto portugueses, estamos
no meio de mais uma enorme
crise a que nos vimos habituando desde há 35 anos.
Para sair dela, temos de galvanizar para uma força vencedora e criar corpo, assentes naquilo que é o respeito pelo semelhante em todas as dimensões da vida, mas não renunciando à matriz Portuguesa, que
não é laica, nem maçon, nem
tão pouco Republicana, especialmente no que de jacobino
diz respeito.
Somos humanistas, universalistas, na melhor tradição portuguesa, sem traumas ou complexos, compassivos solidários
e compreensivos.

Com estas características tão
portuguesas, fizemos Brasis por
todo o Mundo, do Minho a Timor, fomos grandes apesar de
pequenos, e com tudo isto não
precisamos de andar a criar quotas para mulheres na política, o
que só as diminui. E, por isso
tivemos Rainhas, mães, empresárias, mulheres de valor.
Por isso, não precisamos de

Abel Matos Santos
Psicólogo Clínico e Sexologista

exacerbar o aborto, as orientações sexuais, o sexo sem afecto.
Isso diz respeito ao íntimo e ao
privado de cada um e deve ser
respeitado e ninguém deve ser
discriminado ou prejudicado
por isso! Mas também não pode
ser favorecido, levando adolescentes e jovens a práticas para
as quais não se sentem “orientados” mas que desenvolvem para
serem “parte”.
A exacerbação das orientações sexuais e a defesa da hetero, homo e bi sexualidades só
provoca divisão e estigma.
A sexualidade deve ser compreendida nos afectos e no amor
partilhado, desta forma humana,
cristã, compassiva e universal.
Desta forma seremos sempre
todos, parte integrante e nunca
exclusão.
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OPINIÃO

D. Nuno Álvares Pereira
Um Português de Excepção

João José Brandão Ferreira
TcorPilAv (ref.)
Comd. Linha Aérea

Frei Nuno recebeu o embaixador de Castela, em sua cela,
amortalhado no hábito.
– “Nunca mais despireis essa
mortalha?” perguntou-lhe o castelhano.
– “Só se el-rei de Castela
outra vez movesse guerra a Portugal...”
E erguendo-se: – “Em tal caso enquanto não estiver sepultado, servirei ao mesmo tempo a
religião que professo e a terra
que me deu o ser”.
Por baixo do escapulário tinha o arnez vestido.
O castelhano curvando a cabeça, saíu.
___
Finalmente, ao fim de uma
espera de séculos, a canonização
do Beato Nuno de Santa Maria
está marcada: será no dia 26 de
Abril e terá como companheiros
quatro cidadãos da península
Itálica. Este reconhecimento da
Igreja deve ser considerado com
grande júbilo pela nação dos
portugueses.As comemorações
devem ter realce identico. Não
vai ser fácil, todavia, que tal
venha a acontecer, mas já lá iremos.
De facto a figura e a acção
do Condestável é absolutamente
singular na História de Portugal
e,a ele, mais do que a qualquer
outro,devem os portugueses o
facto de continuarem a ser livres
e independentes.
Não vamos percorrer a vida
do grande vencedor de Aljubarrota – fasto luminoso das nossas
glórias militares – nem os seus
actos do dia-a-dia, que são referências incontornáveis de moralidade pública, virtudes humanas
e devoção cristã, que balizaram
a vida do herói e santo, mas tão
só afirmar dois notabilissimos
factos: ser Nuno Álvares o nosso único chefe militar que nunca
perdeu uma batalha ou um simples combate (e pelejou muito!);
e sendo já numa altura madura

do seu peregrinar pela terra, um
dos homens mais ricos do Reino
– senão o mais rico – se ter
despojado de tudo, destribuindo
os seus bens pelos familiares,
amigos, companheiros de armas
e ordens religiosas. Queria apenas passar a viver de esmolas e
foi preciso uma ordem real para
impedir que tal viesse a suceder.
Não existe outro exemplo
em toda a gesta nacional, desde
que Afonso Henriques individualizou o Condado Portucalense,
que se lhe possa igualar.Como,
possivelmente, não haverá no
mundo inteiro.
É, pois, diante desta figura
gigantesca de carácter, competencia, humildade e Fé, que os
portugueses se devem curvar e
em cujo exemplo deveriam meditar.
Ora os portugueses deste início do século XXI desconhecem
e ignoram, na sua maioria – com
os poderes públicos à cabeça – o
ganhador dos Atoleiros, de Trancoso e Valverde, o grande comandante que nunca vacilou nos transes mais dolorosos e incertos.
É este, então, o momento
ideal para arrepiarmos caminho
e dar graças à Providencia Divina pelo facto do Santo Con-

ALUGA-SE
Espaço comercial, devidamente licenciado,
com cerca de 200 m2
destinado a café e restauração,
situado em Valverde, freguesia de Coruche.

destável ser um dos nossos e
lembrarmos aos nossos filhos e
netos que nunca o deverão esquecer.Porém, não se pode amar
o que se desconhece.
Numa época em que os nossos brios patrióticos tão necessitados estão de alimento que os
retirem da soturna decadencia
em que sucessivas opções de
estouvado e ignaro mau senso,
os colocaram, surge esta luminosa oportunidade de retemperar a alma dos bons portugueses.
Será um crime de lesa Pátria,
desperdiçá-la!
Deste modo julgamos que se
deve actuar rapidamente em três
ambitos: o religioso, o militar e
o cívico. É por demais evidente
que a cerimónia de canonização
deve ser seguida pelo país inteiro – não há aqui azo a divisionismos – e não se deve esgotar na
cerimónia em Roma a qual deve
ter a presença de muitos portugueses e de bandeiras de Portugal. É preciso mobilizar o maior
número de pessoas a deslocarem-se ao Vaticano.
A imagem de Nuno de Santa
Maria (o nosso décimo primeiro
santo), deve ser transportada em
avião da Força Aérea ou da TAP,
para Lisboa e ser escoltada por

VENDE-SE
TERRENO
com 1655m

2

Para mais informações contacte:

Contacto:

917 950 714

939 523 366

aviões de combate assim que
entrar no espaço aéreo nacional
– as asas dos aviões da FA ostentam a cruz de Cristo,ela não está
lá por acaso.
No aeroporto a imagem deverá receber honras militares e
ser levada para o Convento do
Carmo – a sua última morada –
e ficar à guarda de forças da
GNR. O percurso deverá ter alas
de militares.
Em data próxima realizar-se-á um “Te Deum” nos Jerónimos em honra do novo santo,
com a presença de todas as
irmandades e institutos religiosos.No dia seguinte a imagem
deverá seguir para S. Margarida,
passando pela Escola Prática de
Infantaria – arma de que D. Nuno é o patrono.
Em S. Margarida, na unidade herdeira das tradições da 3.ª
Divisão de Infantaria – a Divisão N'Álvares – será feita uma
velada de armas à maneira
medieval, para seguidamente se
prestar as honras militares na
Batalha antecedidas pela passagem nos campos de S. Jorge.
Em todos os itinerários o povo e
todas as autoridades devem sair
às ruas para aclamar tão distinto
e valoroso antepassado. Em

frente à sua estátua equestre na
vila da Batalha serão prestadas
honras militares pelo maior contingente de tropas apeadas que
se possa reunir a que se seguirá
missa solene militar, com a presença dos estandartes de todas
as unidades militares, no mosteiro de Santa Maria da Vitória.
O corpo diplomático deve ser
convidado a assistir.
As cerimónias deslocar-se-ão, então, para o concelho da
terra natal de D. Nuno, Cernache do Bonjardim, cujas forças
vivas já se preparam para a justa
homenagem.
Em simultâneo deverão realizar-se palestras, homilias, conferencias, colóquios, etc. em todas as paróquias, unidades militares (incluindo as destacadas),
escolas e instituições de cultura
e patrióticas um pouco por todo
o país.Tais comemorações deverão inspirar o aparecimento
de obras de arte, literatura, medalha,emissão filatélica, etc,alusivas ao evento.
É urgente reaporteguesar
Portugal.
Para tudo se levar a bom termo, deverá ser constituído um
grupo director e coordenador
que não pode dispensar o alto
patrocinio do Presidente da República (e deverá até ser liderado pela presidencia). Aos eventos devem ser agregadas o
maior número de instituições
representativas da sociedade.
Infelizmente haverá que
contar com a acção de forças
antinacionais que tudo farão para menorizar tão importante
acontecimento. Há que as enfrentar com serenidade, determinação e firmeza. Como D. Nuno
nos ensinou.
Que o grande Fronteiro Mor
do Além-Tejo, Condestável de
Portugal, alma pura e bela, agora Santo Nuno, continue a interceder pela terra de Santa Maria.
Acreditem que bem precisamos.

VENDE-SE
C A S A D E H A B I TA Ç Ã O
Bairro da Areia
Contactos: 243 675 364 • 936 747 093
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HISTÓRIAS DE PORTUGAL

O Santo Condestável também passou por aqui!
A ligação de D. Nuno Álvares Pereira a Coruche
A poente da vila, na azinhaga que divide a propriedade da
família Gonçalves Ferreira, situa-se a alva Ermida de Santa
Luzia, ornada com a sua barra
de azul celeste, num lugar convidativo ao recolhimento e à contemplação.
A formosura da encosta
completa-se na vistosa paisagem da lezíria, alegre e fecundante, um recanto abençoado
por Deus, que tem sido sacralizado pelo homem desde tempos
imemoriais.
Este ambiente místico não
passou despercebido ao Condestável do Reino, D. Nuno Alvares
Pereira. E poderemos até imaginar que, tal como aconteceu noutros locais da antiga província de
Entre Tejo e Odiana (Guadiana),
em momento de ansiedade e a
caminho das terras do hodierno
Alto Alentejo, terá ali implorado
a misericordiosa ajuda divina,
recorrendo à intercessão da
Virgem Maria, quando travava a
difícil guerra com os castelhanos, pois a independência da
pátria estava ameaçada.
Não estaremos longe da verdade se dissermos que naquele
lugar, talvez ainda com vestígios da antiga villa romana, terá
parado para rezar e, imbuído da
paz que só o isolamento na Natureza pode dar, se sentiu mais

acção virtual

motivado para prosseguir a sua
gesta heróica.
Mais tarde, durante os anos
que se seguiram à guerra, andou
pelas terras transtaganas a fundar templos de invocação mariana. Para além de Coruche, devem-se à sua acção igrejas em
Estremoz, Vila Viçosa, Sousel,
Portel, Monsaraz, Mourão e
Évora, tendo também fundado a
Ermida de S. Jorge, no campo

de Aljubarrota, e o Mosteiro do
Carmo, em Lisboa (Cf. José
Hermano Saraiva, O Tempo e a
Alma: Itinerário Português, vol.
II, p. 96).
Ao certo sabemos, tendo
como fonte o Estudo Histórico
de Coruche, da professora Margarida Ribeiro, p.159, que segundo uma nota à margem do livro
das receitas e despesas da Confraria de Nossa Senhora da Gra-

António Gil Malta
Coordenador do Projecto
Nichos Pedagógicos

ça de Coruche, diz-se ter sido a
Capela de Nossa Senhora da
Graça (actual Ermida de Santa
Luzia) criada pelo Condestável
D. Nuno Álvares Pereira, nos
princípios do século XV.
A primitiva capela era, como
todas as outras fundadas por D.
Nuno, em honra de Nossa Senhora, embora inicialmente fosse conhecida pela gíria popular
pela designação de Nossa Senhora-a-Nova, para se distinguir
da ermida existente no sítio do
Castelo, e mais tarde passou a
ser conhecida pelo nome daquela que ainda hoje é a sua padroeira – Nossa Senhora da Graça.
Ainda de acordo com a professora Margarida Ribeiro, Estudo Histórico de Coruche, p.
159, no traslado de um registo
da 4ª capela, instituída em 1432,
faz-se referência àquela ermida
com a seguinte alusão escrita
em português arcaico: “Tem esta
Cap.ª huma Vinha e dis o Tombo, q está por baxo de N. S.-aNova, q hoje se intitula N. S. da
Graça”.
A imagem do Beato Nuno de
Santa Maria era também venerada nesta ermida (conforme nos
confidenciou na nossa juventude a antiga eremitoa Leonor
Maria Salvador), até ter sido
transladada para o Santuário de
Nossa Senhora do Castelo, don-

Motorstorm:
Pacific Rift / PS3

de foi furtada por volta do ano
de 1970.
Nascido em Cernache do
Bonjardim a 24 de Julho de 1360,
morreu no Convento do Carmo
a 1 de Abril de 1431. Foi beatificado pelo Papa Bento XV a 23
de Janeiro de 1918, mas cedo
granjeou entre o povo de fama
de santidade, daí o título de Santo Condestável.
Será canonizado no próximo
dia 26 de Abril, no Vaticano, pelo Papa Bento XVI.
Para nós que desfrutámos
desde a infância do ambiente propício ao recolhimento e à oração
do lugar onde se situa a ermida
que ele fundou, foi com o maior
orgulho que recebemos a notícia
da canonização de uma das maiores figuras da nossa história.
O Santo Condestável não
pode ser visto apenas como um
guerreiro, o que seria uma visão
redutora. Revelando sempre grande coragem e sentido de patriotismo, nos últimos sete anos da
sua vida vestiu o hábito de carmelita donato, com uma túnica
que descia aos calcanhares, andando descalço pelas ruas a
pedir esmola para os pobres da
capital portuguesa.
Uma vida que foi marcada
pela oração, penitência, amor
aos pobres e por uma arreigada
devoção a Nossa Senhora.

Luís Rafael Carlota

Analista de jogos de consola e pc

Na rúbrica deste mês vamos fazer uma
viagem até ao fantástico mundo de Motorstom:
Pacific Rift, este jogo de corridas tem como
cenário uma ilha algures no Pacifico. O cenário
de Pacific Rift passa-se numa selva densa, com
espessos pântanos, picos elevados e fumegantes
vulcões, existem cerca de 16 pistas, com curvas
e obstáculos, onde só os melhores chegarão ao
fim. Pacific Rift é um jogo de corridas com um
estilo bastante arcade, numa corrida participam

vários tipos de veículos, desde motas, a carros de
rally, bugies, camiões de corrida a monster trucks
que passam por cima e rolam sobre qualquer
veiculo que se meta no seu caminho. Neste novo
jogo de Motorstorm nota-se várias melhorias em
relação ao título anterior, os nossos adversários
estão com uma inteligência artificial melhor,
estão mais matreiros e mais agressivos. Este título é o jogo ideal para jogar no modo online, onde
se podem defrontar cerca de 16 concorrentes,

aqui podemos tirar total proveito da agressividade deste jogo.
Para além do modo online podemos jogar o
modo multiplayer, onde podem jogar um máximo de 4 pessoas em ecrã dividido. No modo
online, através da playtsation network temos
classificações e tabelas de liderança. Este jogo
programado pela Evolutions Studios promete
muita animação e devastação nestes cenários de
todo o terreno.
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Entrevista a Célia Ramalho

CLA da UAb
Em Novembro de 2008 abriu em Coruche o
Cento Local de Aprendizagem da
Universidade Aberta.
O Jornal de Coruche foi entrevistar
a coordenadora do CLA de Coruche,
Dr.ª Célia Ramalho.
Jornal de Coruche (JC) –
O que é o Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Univ. Aberta
(UAb)?
Célia Ramalho (CR) – O
Centro Local de Aprendizagem
de Coruche está instalado, desde
8 de Novembro de 2008 na Antiga Casa dos Magistrados, junto ao rio Sorraia e resulta de um
protocolo de cooperação entre o
Município de Coruche e a Universidade Aberta.
O objectivo geral desta iniciativa é o de criar nos concelhos do interior, sem oferta formativa universitária (até agora)
como é o caso de Coruche, as
condições para que as pessoas
possam retomar ou continuar os
seus estudos, tão importantes na
actual sociedade da informação
e conhecimento.
O CLA de Coruche é parte
integrante de um projecto pioneiro em Portugal e pretende
trazer a Universidade ao encon-

divulgar a oferta da Universidade, representar localmente a instituição, dinamizar acções socioculturais, criar parcerias com
instituições locais e regionais
que promovam iniciativas e formação local especializada.
Em resumo, estamos a trabalhar, em conjunto com a autarquia para a qualificação dos
recursos humanos da região,
tendo em conta, no que diz respeito a Coruche, as mudanças
estruturais profundas que se prevêem para o nosso Concelho
nos próximos anos.
JC – Que área abrange o
CLA de Coruche?
CR – A Área geográfica de
Intervenção do Centro Local de
Aprendizagem corresponde actualmente aos onze municípios
da Lezíria do Tejo – Almeirim,
Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém e

ou seja, as aulas não se realizam
no CLA de Coruche mas sim no
campus universitário, via internet e as inscrições estão ao alcance de todos, basta seguir as
indicações que aconselhamos
no CLA e através da página da
internet. Na prática, a pessoa até
pode estar no estrangeiro e
ainda assim pode inscrever-se e
frequentar a UAb.
O CLA intervêm no esclarecimento de questões que ajudam na escolha, conformidade e
cumprimento dos prazos em que
o futuro aluno se pode inscrever.
Em Coruche, o município apoia
directamente os futuros estudantes já que, caso a pessoa ache
que não possui as competências
TIC mínimas para frequentar
um curso na UAb tem a possibilidade de se inscrever primeiro para uma formação base
no espaço Internet de Coruche
que partilha o espaço físico com
o CLA.

tro da sociedade civil, ao encontro de populações geograficamente dispersas mas unidas por
um objectivo comum – a formação universitária.
Ao Coordenador do CLA
cabe: apoiar os estudantes, organizar a avaliação presencial,

também os municípios de Mora,
Vendas Novas, Montemor-o-Novo.
JC – Qualquer aluno de
qualquer ponto do país pode inscrever-se no CLA de Coruche?
CR – A grande vantagem
deste modelo é a flexibilidade,

Temos também uma biblioteca e um espaço multimédia para a realização das actividades académicas.
JC – A UA é uma universidade pública ou privada?
CR – A Universidade Aberta
(UAb) é uma instituição de ensi-

no superior público. É a única
instituição de ensino superior
público vocacionada para o
ensino a distância e é também a
única universidade (pública) em
Portugal que assumiu em pleno
o desafio da inclusão digital já
que apresenta toda a sua oferta
pedagógica – licenciaturas e
mestrados pela Internet, em
regime de e-learning, através de
um Modelo pedagógico virtual
próprio.
JC – Quem poderá concorrer aos cursos da UAb?
CR – Aos acessos específicos pode concorrer o candidato
com o 12º ano, com mais de 21
anos de idade ou inferior se for
trabalhador-estudante. A UAb
também efectua provas especialmente destinadas a Avaliar a
Capacidade para a Frequência
do Ensino Superior (ACFES)
dos maiores de 23 anos. O que
significa que por este acesso
podem também concorrer pessoas que não têm exactamente o
12.º ano.
JC – Para entrar na UAb tem
que se fazer algum tipo exame?
CR – Para responder a essa
questão, teremos que definir
aqui duas entradas distintas.
A primeira, relativa a licenciaturas: Sim, terá que ser feito
um exame, excepto para quem
já frequentou o ensino superior.
A universidade não integra o
concurso nacional de acesso ao
ensino superior mas é necessário realizar provas de admissão,
de acordo com o curso que se
pretende. Por exemplo, para a
licenciatura em Educação, a
prova a realizar é de português.
As licenciaturas da UAb não
têm numerus clausus, o que significa que para se ser admitido
basta ter positiva na prova de
acesso porque não existe número limite de alunos.
Se uma pessoa estiver a considerar frequentar um curso,
esta é a altura ideal porque a
Universidade recebe inscrições
brevemente, de 9 a 31 de Março
para o ano lectivo de 2009/2010.
Quanto aos mestrados:
As inscrições abrem caso a

caso, tendo em conta as especificidades de cada mestrado. Não
é necessário efectuar um exame
mas sim efectuar uma candidatura ao mestrado, que será avaliada por um júri. Cada turma de
mestrado integra 25 alunos ou
30 alunos.
JC – Quem já esteve no
ensino superior, pode concorrer
à UA?
CR – Claro que sim. Quem
já esteve matriculado num curso
superior e não o tenha concluído
(quer tenha ou não realizado
unidades curriculares) poderá
fazer a sua candidatura a qualquer dos cursos da UAb através
do acesso “Transferências, Mudanças de Curso e Reingressos”
sem a necessidade de efectuar
nova prova de acesso. Basta que
reúna os documentos necessários e de acordo com o regulamento da UAb faça a sua inscrição no período apropriado, e
que decorrerá este ano de 15 a
26 de Junho (1.ª fase) e 6 a 10 de
Julho (2.ª fase).
Este acesso serve os interesses das pessoas que trabalham e
que, um dia, adiaram o seu projecto universitário e pretendem
retomá-lo. O modelo pedagógico da UAb é bastante flexível e
permite conciliar os diferentes
papeis e responsabilidades – vida pessoal, profissional e formação. Também existe um acesso
“acesso directo” a pensar nos titulares de um curso superior que
desejam reconverter ou actualizar a sua formação, numa perspectiva da aprendizagem ao
longo da vida.
JC – Como funciona o ensino na UAb?
CR – Este é um modelo de
ensino diferente. Diferente porque é feito a distância e com recurso às novas tecnologias, através de uma plataforma de Elearning. Significa que o estudante não se encontra nem no
mesmo local nem à mesma hora
que os seus professores e colegas, mas partilha uma turma virtual, onde têm acesso os professores do curso e os restantes estudantes. Pode parecer compli-
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III Troféu OriAlentejo • 5.ª Etapa

COAC com três resultados
de bom nível em Arraiolos

cado, mas na realidade é muito
simples e prático. As aulas não
exigem uma presença física ou
uma altura específica do dia ou
da semana. O estudante é quem
gere quando e onde quer aceder
à sala de aulas, porque o modelo de estudo é direccionado para
o estudante trabalhador. Basta
ter acesso a um computador e
internet.
As actividades de aprendizagem decorrem no espaço virtual
de cada unidade curricular, através de dispositivos de comunicação – os fóruns.
É neles que tem lugar a interacção entre alunos e professores: por exemplo, aspectos
que suscitem dúvidas, reflexões
que se entendam partilhar, troca
de opiniões sobre este ou aquele
tópico, confronto de respostas
dadas às actividades propostas,
etc. A comunicação é essencialmente assíncrona e, por isso,
baseada na escrita.
Apenas é necessária a presença física do aluno em momentos de avaliação formal, que
no nosso caso, será feita na escola secundária de Coruche.
JC – Como são feitas as avaliações?
CR – A universidade disponibiliza duas formas distintas: a
avaliação contínua e a avaliação
feita apenas por um exame final.
No caso da avaliação contínua: Ao longo do percurso de
aprendizagem em cada unidade
curricular, o professor solícita
ao estudante a elaboração de 2
ou 3 e-fólios (pequenos documentos digitais). A elaboração e
a entrega dos e-fólios ao professor correspondem à avaliação
contínua realizada de modo
electrónico. Os e-fólios são complementados por um p-fólio, a
realizar presencialmente. A soma das classificações obtidas
pelo estudante nos e-fólios e no
p-fólio dá origem à classificação final em cada unidade curricular. No caso da avaliação
presencial final: significa que o
aluno escolheu fazer um exame
que vale 100% da sua nota
aquela unidade curricular.

Saliento que é o aluno quem
escolhe, após as três primeiras
semanas de aulas, a forma como
quer ser avaliado, em cada unidade curricular.
JC – Uma Licenciatura na
UAb representa o mesmo que
uma Licenciatura tirada noutra
universidade?
CR – Sim, a Universidade
Aberta é uma instituição pública
e, como tal, os cursos têm a
mesma validade e creditação
que qualquer outra universidade
pública. Acrescento que os cursos estão de acordo com o processo de Bolonha e por isso a
creditação está integrada no
Espaço Europeu de Educação
Superior.
Na adequação ao Processo
de Bolonha, as licenciaturas da
UAb estão organizadas de acordo com o sistema maior/minor.
O maior é o conjunto das unidades curriculares que compõe
a área principal de formação e
que corresponde aos dois primeiros anos. O minor é o conjunto de unidades curriculares
que complementa a formação
principal, de acordo com a escolha do estudante e que corresponde ao terceiro ano do curso.
JC – O CLA de Coruche
conta com muitos alunos?
CR – Os alunos inscritos no
ano lectivo em curso e que residem nos catorze municípios da
área de intervenção do CLA de
Coruche são actualmente 214.
Estamos em período de candidaturas ao próximo ano lectivo e estou muito satisfeita porque temos tido muitos interessados que chegam até ao CLA de
várias formas: pessoalmente,
por telefone e por correio electrónico, por isso, conto que no
próximo ano sejam muitos mais,
principalmente de Coruche.
Aproveito para deixar o desafio: Se ainda não conhece a
UAb, procure-nos no CLA ou
através do sitio da Internet e
junte-se a este desafio que é sobretudo um projecto de valorização pessoal e social.
____
José António Martins

O concelho de Arraiolos, um
dos grandes exlibris da Orientação Pedestre Nacional foi o palco da 5.ª Etapa do III Troféu
OriAlentejo, no passado dia 7
de Fevereiro, numa organização
do Gafanhori. Estiveram presentes 370 atletas, sendo este o
novo máximo de participação
no troféu OriAlentejo.
A prova teve lugar no Monte
da Pastaneira, junto à estrada
Nacional 4, a qual liga Montemor-o-Novo a Arraiolos. O mapa da Pastaneira, elaborado em
Janeiro de 2008 por Tiago Aires
e Raquel Costa apresenta alguns
pormenores rochosos e de relevo, assim como mudanças de
vegetação.
Como já vem sendo hábito à
“máquina organizativa” do Gafanhori nada escapou, desde um
speaker a acompanhar a prova,
passando por pontos de espectadores, percursos de excelente
qualidade e claro, a excelência
de bem receber todos os visitantes. Saliente-se ainda o cuidado da organização em prever
a possibilidade de chover, ao
criar abrigos para os atletas.

Virgolino Coelho,
Flávio Neves e
Gabriel Brasileiro
em bom nível

O COAC (Clube de Orientação de Coruche) marcou presença nesta prova com 16 atletas divididos pelos diversos escalões.
No escalão Médio Masculino, Virgolino Coelho (COAC)
realizou uma prova de bom
nível, classificando-se no 6.º
lugar final, com um tempo de
42m 06s. No mesmo escalão,
Ricardo Coelho obteve o 9.º
lugar final, de entre os 46 atletas
presentes neste escalão.
No que respeita ao escalão
Fácil Masculino, Flávio Neves
(COAC) após liderar a prova até
ao ponto 9 no seu percurso, um
erro na ligação ao ponto seguinte levou a uma perda de
tempo considerável que o relegou para o 4.º lugar final a apenas 40s do 3.º lugar. Ainda neste
escalão, Fábio Alves (COAC)

classificou-se no 6.º lugar e
Ricardo Coutinho (COAC) no
lugar seguinte.
Em Fácil Feminino, Filipa
Neves obteve o 8.º lugar final
com um tempo de 41m 30s,
enquanto Patrícia Arromba classificou-se no 10.º lugar com
44m 16s.
Finalmente o escalão de Iniciação, onde Gabriel Brasileiro
com apenas 8 anos de idade
obteve um excelente 3.º lugar
final, com um tempo de 17m e
14s, a apenas 39s do primeiro
lugar. Destaque ainda para o 7.º

lugar de Bernardo Brasileiro
(COAC), o 8-º de Manuela Oliveira (COAC) e o 10.º lugar de
Juliana Carlota (COAC).
Terminada esta intensa jornada de Orientação por terras de
Arraiolos, o Alentejo volta a estar ao rubro de 21 a 24 de Fevereiro, através da realização do
POM '09 (Portugal 'O' Meeting)
em Mora. No que respeita ao III
Troféu OriAlentejo, este prossegue no dia 15 de Março em
Vila Alva, numa organização do
CN Alvito.
____
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2.º Torneio de golfe
“Encostatamim”
C L A S SIF IC A Ç Õ E S
STABLEFORD GROSS
HOMENS
1º. - SEAN CORTE REAL
2º. - JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
3º. - ANTÓNIO ARMANDO PEREIRA
SENHORAS
1º. - JOANNE BRADLEY
2º. - MONIQUE HELLIGMAN
3º. - MARIA SANZ
STABLEFORD NET
HOMENS
1º. - ANTONIO SANTOS MORAIS
2º. - FREDERICO FERNANDES
3º. - ANTÓNIO PINTO PEREIRA
SENHORAS
1º. - GRACINDA OLIVEIRA
2º. - SOFIA GONÇALVES
3º. - VIVIENNE BARKER

No Passado dia 22 de Fevereiro, realizou-se no green do
Santo Estêvão Golfe, o 2.º torneio de beneficência da Asso ciação Encostatamim , foi num ambiente de grande harmonia
e competição, que os mais de 60 golfistas participaram em
mais um torneio de apoio a uma causa que directa ou indirec tamente, é comum a todas as pessoas – a luta contra o cancro.
O torneio deste ano contou ainda com a presença de “SEAN
CORTE-REAL” campeão nacional em 2007 na categoria de
profissionais e também campeão nacional em 2008 agora já
com o estatuto de amador.

NEAREST TO THE PIN
HOMENS - IAN BARKER
SENHORAS - JOANNE BRADLEY
LONGEST DRIVE
HOMENS - PEDRO DAVID BORGES
SENHORAS - MONIQUE HELLIGMAN
PRÉMIO PERSONAGEM DO TORNEIO
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
A Associação “ENCOSTATAMIM” agradece, publicamente, a todos quantos participaram e colaboraram
para que o 2.º Torneio de golfe tivesse sido um êxito,
especialmente aos apoiantes cujos nomes a seguir vão
referidos:
A FORJA
AMANDIO & CECILIO
ANTONIO GERMANO DE OLIVEIRA
A TASCA
CELSO SEGUROS
CRÉDITO AGRICOLA
FERREIRAUTO
GRACE COUTURE
IRMÃOS DAVID E JORGE REIS - DIVIRIL
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
LIBERTY SEGUROS
LOJA DAS TINTAS
MUNICIPIO DE CORUCHE
O JORNAL DE CORUCHE
RIANA SPORT
SANTO ESTEVÃO GOLFE
SEGUROS MEDIASE
SITACO
SOCIEDADE AGRICOLA GADOS SORRAIA, LDA.

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

Lavagem de
estofos – motores
aspiração
tratamento de plásticos
mudança de escovas limpa-vidros
um vasto serviço auto ao seu dispor

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62

Sean Corte Real

Sean Corte Real com o
organizador do torneio
Tony Oliveira
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Coruche cria movimento de cidadãos
Dia 10 de Março, às 17 horas no Museu Municipal de Coruche
Apresentação do MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

COMPUTADORES • POSTOS DE VENDA
SOFTWARE • ASSISTÊNCIA
Rua dos Bombeiros Municipais, Nº 28-B
2100-179 CORUCHE
Tels. 243 689 300 • 96 130 27 72 • 93 610 11 69

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

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

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

PEDRO MANUEL VILELAS
Tels.: Casa - 243 619 547
Oficina - 243 679 053
Tlm. 917 305 762
•
Rua do Alto do Marau – Foros do Paúl
2100-039 Coruche

A alternativa responsável e credível
É já na terça-feira dia 10 de Março pelas 17 horas, no auditório do Museu Municipal
de Coruche que vai ser feita a apresentação pública do MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche, constituído por Coruchenses que amam
a sua terra e que por ela querem lutar com vista à conquista de uma melhor qualidade de vida, apresentando soluções e propostas para o Concelho.
Este conjunto alargado de cidadãos, de várias tendências e transversal à sociedade,
constituem este movimento de reflexão e intervenção cívicas, tendo como base
comum o desprendimento da política partidária por contraponto com as suas competências e qualificações profissionais e académicas, o que lhes confere independência e distanciamento das lógicas aparelhisticas, que este movimento rejeita.

O que é o MIC?
Um movimento cívico, fundado por Coruchenses, com provas dadas nas suas carreiras profissionais, preocupados com o modo como a intervenção pública e política é feita no Concelho de Coruche. Assumem-se como um movimento aberto à
sociedade, disponível para o debate de ideias e a reflexão sobre a forma como se
devem dar resposta aos grandes desafios e problemáticas que uma região como
aquela em que Coruche se integra apresenta no século XXI.
O MIC pretende ser um amplo movimento de expressão transversal da sociedade,
assentes nos valores e princípios do humanismo, do universalismo e da melhor
tradição portuguesa, sem restrições e condicionantes, integrando personalidades de
todas as áreas sociais e profissionais.

Porque se constitui…
Este movimento surge, pelo facto dos seus subscritores sentirem que em Coruche,
existem problemas que afectam a qualidade de vida de todos quantos nela vivem e
trabalham, sendo urgente e necessário, a criação de alternativas claras e contributos positivos para a resolução desses problemas.
Pretende ser um grupo de trabalho que possa apresentar ideias e contributos válidos, constituir-se como uma plataforma sólida, coerente, íntegra e competente, geradora de mais-valias e alternativas para Coruche.

O que vai fazer…
Fomentar o diálogo, o debate e a reflexão, para a obtenção de respostas adequadas
aos desafios que se colocam.
O movimento vai promover a realização de debates e colóquios, bem como reuniões
de trabalho com elementos da sociedade local e nacional, com o intuito de esclarecer a opinião pública e acrescentar valor às propostas que o movimento irá apresentar ao longo do tempo.
Auscultar as comunidades, através do contacto regular com as juntas de freguesia,
colectividades, associações e entidades públicas e privadas e a população em geral.
Chamar a atenção das estruturas locais, para as alternativas e as propostas que se
criarem, bem como tornarem activa a sua participação junto dos vários órgãos
autárquicos, amplificando a voz do povo e ser alternativa autárquica, encorajando a
participação cívica dos cidadãos.

Linhas de Orientação
O MIC, orientará e desenvolverá a sua actividade cívica, no espírito da plena liberdade intelectual, social e políticas.
A forma de actuação do MIC, será sempre o da afirmação pela positiva, onde o trabalho e a perseverança, assentes em metodologias sistemáticas e científicas, deverão
gerar as soluções pretendidas e que possam corresponder aos anseios das populações.

CONTACTOS: www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
960 240 665
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CRÓNICA PORTUGUESA

O Paço Real da Ribeira de Lisboa
– régia residência e morada do poder

Mário Justino Silva
Historiador

Os reis portugueses habitaram em
Lisboa vários palácios: o Paço da Alcáçova, no Castelo de S. Jorge, o Paço de Santos-o-Velho, e, a partir de inícios da centúria de Quinhentos, o Paço da Ribeira,
mandado construir pelo rei D. Manuel, o
Venturoso. O conjunto monumental do
Palácio Real, erigido na zona da Ribeira,
passou a ser o sítio mais importante da
cidade, desde os inícios do século XVI até
à hecatombe do terramoto de 1755. Era
como que o centro da vida política, onde
pulsava o coração da cidade capital do
reino.
Porém, nem sempre a zona ribeirinha
de Lisboa teve a mesma importância.
Antes não era mais que “uma pequena
praia”. Por volta de 1459 há notícias de
um “cais construído na ribeira”. Em 1478
D. Manuel ordenou a continuação das
obras para a construção de um cais para
“embarcaçam das bêstas”.
Em princípios do séc. XVI, o rei mandou fazer o Terreiro “diante dos paços da
ribeira de Lisboa que era tudo praia”.
Foram feitas importantes obras de aterro –
sem paralelo na história de Lisboa – “com
grão trabalho, e despesa até se ganhar ao
mar”. Através de uma política de apropriação do espaço ribeirinho, requalificaramse profundamente os areais da beira-rio.
Esta ficou a dever a sua designação ao
paço manuelino – construído no topo ocidental do amplo terreiro.
O cronista e humanista Damião de
Góis descreve o Paço Real apelidando-o
de grandioso e sumptuoso, com uma vastíssima colunata, que limitava pelo sul o
Terreiro, avançando para o mar, “como
uma máquina de guerra “. Por consequência, a margem direita do rio passou a
ser o centro político e económico da capital. A cidade desce da colina do castelo e
espraia-se para a faixa ribeirinha, marcando o arranque da grande renovação
urbana, promovida por D. Manuel. Em
torno e na órbita do Paço Real era fervilhante e laboriosa toda a actividade comercial. Residir na Ribeira passou, então, a
ser sinónimo de possuir elevado estatuto
social. Na continuação do seu palácio, D.
Manuel mandou edificar, junto ao Tejo,
um baluarte – o chamado baluarte do Paço
da Ribeira. Foi começado em 1500 por
Diogo de Arruda. Terá desaparecido no
meado do séc. XVI, já no reinado do rei
D. João III, o Piedoso. Provavelmente
devido à fúria do sismo que assolou
Lisboa, a 26 de Janeiro de 1531, perdeuse a maior parte dos aposentos da família
real, com as suas varandas, escadas e
jardim. O próprio monarca, a “Caza Real,
e muita gente passarão a viuer no campo
em barracas”, com medo de uma réplica
do sismo.
Com D. João III e Filipe II, o Paço da
Ribeira sofreu acrescentos sucessivos. Era
uma rara peça arquitectónica pela riqueza
de pormenores e de contrastes acumulados, numa simbiose de estilos e influências de várias épocas.

Aquando da sua visita a Lisboa, Filipe
II apelidava a capital portuguesa como a
“princesa de todas as cidades do mundo“
e procurou renovar os palácios régios portugueses. Também Tirso de Molina dizia:
“Es Lisboa una octava maravilla”.
Cervantes, fascinado também pela beleza
de Lisboa, afirmava: “tierra, tierra, aunque mejor diria cielo, cielo, porque sim
duda estamos en el paraje de la fermosa
Lisboa”. Por volta de 1584, o Padre Duarte de Sande, para além de elogiar o terreiro
junto ao mar, como “o mais belo sítio para

nhecido por Torreão de Terzi, arquitectomor filipino, a sua autoria tem sido também atribuída a Juan de Herrera, o verdadeiro autor do projecto. Em 1584, o
piso térreo já estava pronto e artilhado.
Tinha 25m de comprido por cada face e
uma espessura de paredes de 3,80m.
Com efeito, nesta sobreposição do civil ao militar, ainda que sob a roupagem
de um palácio fortificado à moda italiana,
perdurava o eco dos paços e castelos
manuelinos das velhas torres de menagem
medievais portuguesas.

zação do país, marcado por intricados e
complexos problemas da esfera política e
do foro militar, nomeadamente a urgência
na defesa e conservação do Reino. Ele não
teria, pois, a partir de então, muito tempo
para se dedicar à arte da sua predilecção: a
música. Ao que consta, o rei D. João IV,
“embora não cantando era o mais sabedor em música no seu tempo”. A 15 de
Dezembro fez-se, no Terreiro do Paço, o
“levantamento” solene do novo soberano,
num «teatro grande» que para o efeito ali
se ergueu. Em 1725, fortes temporais, que

passear e espairecer”, deixa-se deslumbrar pela magnificência da régia residência, com todos os seus pórticos, pátios,
colunatas, varandas, eirados, salas e
aposentos. No seu interior era a beleza, a
riqueza e o luxo inexcedível com as almofadas e cabeçais da Flandres, os tapetes
orientais e os brocados de Itália, sem
esquecer um “jardim delicioso com muitas árvores, plantas recendentes e alamedas repartidas em taboleiros de várias
cores, que são um primor d’arte”.
Com a união das coroas peninsulares,
e sob as ordens de Filipe II, iniciou-se, então, no ano de 1581, a construção, no terreiro, do célebre Torreão, aproveitando a
memória do desaparecido forte manuelino
que rematava o Palácio, nomeadamente
no piso térreo e com características abaluartadas. Mas esta função militar, alegadamente desempenhada pelo torreão, era
mais simbólica que real. Com a chegada
recente dos novos inquilinos do poder, o
que se pretendia era celebrar e exibir o
novo poder. O poder da nova dinastia. A
imagem da nova casa reinante.
Assim se compreende melhor o porquê do Torreão ter marcado, de forma
indelével, durante séculos, a imagem do
Terreiro do Paço e da corte de Lisboa até
ao Terramoto de 1755. Vulgarmente co-

Apesar de arrasado pelo terramoto, o
torreão terá deixado entre nós uma imagem relevante, pois serviu de modelo a
Mafra, foi motivo inspirador na linguagem neoclássica do Palácio da Ajuda e
terá também influenciado o futuro Terreiro do Paço, aquando da reconstrução pombalina. E assim o torreão terá servido de
protótipo de torreão de palácio, divulgado
por toda a Europa ao longo do século
XVII. Não se conhece, com precisão, o
ano da conclusão das obras. Sabe-se no
entanto que em 1619 quando Filipe III
veio a Portugal, já o torreão estava concluído. Fr Nicolau de Oliveira chama-lhe
“forte de pedraria, da melhor e mais perfeita obra, assim de fora como de dentro,
que se sabe em Europa”.
Em 1640, o Terreiro do Paço foi palco
“das mais violentos cenas da revolução
libertadora”, nomeadamente a morte do
secretário ao serviço de Castela, Miguel
de Vasconcelos. Foi do alto do balcão
principal que D. Miguel de Almeida proclamou a liberdade da Pátria e a realeza do
duque de Bragança como D. João IV, o
Restaurador. Era grande a tarefa que
aguardava o fundador da nova dinastia
brigantina, chegado a Lisboa na noite de 6
de Dezembro. Entregou-se inteiramente
ao governo, na ingente tarefa de reorgani-

assolaram a zona ribeirinha, arruinaram o
cais (ou “parapeito”, como também era
conhecido) do Terreiro. Porém, em 1755,
reinava então D. José, a violência demolidora do terramoto deixou o “parapeito”
totalmente desfeito, arrastado pela fúria
devastadora das águas que se elevaram
em ondas gigantescas que varreram toda a
zona ribeirinha. Testemunhos ingleses,
que saíram ilesos do terramoto, descreveram o cenário que se lhes foi dado observar:
“ Na praça encontrámos o palácio do
rei, que formava um dos seus lados, e
metade do lado adjacente ardendo vagarosamente, e a brisa levando o fogo com
suavidade para a frente”. (...)
“O palácio do Rei, a Alfândega e igrejas foram todos consumidos” (...)
“Um preso (dizem que era mouro)
condenado às galés confessou, quando já
na forca, ter deitado fogo ao palácio do
rei com as suas próprias mãos e ao
mesmo tempo vangloriava-se do acto”.
Seguiu-se um tempo de “enterrar os
mortos e tratar dos vivos”, como dizia o
Marquês de Pombal, abrindo-se dessa forma um novo e moderno ciclo de reconstrução da cidade.
____
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Vox Pop

____

Laura Macedo
Texto eFotos: Laura Macedo

A crise que assola o país tem sido um dos temas mais falados nos últimos tempos. O Jornal de Coruche foi saber o
que os coruchenses têm feito para contornar os efeitos desta crise, ainda sem fim anunciado. O pessimismo é o elo
comum entre as várias opiniões.

1. A crise já chegou a Coruche?
2. O que é que tem feito para contornar a crise?
3. Até que ponto é que o país vai chegar com a crise?
Manuel Cachola – 68 anos
Reformado
1. Há muito tempo. Isso nota-se aqui nas ruas de Coruche. Há cada vez menos pessoas a fazer
compras. Na indústria também se têm notado os efeitos da crise.
2. Ando menos de carro. Consumo menos de tudo um pouco. Evito passear essencialmente.
3. Dentro da caldeira! (risos)

Rosinda Abegão – 41 anos
Empregada doméstica
1. A Coruche não sei. A mim já chegou! Mudou muita coisa na minha vida.
2. Tenho poupado em tudo um pouco. No vestuário, na comida, em tudo. Só posso comprar
mesmo o essencial.
3. Não faço ideia.

José Casimiro – 63 anos
Gestor de limpezas e resíduos industriais
1. Penso que sim. Tenho sentido na pele os efeitos da crise. Não há nada a fazer. Eu trabalho
em limpezas industriais e vê-se que cada vez há menos trabalho.
O pouco que há, ou não é pago, ou é mal pago.
2. Tenho poupado mais em tudo. Sou obrigado a isso. Não saio, passo muito tempo em casa.
Gasto o mínimo de dinheiro possível.
3. Ainda me lembro de comer meia sardinha: metade para mim e metade para a minha irmã.
Penso que é aí que o país vai parar outra vez.

Parecenças

D ESTAQUE

NA

NÃO PERCA O PRÓXIMO LIVRO
DA SUA BIBLIOTECA JC

Na compra
do seu jornal
só + 5 euros

Descubra qual dos dois está mais próximo de ser o candidato
do Partido Socialista às eleições Europeias. Vital Cantigas, ou
o Avó Moreira?
____
Pedro Boiça

P RÓXIMA E DIÇÃO

Com o patrocínio
da Editora “Coisas de Ler”
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Cáritas Paroquial de Coruche

A Auto-estima
“A auto-estima é o valor que cada um atribui a si próprio nos diferentes aspectos da vida”
Germain Duclos et al.

A Auto-estima é um conjunto de crenças e valores que a
pessoa tem acerca de quem é,
das suas capacidades/competências, recursos e potencialidades.
Na sua base encontra-se a
capacidade de nos interrogarmos sobre quem somos, o que
pensamos, o que fazemos, o que
seremos, mas também a capacidade de nos analisarmos nas
qualidades, defeitos, limites, capacidades, intenções, atitudes
éticas, formas de sentir e de estar com os outros.
A auto-estima forma-se desde o nascimento e continua a ser
desenvolvida ao longo de toda a
vida, influenciando a forma como entendemos e reagimos com
o mundo que nos rodeia. Adquire-se através por influência de
factores pessoais (imagem corporal, capacidades físicas e intelectuais…), por pessoas significativas (pais, professores, amigos, irmãos…) e por factores
sociais (valores, cultura, crenças...). Quando a avaliação que
fazemos de nós próprios é benéfica para a nossa qualidade de
vida podemos dizer que temos
uma auto-estima positiva, pelo
contrário, quando esta é prejudicial então estamos perante uma
auto-estima negativa.
De acordo com Nathaniel
Branden, a auto-estima desenvolve-se sobre seis pilares:
a) Viver conscientemente:
reflectir sobre a nossa maneira
de agir, pensar, sentir e analisar
os erros de forma a podermos
prever as consequências dos
nossos actos;
b) Auto-aceitação: aceitar-nos
tal e qual como somos, evitando
que nos comportemos na defensiva, como se estivéssemos a ser
julgados pelos outros;
c) Responsáveis por si mesmos: perceber que somos os
autores das nossas escolhas e
acções;
d) Auto-afirmação: fazer
valer e respeitar os nossos direitos e valores sem violar os direitos e valores dos outros, defender as nossas ideias de forma
adequada;
e) Viver objectivamente:
estabelecer objectivos e metas
nas várias áreas da vida, definir
planos para os concretizar, usar

os recursos necessários e avaliar
os avanços e os recuos;
f) Integridade pessoal: viver em concordância com os
nossos valores, honrar os nossos
compromissos.
Qual a importância de
uma auto-estima positiva?
Uma pessoa que tenha uma
auto-estima positiva sente-se
valiosa e competente. Entende
que aprender é importante, não
se sentindo inferiorizada quando necessita de ajuda. Comunica com os outros de uma forma
mais aberta, honesta e adequada
porque acredita que o que pensa
tem valor. Estabelece relações
sociais mais igualitárias e satisfatórias, é mais assertiva, mais
afectuosa e enfrenta os conflitos
com uma atitude positiva.
A criança que desenvolve
uma auto-estima positiva tem
também uma maior capacidade
para enfrentar e ultrapassar os
seus problemas pessoais e assume mais facilmente os seus
compromissos, sendo também,
por isso, mais responsável. Atendendo a que tem uma maior confiança em si própria, a sua autonomia é incentivada, sendo mais
capaz de estabelecer as suas

próprias metas, actuando não de
acordo com aquilo que esperam
de si mas de acordo com as suas
próprias decisões. A sua criatividade é também aumentada, passando a confiar mais nas suas
próprias capacidades.
Como estimular a auto-estima nas crianças/jovens?
Os pais e educadores podem
ajudar a criança a desenvolver
uma relação positiva consigo
própria e com o mundo que a
rodeia. Seguem-se algumas sugestões:
– Evite as atitudes de culpabilização. É suficiente mostrar à
criança o que ela fez de mal, de
forma a que saiba o que está
errado e animá-la para que não o
volte a fazer;
– Respeite-a, evitando corrigi-la em frente das outras pessoas, fale à parte;
– Escute e responda à criança, assim mostra-lhe que as
suas perguntas e opiniões são
importantes. Quando não souber responder, reconheça-o;
– Não a proteja demasiado.
Apoie-a verbalmente mas deixe
que seja ela a ultrapassar os seus
obstáculos;
– A criança precisa de apren-

der a lidar com o fracasso e descobrir que apesar de não ser positivo, também não é um drama,
uma vez que todos falham alguma vez. Valorize mais o esforço
do que o resultado;
– Estimule a criança a tomar
as suas próprias decisões, mas
também a compreender que cada decisão traz consequências;
– Elogie-a na altura certa,
quando faz algo de bem, mas
não transforme o acto de elogiar
em algo banal. Os elogios devem ser específicos, sinceros e
adequados;
– Não exija que a criança
seja perfeita. Nada é perfeito,
portanto, não espere que ela o
seja. As crianças precisam de
saber que os pais/educadores as
aceitam tal e qual como elas são,
mesmo com as suas falhas. Não
faça comparações entre crianças, afinal, o importante é que
elas se vejam como únicas e
especiais;
– Promova hábitos de autonomia e responsabilidade (por
exemplo, pôr a mesa, ir ao pão)
pois ajudam as crianças a acreditar que são capazes e que os
adultos confiam nelas para cumprir as diferentes tarefas. Não
seja demasiado exigente, dê-lhe
tarefas que elas consigam cumprir;
– Estabeleça limites firmes,
justos e razoáveis, não opte pelos limites ilimitados, no contexto relacional muitas vezes é
visto como indiferença;
– Fomente os interesses e as
actividades dos seus filhos;
– Cuide da sua própria autoestima. Se os pais não estiverem
bem consigo próprios como
podem transmitir confiança aos
seus filhos?
Não se esqueça que:
• A auto-estima de uma criança/jovem depende em grande
medida daquilo que ouve sobre
si e do olhar que as pessoas que
lhe são significativas lhe dirigem. É através destes gestos e
palavras que vai aprendendo a
conhecer-se, com as suas qualidades e defeitos, tentando formar uma imagem realista acerca
de si mesma, que seja valorizadora e que a impulsione para a

agir, mesmo perante as dificuldades.
• Os pais e educadores têm
um papel fundamental na construção da auto-estima da criança e na melhoria da mesma.
As suas expectativas (realistas,
em defeito ou em excesso) acabam por ser sempre transmitidas
às crianças, influenciando a
imagem que têm de si próprias
e, consequentemente, os seus
resultados e atitudes nas várias
áreas da sua vida.
• Para que as crianças consigam fortalecer a sua auto-estima, um dos grandes objectivos
educativos dos pais/educadores
deverá passar por ajudá-las a
realizarem o que têm de melhor
em si. Para tal, é necessário um
ambiente de afecto e apoio emocional, limites razoáveis e consensuais e, acima de tudo, alguém que acredite nelas!

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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OURIVESARIA E RELOJOARIA

REFLEXÕES

Alertas

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
Pu

b.

PARA
PUBLICIDADE

contacte

Táxis Paul

Tlm: 91 300 86 58

Táxi c/ 7 lugares

geral@ojornaldecoruche.com

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Como é da tradição, o Sr. Presidente da República fez mais
um discurso de Ano Novo, que
teve repercussões, comentários
e críticas variadíssimas e que
reflectiram o que pensavam os
respectivos autores. Da parte
política tiraram-se os dividendos
habituais e os aproveitamentos
políticos referentes às ideologias
ou filosofias que se perfilham.
Não tenho, nem nunca tive,
nenhuma incumbência de concordar ou discordar com aquela
primeira figura do País, mas sei
que está acima dos partidos e
que merece, da maioria de nós,
toda a confiança.
No seu debitar de ideias, foi
realista, coerente e verdadeiro,
algo muito importante e pouco
utilizado nos tempos que vão
correndo. Não foi hipócrita nem
arrogante, falou de coração nas
mãos e todos o percebemos, o
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PORTUGUÊS

José Manuel Caeiro

Cardeal D. José
Policarpo

que não é vulgar, quando tentam
por vezes, explicar-nos o que
não tem explicação.
São muito bem-falantes, mas
também as cigarras cantam bem,
mas depois são as formigas que
têm que trabalhar e sofrer, para
que a vida da sociedade, em que
se integram, seja boa para viver.
Falou de muitas coisas, mas
as que mais me marcaram, foi
dizer que as ilusões se pagam
caras e para que os que sofrem
em silêncio não se deixarem
abater.
Estas palavras deveriam ser

ouvidas por quem de direito,
mas por vezes não são entendidas,
ou por teimosia, ou porque as
ideias dos outros nunca prestam,
ou ainda porque não dão votos.
Também o Cardeal D. José
Policarpo elevou a sua voz credível, ao exigir maior combate à
pobreza e menos egoísmo estatal.
Mas não estou nada optimista em que as sábias palavras então ouvidas, tenham algum efeito positivo no nosso dia-a-dia,
uma vez que a insensibilidade
para problemas “menores” é um
facto constatável no dia-a-dia.
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Cartório Notarial – Coruche

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida

Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche

Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche

– EXTRACTO –

– EXTRACTO –

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 Seis - A, a folhas cento e trinta e três seguintes, foi lavrada uma
escritura de justificação notarial, pela qual MANUEL VICENTE OLIVEIRA, NIF
106.661.205, e mulher ELISETA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, NIF 106.685.325, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche,
residentes na Rua Dr. Francisco Vito de Mendonça Corte Real, freguesia e concelho de Lagos,
declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir
identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito em Foros de Valverde, composto de cultura arvense, figueiras, oliveiras, hortejo e laranjeiras com a área de cinco mil e quinhentos metros quadrados; inscrito na respectiva
matriz sob parte do artigo 157, secção O (que proveio do artigo 79, da mesma secção), ainda sem
valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros para efeitos deste acto,
e; a confrontar de norte com Fernando Fortunato Serrador, do sul com José Peseiro Custódio
Coelho, do nascente com Maria Ricardina Oliveira Coelho e do poente com Rua Dr. Avelar; a
desanexar do descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número CENTO E
CINQUENTA E NOVE, da freguesia de Coruche, onde se encontra registada a aquisição a favor
de RICARDINA MARIA. e marido FRANCISCO DE OLIVEIRA, pela inscrição G-DOIS, resultante da apresentação oito de vinte e oito de Janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco.
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes: O prédio justificado veio á sua posse por ter sido dividido e doado aos justificantes, pela forma meramente
verbal, em data que não conseguem precisar, no ano de mil novecentos e setenta, data em que os
doadores entraram na posse do mesmo imóvel, havendo apenas regularizado a aquisição no ano
de mil novecentos e oitenta e cinco, pelos pais da justificante mulher, titulares inscritos os referidos Ricardina Maria e marido Francisco de Oliveira, casados que foram sob o regime da
comunhão geral, que foram residentes no lugar de Valverde, freguesia e concelho de Coruche, de
quem a identificada Maria Ricardina Oliveira Coelho e o justificante marido são os únicos
herdeiros, nos termos da habilitação de herdeiros outorgada nesta mesma data e Cartório, exarada a folhas cento e vinte sete e seguintes. 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 dele têm usufruído, cultivando a horta; plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas
necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem
a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com
total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se
tratasse, sendo por isso uma posse continua, pública, pacífica e de boa fé, pelo quê o adquiriram
por usucapião.

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 Seis - A, a folhas cento e trinta e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MARIA RICARDINA OLIVEIRA COELHO, e marido
JÚLIO TADEIA COELHO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais
da freguesia e concelho de Coruche, onde residem na Estrada da Lamarosa, n° 41, Bairro da Areia,
declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem., do prédio a seguir
identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
MISTO, sito em Foros de Valverde, com a área de cinco mil e quinhentos metros quadrados,
composto, a parte rústica de cultura arvense, figueiras, oliveiras, hortejo e laranjeiras, e a parte
urbana por duas casas, com um compartimento cada uma,uma com sessenta e um vírgula sessenta metros quadrados e outra com trinta e oito metros quadrados; inscrito na matriz rústica sob parte
do artigo 157, secção O (que proveio do artigo 79, da mesma secção), ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros para efeitos deste acto, e na matriz
urbana sob os artigos 922 e 923, com os valores patrimoniais respectivos de 1.103,80 € e 551,89 €,
aos quais atribuem igual valor para efeitos deste acto, com o valor global de dois mil cento e
cinquenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos; a confrontar de norte com Fernando Fortunato
Serrador, do sul com João António Pedralva Sertão, do nascente
Que justificam, porém, aquele seu direito de propriedade nos termos seguintes: O prédio justificado veio à sua posse por ter sido dividido e doado aos justificantes, pela forma meramente
verbal, em data que não conseguem precisar, no ano de mil novecentos e setenta, data em que os
doadores entraram na posse do mesmo imóvel, havendo apenas regularizado a aquisição no ano
de mil novecentos e oitenta e cinco, pelos pais da justificante mulher, titulares inscritos os referidos Ricardina Maria e marido Francisco de Oliveira, casados que foram sob o regime da
comunhão geral, que foram residentes no lugar de Valverde, freguesia e concelho de Coruche, de
quem o identificado Manuel Vicente Oliveira e a justificante mulher são os únicos herdeiros, nos
termos da habilitação de herdeiros outorgada nesta mesma data e Cartório, exarada a folhas que a
estas imediatamente antecedem.
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 dele têm usufruído, fazendo obras de reparação e manutenção, cultivando a horta,
plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as
limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a
gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas,
agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de
coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse continua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o
adquiriram por usucapião.

ESTÁ CONFORME ORIGINAL. Coruche, aos 29 de Janeiro de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

ESTÁ CONFORME ORIGINAL. Coruche, aos 29 de Janeiro de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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CIÊNCIAS DA VIDA

O Darwin esquecido

Dr. Vasco Manuel Mantas

Biólogo

No momento em que se comemoram
os 200 anos do nascimento de Charles Darwin,
defensor da teoria da evolução das espécies,
lembramos Alfred Russel Wallace.

Poderá parecer estranho,
mas na verdade Wallace teve
um importante papel, enquanto
co-autor da teoria, embora o
tempo se tenha encarregue de o
fazer cair no esquecimento por
parte do público, dos media e
até, em certa medida da comunidade científica. Wallace, um
naturalista nascido em Gales a 8
de Janeiro de 1823, dedicou-se a
múltiplas áreas de investigação
como, de resto, era a norma
nesse período.
Da América do Sul à Ásia, o
investigador analisou uma grande variedade de espécies animais bem como o ambiente em
que se inseriam. Na verdade,
Wallace era um pioneiro no
campo da biogeografia, numa
época em que se multiplicavam
um pouco por todo o mundo,
não sendo Portugal uma excepção, as grandes viagens de exploração. Estas, verdadeiras
aventuras por territórios pouco
ou nada conhecidos inspiraram
toda uma geração de homens
que, sensibilizados pelo que
observavam, conceberam teorias revolucionárias que iam
contra o que, até então, se considerava como correcto e fora
de qualquer debate.
Charles Darwin, nascido em
1809 e assim pouco mais velho
que Wallace, foi outro dos que
viveu neste contexto muito especial, talvez comparável ao
actualmente sentido nas tecnologias de informação ou da

biotecnologia. As viagens a bordo do Beagle, que levaram Darwin a percorrer o mundo e a formular as bases da sua mais
famosa obra, “A origem das espécies”, eram conhecidas de
Wallace. Estas viagens de exploração foram centrais ao trabalho de ambos porque lhes permitiam observar mais facilmente a relação entre as espécies, o habitat e outras espécies
com quem as primeiras partilhavam o espaço.
Esta relação seria absolutamente fundamental na construção que ambos realizaram da
teoria para o que motivava a
evolução das espécies. Este elemento, a forma como as espécies evoluíam era o que, na
essência faltava às explicações
já existentes, uma vez que tinham sido já avançadas diversas
teorias relacionadas com este
tema, mas que falhavam em
diferentes graus nas explicações
apresentadas.
Se alguns optavam por misturar conceitos de criacionismo,
advogando uma origem divina
para a origem das espécies, frequentemente não aceitando a
sua mutação ao longo dos tempos e mesmo a extinção de espécies antigas, em consequência
do carácter perfeito e absoluto
da Criação, outros tentavam, à
luz dos conhecimentos da época
avançar hipóteses mais inovadoras para as alterações que começavam a ser evidentes.

ARRAGEST

Gabinete de Contabilidade e Gestão
Escritório:
Telef./Fax: 243 617 501
Telem.: 966 288 506

Já Jean-Baptiste Lamarck,
outro naturalista, desta feita oriundo de França e nascido em
1744 propôs que as espécies
têm uma tendência natural a tornar-se mais complexas enquanto que, simultaneamente, estas
se adaptavam. No entanto Lammarck acreditava que o uso de
um determinado órgão o iria
fortalecer. Assim as girafas, por
exemplo, de acordo com Lammarck e os seus seguidores, teriam ancestralmente um pescoço
curto mas que a necessidade de
chegar às folhas mais altas forçou a crescer, passando essa característica à descendência. Assim seriam as próprias espécies
que, de certa forma, provocavam o seu desenvolvimento e
gradual evolução.
Se hoje sabemos que tal não
sucede nestes moldes, temos de
ter em atenção que esta teoria
foi formulada numa época em
que nada se sabia sobre genética
e as próprias teorias evolucionistas poderiam levar à desgraça
um homem da ciência em consequência dos entraves colocados pelos defensores de uma
visão divina da origem do mundo vivo.
Assim Wallace e Darwin, tiveram uma base de trabalho que
não pode ser ignorada, incluindo livros e artigos de diferentes
investigadores que se debruçavam sobre a temática. O mérito
de ambos encontra-se na forma
que encontraram para explicar

Pu

um vasto manancial de provas
ao longo da obra, permitiu a
Darwin tomar a dianteira e passar a ser conhecido como o autor da teoria da evolução.
Ao regressar das Molucas,
onde se encontrava quando formulou a sua própria teoria,
Wallace procurou casar e prosseguir com as suas pesquisas,
tendo apresentado um considerável número de artigos em
diversas áreas, nomeadamente
sobre a origem do Homem.
Wallace, no entanto acabou por
se envolver em áreas menos
convencionais, como o espiritualismo, que poderão ter contribuído para alguma negligência na devida atenção que este
investigador merece.
Wallace, explorador, activista e interessado por questões políticas, co-autor da teoria da
evolução, geógrafo e aventureiro, merece todo o reconhecimento por ter não só tido a capacidade de observação que lhe
permitiu formular a teoria como
torná-la pública numa época em
que era ainda difícil a defesa de
um princípio hoje totalmente
suportado pela ciência, nomeadamente pela genética.
A evolução diz-nos que as
espécies resultam de um longo
processo de adaptação, de sucessos e de desastres em que “os
mais aptos” num dado momento
são os que conseguem passar,
com maior sucesso, as suas características à descendência. Não
mais o criacionismo ou teorias
semelhantes como o próprio
“design inteligente” que hoje
tenta dar laivos de ciência à
visão criacionista, podem ser
tidas como válidas, embora
sejam ainda apoiadas por muitos um pouco por todo o mundo,
incluindo por grupos religiosos
extremistas que se negam a
aceitar as evidências e a reconhecer que evolução e religião
não são incompatíveis.
____
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CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58

Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE

as razões e os processos que
motivam a lenta e gradual modificação que as espécies experienciam e que permite a abundância de vida hoje existente no
planeta e a sua admirável persistência ao longo de biliões de
anos.
Wallace, no meio de uma vida atribulada, que incluiu até o
naufrágio do navio em que seguia, quando regressava do Brasil em 1851, que o deixou por
vários dias à deriva no mar, publicou diversos trabalhos que o
levaram progressivamente até
ao ponto em que a selecção natural, base da teoria da evolução,
se tornou para ele clara, tal como, de forma também progressiva acontecera para Darwin.
No entanto, a descoberta de
Wallace, embora indubitavelmente fruto dos anos de investigação e trabalhos anteriores
surgiu de forma súbita, depois
de relacionar algumas das suas
teorias com as de outros investigadores, curiosamente num período em que sofria de malária.
Darwin e Wallace mantinham
correspondência e depois de terminar o artigo sobre o assunto
('On the Tendency of Varieties
to Depart Indefinitely From the
Original Type') enviou-o para
Darwin. Este ao receber o trabalho e acarta que o acompanhava
escreveu que ficara chocado
com a coincidência entre os seus
pensamentos e os de Wallace.
Em 1858 o trabalho de
Wallace (mesmo sem o seu conhecimento imediato) e partes de
um ensaio inacabado datado de
1844 de Darwin, foram apresentados na Linnean Society of
London. Foi o facto de Darwin
ter terminado o seu famoso livro
'The origin of Species' cerca de
um ano depois da apresentação
da teoria que lhe permitiu ganhar a notoriedade que fugiu a
Wallace. A forma como a teoria
da evolução e da “sobrevivência
do mais apto” foi apoiada por

geral@ojornaldecoruche.com

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

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche
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Guterres deu ênfase a Davos
“Devíamos ter a mesma determinação a salvar vidas como temos a salvar bancos”
disse o ex-primeiro-ministro António Guterres em finais de Janeiro, na sua qualidade
de Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.
Recordo-me de seguir Guterres, em trabalho, por todo o
País e ouvi-lo discursar o mesmo monólogo duas e três vezes
no mesmo dia, percorrendo-se
mais de 300 quilómetros diariamente.
Essa mensagem repetida
ante os jornalistas como público fixo e os presentes nos
comícios como nova audiência, era uma mensagem que
passava sempre, com um imenso esforço de encontrar um
ângulo novo nela, nos telejornais e rádios e saía impressa
quase sempre com destaque
na primeira página.
Hoje em dia Guterres é um
esquecido interno, sendo que
menos não era de se esperar pela
forma como abandonou o navio
em eleições que nunca foram
vistas como paradigmáticas para questionar a legitimidade de
uma governação. As autárquicas
são e sempre foram um acto
eleitoral em que se vota em pessoas e se o Partido Socialista
(PS) saiu, nessa altura, penalizado foi por causa dos candidatos
às câmaras e não como um PS
que governava mal e que era
punido nas urnas para os edis.
Contudo, hoje em dia, o homem que não abandonou Portugal para ir para a Comissão Europeia (CE) como tinha prometido que não faria (curiosamente
hoje temos um ex-primeiroministro à frente da CE que fez
a mesma promessa, mas que
não a cumpriu), abandonou o
País na pior altura possível e
acabou no que se pode considerar uma prateleira dourada da
política, mas que lhe assenta
como uma luva, ou não tivesse
sido sempre a solidariedade a
sua palavra preferida e 'razão e
coração' a sua frase preferida.
É dessa prateleira dourada,
que o distancia de Portugal e
aproxima do mundo – mostrando claramente como nos isolamos do conhecimento do que há
para lá das nossas fronteiras –
que Guterres tem feito um excelente trabalho e com parca visibilidade na Lusitânia, mas que o
deveria catapultar para os grandes (e verdadeiros?) centros de
decisão do mundo, pondo-o na
calha para cargos que não prateleiras douradas mas tronos de
arame farpado como são todas
as cadeiras de Parsifal, onde se
tomam as penosas decisões que
desenham o nosso futuro, muito

para lá do que nos esteja individualmente fadado.
O mundo de hoje, do qual os
portugueses parecem estar tão
desinteressados como estão ausentes das urnas de voto a cada
acto eleitoral, é o mundo em que
lojas de alta-costura ponderam
baixar os seus preços para viverem como que num mundo de
saldos permanente e assim fazerem face à crise...
Neste mundo em que queremos salvar os bancos e nos
esquecemos que as dívidas de
alguns pagariam a dívida externa de países do terceiro mundo
onde se morre à fome, Guterres
disse uma frase, que ao contrário de tantas outras não fez eco
na nossa Comunicação Social.
Como se os portugueses que estão fora de Portugal já não interessassem, porque são as audiências que fazem o interesse da
notícia e não o contrário. O
Quarto Poder, assim, desvanece-se e passa a Quarta Marioneta do Estado.
Refugiados VIP
Durante cinco dias, em Davos, na Suíça, sem as atracções
das estrelas da música e do cinema de antigamente (cuja ausência foi a principal notícia divulgada em Portugal), voltou a
reunir-se o Fórum Económico
Mundial. Guterres conseguiu
criar uma agitação maior do que
os rockeiros e as divas alguma
vez conseguiram: enviou um
convite aos participantes do Fórum para serem refugiados por
algumas horas. Vi, desde logo
críticas em blogs que lembravam que quem chegara no seu
jacto privado e ia a seguir tomar
um banho na sua suite de penthouse num hotel de luxo não
poderia nunca viver o que um
refugiado vive.
Claro que não. Quem sabe
que não é algo, não sente esse
algo como quem passa realmente pela vivência. No entanto, o mérito desta iniciativa é o
de chamar a atenção sobre o
problema, porque a maior parte
das pessoas tem a sensação de
que estar num campo de refugiados é, basicamente, “chato”,
porque não estão na casa deles,
porque não estão na terra deles,
porque não há variedade de
comida… Mas não sabem que,
na realidade, o problema de se
estar num campo de refugiados
é que se está a viver como prisioneiros da liberdade.
A realidade dos campos de

refugiados é má. E é do conhecimento público, daí que haja
quem também sabe que há muitos podres nesses campos, mas
não tanto como seria desejável,
a simulação de um campo de
refugiados serve para esclarecer
todos aqueles que julgam saber
o que lá se passa sobre aquilo
que verdadeiramente lá se passa…
Ficar sem o iPod nem o
Blackberry ou laptop, largar o
contacto com tudo e com todos,
durante um bom bocado, ser tratado sob ameaça de armas e
estar de cara no chão rendido ou
dormir em cima de palha húmida é, mesmo a fingir, uma experiência marcante. Sobretudo
para quem na vida poucas dificuldades teve. É como se em
vez de ver um filme o vivesse. É
ganhar uma visão mais realista
da própria realidade. É ser obrigado a imaginar o que se seria
se…!
Chamar a atenção para os
factos que estão banalizados é
um “redespertar” importante e
foi nisso que se traduziu a iniciativa promovida por Guterres,
os nossos olhos deixam de ver
um edifício pelo qual passamos
todos os dias, mas se de um dia
para o outro ele for pintado de
outra cor voltamos a reparar
nele… Em Davos pintou-se de
fluorescente os campos de refugiados.
“Definindo o Mundo Pós-Crise” era o tema do Fórum de
Davos, que terminou dia 1 de
Fevereiro (data triste para Por-

tugal, marcada pelo Regicídio
de 1908), mas o que foi realmente marcante foi o campo de
refugiados de VIP's do mundo
da Economia.
Durante cinco dias, uma garagem de uma antiga clínica em
Davos foi completamente transformada em campo de refugiados, numa simulação que se
aproximou ao máximo da realidade de espaços que existem
por todo o mundo e onde vivem
mais de 32 milhões de pessoas
de várias nacionalidades.
Esta experiência cénica permitiu a participantes do Fórum
Mundial Económico, escolas,
convidados vários e à população
de Davos, participarem num
debate muito vivo sobre a situação dos refugiados e as formas
que podem existir e ser postas
em práticas para os ajudar. Por
alguns momentos, os participantes nesta simulação entraram
num ambiente diferente de tudo
ao que estavam habituados, convivendo com inesperados ataques rebeldes, explosões, campos de minas, corrupção fronteiriça e dos guardas dos campos,
dificuldades de compreensão
por causa das diferenças de línguas, mercados negros de bens
básicos e outras experiências
relacionadas com a sobrevivência no campo e com os dramas
mais comuns dos refugiados,
como por exemplo não saber
nem poderem localizar os seus
familiares, pais ou filhos…
Esta incursão de pouco mais
de uma hora num mundo imagi-

Sílvia Del Quema
Analista Política

nado para os participantes, mas
real para cerca de 32 milhões de
pessoas, era seguida por uma
sessão de esclarecimento sobre
os campos de refugiados e um
debate sobre o que seria possível fazer para ajudar este grupo
populacional espalhado por todo o mundo.
Mais de 200 pessoas aceitou
fazer parte do simulacro, sendo-lhes dado um cenário pessoal,
como foi o caso de Robert Polet,
o Director Executivo do Grupo
Gucci, que deixou todos os seus
contactos (telemóveis e outros)
num cacifo e partiu para o campo de refugiados como Mustafá
que queria encontrar os seus seis
filhos desaparecidos. Mustafá
não os conseguiu encontrar porque não tinha como pagar aos
guardas corruptos para lhe darem a informação e bebeu água
de uma tigela de metal, estando
a dormir num piso lamacento e
frio… Quando pediu ajuda para
encontrar os filhos, não só não o
entenderam desde logo, como
também o agrediram com a coronha de uma arma de forma a
ficar deitado e imobilizado no
chão, pois não tinha meios para
pagar a informação que queria.
Polet classificou como “experiência humilhante a de ser-se tão
indefeso”, face à personagem
que encarnou na simulação.
A simulação foi organizada
pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
e a Crossroads Global Village,
uma organização não-governamental de Hong Kong.
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Moçambique, Fevereiro de 2009.

Crónicas de um macaco urbano

E antes do Adeus o Adeus!

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

Tudo começa assim.
O ranger de porcas soltas seguido duma travagem brusca,
uma cabeçada num banco, uma
sandes de carne de qualquer coisa, um assalto, a fila de espera da
migração, um sábado á tarde na
cadeia, uma despedida sentida,
um avião perdido e uma queda no
termómetro do mundo – de 39
graus para -30 – e finalmente aterrar em casa nesse canto do centro
do mundo chamado Portugal que
é Coruche.
___
Ninguém escapa ao destino
era o nome do autocarro – mais
velho que a velhice de um velho –
que me embuscava até Nampula.
A meu lado, claro, uma galinha,
ao meu colo uma criança, atrás
um rato morto (enjoos quem
sabe), enfim, bagagem com
olhos. O inevitável despiste e eis
o cartão de visita para um
inesquecível fim de semana africano. Foram as porcas que saltaram, ouvi já depois da minha
testa (e da galinha) terem embatido contra o banco. Retoma-se a
estrada e Nampula está já ali.
Satisfeito o estômago, três
adeptos do larapismo, larapiam-me o que comigo estava para espanto dos 4 ou 5 seguranças cuja
cobardia (ou mariquice, vai-se lá
saber) em nada condiz com o meu
espernear mais maroto que rebelde. Foram-se os documentos,
imediatamente substituídos por
dores de cabeça burocráticas.
Fui assaltado... e depois... fui
preso. Maldita lógica do dia-a-dia
que teima em contornar a mais
lúcida das sinopses. “É branco
tem dinheiro”, apanágio da necessidade ou da maldade? E diz-me
assim o shôr policia “Não tem
documentos?”, e eu digo “Foram
roubados e apresentei queixa aqui

mesmo talvez se...”, e ele interrompe “Aqui quem dá ordens sou
eu, você vai ali pró quintal”.
Este quintal era uma metáfora
suave a destoar com a trovoada de
sábado à tarde. Nove colegas de
cela, refugiados do sangue e das
dores gritadas do Congo e do
Burundi. Eles da guerra para a
prisão, eu do assalto para a prisão.
O buraco da camada de lógica
acentua-se com a emissão de
gases autoritários. Não comem há
2 dias, valha-me que não o faço
há 2 horas. Pondero entre fugir ou
rir, sendo que o segundo é, seguramente, mais difícil. Ocorremme as consequências e as fúrias
de um episódio surreal. A fuga.
Um polícia de meio metro
encosta uma prima da Kalashnikov nas minhas costas. Suspeito
que ferrugenta. Ao menos o oficial que deu a ordem gosta de
vinho tinto, assim o confirma o
seu hálito nauseabundo. Falo com
os refugiados, quer dizer, falamos
entre refugiados.
Jovens de 20 e 19 anos, cuja
fome não vence sobre a ausência
do som dos tiros. Eles sorriem,
dizem-me que pelo menos estão

longe. Tudo se trata de matar. Lá
teriam que matar homens para
sobreviver, aqui é preciso matar a
fome. Sou posto em liberdade
umas horas depois pelo documento salvador que diz que eles prenderam a vítima.
O do vinho sorri, eu sorrio de
volta, ele tem as razões dele, eu
tenho as minhas. E regresso feito
Cristo (sem cruz nem barba e com
a certeza que existo) com pão
para os que minutos antes me
impediram, através das suas histórias de vida reais, de piorar a
minha já precária situação, fugindo. Basicamente estou ilegal, mas
à data que o leitor se perder por
estas linhas espero já ter atravessado as pontes multicolores do
Sorraia, so me falta saber como.
Procuro um gesto, um modo
de dizer adeus. Como raio nos
despedimos do que mata e do que
dá vida? Tento chorar mas os
vasos lacrimais há muito que
secaram não sei se pelo sol se
pelas imagens diárias da dor dos
outros. Dor... se calhar nem é dor
mas esta ideia da África casa-mortuária assalta-nos as sobrancelhas desde as suas famigeradas

independências. Penso no que fiz
e deixei por fazer, lembro-me dos
quilos de comprimidos que me
mantiveram a testa em angulo
recto em cima da mota. Faço uma
festa.
Dança-se o batuque e destilam-se licores rituais. Elas abanam as suas tetas-papaia, eles
desfibrilam as ancas ao luscofusco do som tribal. A lua-cheia
aproxima-se e despede-se também. Prometo voltar, prometo
sempre mas raramento volto, um
gajo não vive duas vezes e se vivesse esquecer-se-ia da primeira
vida com certeza.
Olhos enrugados de noites
mal dormidas, aviões que abanam
enquanto me empaturro de alpista
pela mão das hospedeiras propositadamente vistosas para erecções temporárias (duração de um
vôo). Estou prestes a deixar África. Merda de tempo, concluímos
nós no fim dele passar tão rápido.
Um casal. Uma preta e um branco, um Mocunha e uma Orrimpa.
O filho é mestiço. Assaltam-me
questões primárias as quais assisto com reflexão de rapaz sentado
à espera de um pássaro mecânico.

E agora? vou defender quem defende o tempo branco africano, ou
vou justificar o tempo negro –
eternamente adiado – em África?
Porra! Houve dias que acordara
colonialista e deitara-me rebelde
com ares de miliciano e outros se
seguiram em que esqueci este
conflito de tão absurdo que se me
afigurava.
Quero ser imparcial. Sei lá se
vou cumprir. Sucedem-se as despedidas, Luishi você vai-se lembrar de nós? Sim, Eurico, Pedro,
Laurinda, Germano, Vitor, Rabatoco, Abel, Isabel, Filipe, Valeriano, Rashid, Melita, Nunes,
Abudo, Ermelinda, Ali, Nito, Chinoca, a velha que me queria matar, o professor bêbado que ameaçara despedir, o porco que me deu
um mês de diarreia, a mota que
me fez cair, o policia que me
prendeu, o ladrão que me levou o
que tinha, o chefe da migração
cujo racismo ia-me tramando, os
litros de soro que levei, os litros
de cerveja que bebi, o mosquito
que quase me limpava o sebo, a
fome que passei, as cores que vi,
as palavras que disse e as que
ficaram por dizer, os sonhos que
tive e que tenho, os livros que li e
os que ficaram por escrever.
O prazer de existir nesta parte
do mundo onde as coisas são outras coisas e nós somos outros
nós, onde o sol é o mesmo com
uma força diferente, a chuva cai a
outra velocidade e os corações,
meus amigos... os corações, esses
batem, vão batendo, mas sempre,
sempre ao ritmo de uma vontade
pura.
Era uma vez em África.
Era uma vez em Moçambique. Era uma vez no mato.
Era uma vez ali, onde a terra
se mistura na pele, na branca e na
preta.
Era uma vez um sítio onde o
rancor é piada e o amor uma anedota partilhada por um marido e
várias mulheres, mas tudo o mais
existe, existe mesmo está a ver?
Existe mesmo... sem máscara
ou convenção.
Nús. Existe mesmo...
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Autárquicas Independentes?
Segundo se vai comentando no nosso humilde burgo, este ano, nas próximas
eleições autárquicas, vamos ter candidaturas especialmente interessantes.
Pelo menos, pelo menos uma candidatura independente! Será sem dúvida
entusiasmante seguir de perto a próxima
campanha, o espaço político e eleitoral
que vão hipoteticamente ocupar, ver
como vai ser o acolhimento por parte dos
cidadãos Coruchenses. Mas fará sentido
uma candidatura independente? E será
verdadeiramente independente? Que
resultados podem esperar? Será esse
resultado determinante para inverter a
expectativa que temos a seis completos
meses das eleições? Todas estas perguntas só terão resposta com o decorrer dos
meses e com o dissipar de grande parte
das dúvidas que a este tempo de distância
seguramente inquietam, questionam e
fazem duvidar a maior parte dos
Coruchenses. O cenário mais plausível a
tanto tempo de distância, é a de um PS
forte, com boas possibilidades de reforçar os resultados das últimas eleições,
isto partindo do pressuposto que o actual

Presidente se vai recandidatar (e nada nos
leva a considerar o contrário) até porque
o Partido Socialista dele se encontra refém, não comentando a veleidade de sequer considerando sequer uma alternativa, pairando entretanto no ar uma ligeira
ameaça Alegrista, ou Rosetista, como lhe
queiram chamar.

“O Jornal de Coruche, n.º 35 de 3 de Março de 2009”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche
Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
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 Sete - A, a folhas cinquenta e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MANUEL MARCELINO ARRANCA, casado, natural da
freguesia de Canha, concelho do Montijo, residente na Travessa da Palmeira, Fazendas da Arriça,
freguesia de Branca, concelho de Coruche; LAURENTINO ANTÓNIO, casado, natural da
freguesia de Lavre, concelho de Montemor-o-Novo, residente na Rua da Recta, Fazendas da
Arriça, freguesia de Branca, concelho de Coruche, que outorgam na qualidade de Presidente e
Vice-Presidente, em representação da: “UNIÃO E PROGRESSO - COOPERATIVA DE CONSUMO DE FAZENDAS DE ARRIÇA CRL”, com sede no lugar de Fazendas da Arriça, freguesia e concelho de Coruche, NIPC e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Coruche sob o número único 500.824.339, declararam que a sua representada é dona e legítima
possuidora com exclusão de outrem, dos prédios a seguir identificados, da freguesia de Branca,
concelho de Coruche:
URBANO, sito no lugar de Fazendas da Arriça, composto por casa de rés-do-chão, com duas
divisões de utilização independente, e logradouro, com a superfície coberta de trezentos e
quarenta e dois metros quadrados e superfície descoberta de quatrocentos e um vírgula cinquenta
metros quadrados; a confinar do norte com caminho público, e, de sul, nascente e poente com
Basílio Matias, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 1603, com o valor patrimonial tributável de 89.320,00€, ao qual atribuem igual valor. Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche e está inscrito na matriz em nome da Cooperativa justificante, representada pelos primeiros outorgantes.
Que a Cooperativa justificante, não é detentora de qualquer título formal que legitime o
domínio deste prédio, o qual veio à sua posse por lhes ter sido doado pelo anterior proprietário,
Basílio Matias, presentemente já falecido, ainda como prédio rústico, pela forma meramente verbal, sem nunca ter sido lavrado o correspondente título, por volta do ano de mil novecentos e
setenta e cinco, havendo, a construção do prédio urbano sido efectuada já pela cooperativa justificante.
Que, dado o modo de aquisição, não tem a Cooperativa justificante possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que é ela a titular de tal imóvel, pois foram eles que o participaram à matriz, prepararam o terreno para a edificação do referido imóvel, o construíram, dele têm usufruído, pago os impostos, neles exercendo
as suas actividades, efectuando as reparações e limpezas necessárias, 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, a Cooperativa justificante adquiriu os
mencionados prédios, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.
ESTÁ CONFORME ORIGINAL. Coruche, aos 11de Fevereiro de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

O PCP que muito provavelmente vai
ter o pior resultado concelhio desde que
existem eleições autárquicas, duvido que
mesmo no seu âmago partido acredite
que possam ter um bom resultado eleitoral, num partido que governou o Município durante trinta longos anos deve pesar, e muito. O PSD (ao qual me encontro
ligado), vai de certeza esforçar-se para
melhorar o resultado menos conseguido
nas últimas eleições.
O CDS, que se apresentar candidatura
tem seguramente o mesmo resultado de
quase sempre.
O resultado de uma candidatura independente, ninguém sabe, mas vai depender quase exclusivamente da composição
das suas listas. Pelo que se vai dizendo
parece forte, capaz de provocar uma pedrada no charco, com algumas ondas no
riacho, que com alguma elasticidade
chegarão a 2013 já com uma verdadeira
maré, com capacidade para outras envolvências.
As candidaturas independentes foram
instituídas no nosso sistema eleitoral,
com a virtuosa intenção de fomentar o
envolvimento da sociedade na participação política. No entanto, se fizermos
uma breve análise das candidaturas que
um pouco por todo o País, têm brotado,
chegamos à menos feliz conclusão que a
esmagadora maioria, têm de independência dos partidos políticos muito pouco,
ou quase nada. São habitualmente tricas
internas dos partidos políticos. Então a
história costuma ser assim, uma alta individualidade local de um qualquer partido,
sente uma tremenda injustiça por não ter
sido o nomeado para ser o candidato à
autarquia, porque evidentemente era a
pessoa melhor colocada, com mais possibilidades de obter um grande resultado
eleitoral, porque “como toda a gente sabe, sou a pessoa que a população mais
estima”.
Não servindo os propósitos iniciais,
na sua esmagadora maioria, há ainda
assim, candidaturas verdadeiramente
independentes e com verdadeira fundação estrutural na sociedade fora dos blocos partidários.

Pedro Boíça *

* Lic. em Economia

Devemos abordar essa proposta fora
de um sentimento romântico que simpaticamente lhes dispensamos, em meu
entender, esta postura a que comummente assistimos por parte da sociedade deve-se fundamentalmente, a três factores:
a indiferença, se não mesmo repugnância
que grande parte dos cidadãos demonstram pela política, e especialmente, pelos
partidos; a congregação de vários sectores políticos descontentes que conseguem, desta forma, abranger simpatias de
vários quadrantes; a perspectiva quixotesca de uma batalha eleitoral supostamente desigual.
Mesmo quando se tratam de candidaturas verdadeiramente independentes, têm
um problema que dificilmente conseguem ultrapassar, constituem-se à partida
por um grupo de cidadãos motivados por
um líder carismático, que consegue envolver uma apreciável massa de simpatizantes, com isso nascem à partida com
um problema estrutural que dificilmente
se conseguem desenvencilhar, esse problema inevitável e consistente é a continuidade. O que quero dizer é que este
tipo de candidaturas se esgota no líder,
enquanto este conseguir manter a perseverança e a vontade de mudar, a confiança em si próprio, podem ser relevantes,
podem ser fundamentais.
Quando o perdem ou de facto, não o
têm, ficam-se por ali mesmo pelo espaço
entretanto ocupado, e logo a seguir completamente deserto, ainda que por breves
instantes, pelo simples facto de que em
política, é improvável existirem espaços
vazios durante muito tempo. Outra das
razões que se afigura de dificuldade é o
contacto com os actores da política nacional, sempre importantes para tomar
esta ou aquela posição, e desbloquear
situações que de outra forma se apresentam de complicada resolução. Consigam
as hipotéticas candidaturas resolver esta
envolvência circunstancial e terão outras
possibilidades de sucesso, governativas,
bem entendido.
Esperemos atentamente para ver as
cenas dos próximos episódios.
____

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

Não pode ser vendido separadamente.
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Uma jovem, com valor…

Sempre me preocupei com a análise de tudo
o que se passa nas arenas, jamais me interessando com o que em bastidões se executa, e, que
acaba por justificar os desempenhos.
Tal postura advém da extensa experiência
que atesourei vendo o que se passava na escola
de toureio de Coruche, ainda hoje a mais profícua entre todas (incluindo Golegã no passado e
a Moita em tempos mais recentes…), sendo que
não raro o aluno que pior se havia portado na
última tenta, era quem mais se destacava sob o
peso do traje de luzes e a pressão que lhe impunha o respeito pelo público.
Tudo isto vem a propósito de me ter deslocado aos Foros de Almada para a convite de Armando Jorge Teixeira, ver Verónica Cabaço estrear tentadero na Casa Leitão, em que se sedia
a quadra que utiliza. Face a um novilhote ideal

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

para um triunfo, exibiu várias montadas de
características várias, com impecável postura a
cavalo e, sobretudo, sentido de lide.
Sobrou-nos a convicção de que a cavaleira
amadora vale bem a aposta do seu mentor Armando Jorge, dado que com vontade e valôr
intrínsecos, nos deixou a boa impressão de que
pode ir longe, sobretudo em época em que como
é patente as mulheres estão de moda, competindo de igual para igual com os seus pares
masculinos.
Se é facto que largamente se afirma que
uma imagem vale por mil palavras, aqui fica
um momento da cavaleira, que documenta
amplamente o que sobre ela vos disse. Fixem
o seu nome – Verónica Cabaço.
DCX

Um Adeus à Deusa Rúbia
É inevitável, ninguém sobra para
semente, sendo certo que a figura medieval do esqueleto encapuçado da gadanha em riste se mantém actual, e sempre
pronta a ceifar vidas.
Tocou agora a vez a Conchita Cintrón, que o mundo taurino a seu tempo
crismou de “Deusa Rúbia”, mulher que se
impôs no mundo do toiro de tal forma,
que ainda em nosso tempo se recordava
como figura cimeira, apesar de retirada do
activo desde 1952.
Nascida no Chile a 9 de Agosto de
1923, bem cedo por razões familiares se
deslocou para o Peru, onde foi aluna
destacada de D. Ruy Zarco da Câmara,
sendo que debutou em público na praça de
Lima em Maio de 1936, tendo vindo a
Portugal ainda nesse ano, mostrando-se ao
conclave em Algés, pela mão de Mestre
António Luiz Lopes.
Toureando bem a cavalo e a pé, quase
sempre se apeava para de muleta e
estoque em punho rematar os toiros que
lidava, isto é claro em Espanha, que por cá
já os brandos costumes já se haviam instituído.
Compartia cartel a 14 de Setembro de
1947 em Vila Viçosa com “Carnicerito de
México”, quando uma grave colhida lhe
truncou a vida, facto que Conchita jamais obviamente esqueceu e confessava que muito a marcou.
Figura do toureio e como tal respeitada, alternou com todos os grandes do seu tempo, aparecendo a cavalo numa arena pela última vez para conceder alternativa à gaulesa Marie Sara. De
rara inteligência, escritora talentosa, editou vários livros de cariz memorialista.
Nem a idade lhe roubou a beleza, nem a postura erecta e distinta que sempre a caracterizaram.
Quando aos 86 anos nos deixa, deverá tê-lo feito com a plena consciência de que soube ser grande
artista e grande senhora. Que descanse em Paz.
DCX

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

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

Especialidade Carne na Brasa
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S OBRE T OIR OS

Amadores de Coruche iniciam época
de treinos
Jovens valores, garantia de futuro

O Grupo de Forcados Amadores de
Coruche comandados por Amorim Ribeiro Lopes iniciaram mais uma época de
treinos com vista à temporada que se
avizinha, tendo já o primeiro compromisso em praça para 29 de Março em Salvaterra de Magos.
O primeiro treino teve lugar a 24 de
Fevereiro, terça-feira de carnaval na
Herdade do Pedrógão, ganadaria de Veiga
Teixeira. Um treino com boas perspectivas onde a rapaziada tomou o primeiro
contacto do ano com gado bravo. Actuais
e juvenis enfrentaram as reses com galhardia seguindo as instruções do cabo, os
mais novos evoluindo na bonita arte de
bem pegar. No domingo, 1 de Março foi
na herdade da Ragina Nova em Cabrela,
Montemor, propriedade de Pedro
Crespim, actual elemento do Grupo. Um
treino de bom nível com reses de mais
trapio e redobrado empenho dos pupilos
de Amorim Ribeiro. Treino matinal e
almoço no campo reforçando os laços de
camaradagem e sã convívio no seio do
Grupo de Coruche.

Joaquim Mesquita

crítico taurino

O primeiro encontro da temporada

Texto e fotos: Joaquim Mesquita

Tenta
na Ganadaria
de Veiga Teixeira
Realizou-se no dia 23 de Fevereiro na Herdade do Pedrógão, solar da ganadaria sorraiana de Veiga Teixeira, uma tenta
com a participação dos matadores espanhóis Serafin Marin e
Alberto Aguilar, do português
Nuno Velásquez e do amador
“Pepe” Núncio, desfrutando todos da superior qualidade evi-

António Ribeiro Telles
25 Anos de Alternativa, 25 Anos de Figura

denciada pelas novilhas lidadas.
Destaque para o jovem João
Teixeira, filho do ganadeiro António Francisco Teixeira que debutou como picador mostrando
valor na difícil arte dos de “Castoreño”.
____
Joaquim Mesquita
Foto: António Teixeira

Nuno Velasquez
tentando na ganadaria
Veiga Teixeira

Foi o tema de um jantar colóquio, no Club Taurino Vilafranquense
no dia 30 de Janeiro, para homenagear o maestro da Torrinha.
Com a presença do homenageado e sua esposa, Fernando Palha como orador e moderado por
Sérgio Perilhão, pequena foi a sede do Club taurino para receber os muitos aficionados que rapidamente esgotaram a sala para conviver num agradável jantar e depois ouvir os oradores numa prosa bem ao jeito do ganadeiro e tio do Toureiro,
Fernando Palha não poupou elogios a seu sobrinho e ao mesmo tempo deliciando todos com as

suas típicas historias. António agradeceu, discursou dentro do seu habitue, pouco mas alegre, bem
à moda de seu pai, directo e conciso. Entrando
noite dentro em são convívio tertuliano.
____
Texto e Foto: Joaquim Mesquita
(cortesia Ruedo Ibérico)
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II Festival da
“ABRIGO”
em Alcochete
A praça de toiros de Alcochete volta a abrir as
suas portas no dia 15 de Março ás 16 horas
para mais um festival da “Abrigo”, na sua
segunda edição.
Um cartel misto bastante atractivo composto
pelos cavaleiros Luís Rouxinol, João Salgueiro e
Manuel Lupi. A pé, Maestro Vítor Mendes, os
espanhóis António Ferrera e Sebastian Palomo e o
amador Luís Filipe Cochicho. Pega uma selecção

Até sempre
Sr. Capricho!!!
Rodrigo Taxa

de forcados amigos da “Abrigo” comandados por
João Simões. Lidam-se novilhos de, (por ordem
de saída): Vasconcellos e Souza D'Andrade, Rio
Frio, José Lupi, S. Torcato, Ortigão Costa, Falé
Filipe e Paulo Caetano.
Uma organização da empresa Toiros e Tauromaquia, Lda, de António Manuel Cardoso “Nené”,
um gesto louvável, de solidariedade pelo segundo
ano consecutivo.
J.M.

Santarém Inaugura Temporada
em Março
Domingo às 16 horas com uma importante
corrida integrada nas festas de S. José. Em
praça estará uma terna de jovens cavaleiros,
uma golfada de ar fresco nos cartéis de início
de temporada, um confronto de dinastias.
Manuel Lupi, João R. Telles Jr e João Salgueiro da Costa. Pegam os amadores de Santarém de
Diogo Sepúlveda e de Alcochete de Vasco Pinto.
Lidam-se seis imponentes toiros com ferro e divisa da prestigiada ganadaria de Pinto Barreiros.
Mais uma iniciativa da empresa “Aplaudir” de
João Pedro Bolota apostando novamente numa
politica de preços a partir de 5 euros.
Entretanto a mesma empresa que este ano irá
gerir também o castiço tauródromo do Sitio da
Nazaré já fez anunciar quais as datas daquela praça. A Inauguração da temporada será a 18 de

Julho e depois volta a ter uma Corrida no dia 8 de
Agosto, a Corrida das “Sete Saias” de Homenagem à Mulher Nazarena.
Seguem-se dia 15, 22 e 29 de Agosto e a data
ou datas da Festas de Setembro, ainda por decidir
se haverá ou não dois espectáculos em Setembro.
Haverá aqui também uma política de baixa de
preços, anuncia a empresa.
J. M.

IV Corrida do Tomate em Salvaterra
A IV edição da corrida do Tomate em Salvaterra de Magos tem data marcada
para o dia 29 de Março, último Domingo do mês.
Em praça irão estar os cavaleiros João Salgueiro, João Ribeiro Telles Jr e o praticante Francisco Palha. Pegam os Forcados Amadores de
Coruche e de Salvaterra de Magos.
Desconhecendo-se até á hora do fecho desta

edição qual o curro de toiros a lidar na IV Corrida
do Tomate, embora dentro da perspectiva da empresa deverá ser de uma ganadaria de prestigio,
com idade peso e trapio, como é seu apanágio.
J. M.

Festival Sábado de Páscoa na Terrugem
Realiza-se no sábado de Páscoa, 11 de Abril,
na castiça vila alentejana da Terrugem um
Festival de beneficência a favor da ABAT,
Associação Beneficência Amigos da Terrugem
e de Homenagem ao Dr. Francisco Palha
Botelho Neves, fundador da Associação e
impulsionador da construção da praça de
toiros local.
___
Em praça vão estar os cavaleiros José Luís
Sommer D'Andrade, Joaquim Bastinhas, Ana
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Batista, Manuel Ribeiro Telles Bastos, Marcos
Tenório Bastinhas, o amador Rui Guerra e o novilheiro João Diogo Fera.
Pegam 3 grupos de Forcados, Amadores de
Monforte, Académicos de Elvas e Monsaraz.
Lidar-se-ão novilhos gentilmente oferecidos
por diversos ganadeiros, entre eles destacam-se os
nomes de mestre David R. Telles, José Luís Vasconcellos e Sousa D'Andrade, Ortigão Costa, Fernando Palha, Francisco Luís Caldeira e Eng. Luís
Rocha.
J. M.

Foi com incredulidade e
inesperadamente, que ao atender o telefone na manha do passado dia 12, me disseram que o
Sr. Capricho tinha partido até á
presença de Deus.
Falar do Sr. Capricho é de
certa maneira fácil, pois também fácil e afável era a sua personalidade e a sua relação com
todos. Simpático, sempre bemdisposto, em tom de brincadeira
e com um grande sentido de humor… foi de facto assim que
desde sempre conheci o Sr. Capricho, nas muitas ocasiões em
que tive o prazer da sua companhia. Em sua casa aquando dos
almoços que combinávamos
com o Bernardo, onde se juntava sempre um grande grupo de
colegas e amigos, estava sempre
lá, recebendo-nos com todas
aquelas características que anteriormente falei, e juntando-se
mesmo muitas vezes a nós nas
nossas brincadeiras e partidas
que iam surgindo. Por outro lado também nos toiros era indispensável a sua presença, espe-

cialmente nos dias de corrida da
família Ribeiro Telles, nomeadamente quando em praça entravam os “Joões” pai e filho.
Aqui começando antes da corrida a preparar as coisas, passando pela sua presença durante a
mesma, e terminando nos convívios que a esta sucediam, também era sempre altura e sinónimo de divertimento.
Desta maneira tudo isto são
momentos que se guardam com
amizade e com alegria, e assim
envio daqui o meu beijo amigo
e de força à Geninha, ao Bernardo, e à Madalena, para que consigam ultrapassar dentro do possível esta agrura da vida, pois
embora os desígnios de Deus
não sejam por nós compreensíveis se por um lado ficam a
família, os amigos e os “toiros”
mais pobres, ganha por outro
lado o céu de onde com toda a
certeza o Sr. Capricho continuará a olhar por todos aqueles que
lhe são mais queridos!!!
Um abraço amigo… até
sempre Sr. Capricho!!!

VIII Novilhada da
Tertúlia T. Sobralense
Vai a Tertúlia Tauromáquica
Sobralense levar a efeito a sua
VIII Novilhada, no próximo dia
25 de Abril. É hoje, uma Novilhada consolidada e uma referência para os aficionados.
A seriedade com que é montada, o cuidado dos pormenores,
a garantia de casa cheia, faz desta Novilhada um dos espectáculos taurinos que cria maiores
expectativas no ano.
Na lide a cavalo, um jovem
que já hoje é um valor consolidado, Tiago Carreiras e um cavaleiro de corte clássico e em que
todos depositam as maiores
esperanças, Tomaz Pinto. De
novo a aposta num Novilheiro
espanhol de referência, Juan del

Álamo e a fazer alternar com ele
um Novilheiro português em
quem todos temos esperanças
fundadas, Manuel Dias Gomes.
A ganadaria é porventura, o que
de melhor se pode oferecer para
que estejam criadas as condições de triunfo, Falé Filipe.
Os forcados, são a referência
entre referências, nos homens
que pegam toiros em Portugal,
os Amadores de Santarém comandados por Diogo Sepúlveda.
J.M.

Afinal, havia outra…
No número passado fiz apelo aos meus paisanos para comparecerem a 30 de Maio na Praça de Toiros, devido à corrida das
Confrarias.
Como diz a letra de uma canção popular, afinal, havia outra e
merece que continuem a deslo-

car-se no mesmo dia e ao mesmo
sítio, que garanto vale a pena.
Entretanto, a 1.ª grande corrida das Confrarias continua de
pé, e com certeza… logo vos falaremos na nova data.
____
Domingos da Costa Xavier
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No início de Fevereiro, é sabido que há que demandar
Mourão, onde por regra ocorre
um Festival Taurino, quase
sempre bem montado, na Praça
de Toiros local, que leva o nome
do Doutor Libânio Esquivel em
virtude de em seus inícios ter
sido o seu “tentadero”.

E, ao procurar Mourão, faze-mo-lo com apetite, quer por ser o
primeiro evento que nos mata a
fome de toiros, quer pela qualidade dos petiscos que por lá se
comem na companhia de gente
boa, que os Mouranenses sabem
ser bons amigos e bem receber.
A propósito de comidas, como
aconteceu em toda a região, depois da corrida, a carne de toiro
bravo é a iguaria maior, de sal
salpicada e assada nos braseiros
que logo pela manhã em vários
sítios se acendem.
Passe o que passar não se dispensa a carne brava, sendo até
que num ano em que pelas inclemências do tempo parecia que
o Festival não ia por diante, logo
o Edil local me disse – com espectáculo ou sem ele um toiro
temos de matar! De facto em
Mourão também se matam os
toiros e é pena que não pugnem
por o fazer publicamente, dando
dignidade ao animal e à festa que
promovem.

IV
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Pela senhora das candeias
Fotos: Joaquim Mesquita

Jose Luis Gonçalves (Mourao 1-2-09)

Este foi um dos anos em que
tudo esteve pendente até à hora
do início, visto que uns aguaceiros teimosos deixaram o piso
da arena impraticável. Em verdade foi necessário remover uns
poucos centímetros de nata para
que se pudesse tourear, e mesmo
assim os cavaleiros Tito Semedo
e Nelson Limas entenderam (e
bem…) não poder actuar em tais
condições, razão porque Amadores de Vila Franca ficaram sem
reses para pegar.
Eliminadas as lides equestres,
sem que felizmente o público tal
protestasse, lidaram-se a pé
exemplares de ferro Grave e Dias

Sanchez Vara (Mourao 1-2-09)

Coutinho, aliás com sucesso, face
ao que já vos disse.
José Luís Gonçalves, em ano
de despedida, deixou mais uma
vez provado que foi uma pena
jamais ter conseguido tocar pêlo
nas suas dez comparências em
Las Ventas como novilheiro; se
tem cortado as orelhitas que a sua
arte justificava, toda a sua carreira
decerto teria sido diferente, dada
a profundidade do seu toureio.
Em Mourão esteve enorme
perante um Grave que se deixava.
“Pinturero”, “Saleroso” e artista,
quando pensa ir embora, bem que
podia remontar uma carreira que
está muito longe de se esgotar,

dado que no actual panorama que
temos o seu estar faz falta à Festa.
Sanchez Vara, determinado e
bulidor, justificou-se com asseio,
creditado que vinha com recente
saída em ombros numa Praça do
denominado Vale do Terror, cerca
de Madrid. É um toureiro que
agrada ver, e que se encontra em
franca ascensão.
Luís Vital “Procuna”, privado
de executar o tércio de bandarilhas, esteve diligente e com vontade de agradar e por aqui se
ficou, que como se diz na gíria a
tarde não estava para bolos.
João Augusto Moura, talvez
um dos mais cuidados dos nossos

novilheiros, tal os apoios que a
família lhe concede, deixou face a
um exemplar muito complicado,
de novo constância do seu estatuto de promessa.
Quer a porfia, e queiram os
deuses sorrir-lhe face aos desafios
que aí vêm, incluso com passagem pela Maestranza.
Tarde agradável, pelo que se
passou na arena e pelo bem que
receberam os Mouranenses, lhanos e francos e porque não dizer
generosos e amigos.
Até para o ano, que tal data
sempre está na nossa agenda.
____

DCX

de António Victória Martins

Bifanas * Marisco * Petiscos

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

cogumelo
tronco

mimosa
dente-de-leão

tojo

espargo

Com o aproximar da Primavera, há uma mudança de colorido na paisagem.
A vida desperta! O Sol marca presença e novas cores entram em cena.
O solo é coberto por um tapete multicolorido. A contrastar com o verde e o castanho dos nossos campos, destaca-se um indefinido número de cores resultantes
das inúmeras flores campestres.
Mimosas, tojos, giestas, urzes, dentes-de-leão, aroeiras, trevos, cavalinha, rosmaninho e alecrim são algumas das espécies que fazem parte da flora do nosso
concelho e que nesta altura do ano assumem especial destaque. Estas libertam
fragâncias intensas, sedutoras e chamativas.

Tesouros escondidos

Relíquia taurina
do Campo Pequeno

É tempo de partir para o campo! Esperam-nos os espargos e os cogumelos.
E é por entre esta paisagem que nos deparamos com o sobreiro. Árvore autóctone
presente numa vasta área do nosso concelho e que dá à vida rural um cunho particular. Fonte de riqueza para todos os que com ela se relaciona, insere-se num
ecossistema de grande valor ambiental e social que delicia todos aqueles que se
apaixonam pela natureza.
É este património natural, único e vital, com o qual nos integramos harmoniosamente, que urge preservar.
Ivone Ribeiro

por: Abel Matos Santos

Foi-nos gentilmente cedida pela nossa estimada colaboradora, Sr.ª D.ª Maria Margarida Alarcão
de Macedo, o programa original da Toirada de Gala à Antiga Portuguesa em Honra do Sua
Majestade Haile Selaissie I, Imperador da Etiópia, na praça de toiros do Campo Pequeno em
Lisboa, a 29 de Julho de 1959.
É uma verdadeira relíquia, assinada pela maior parte dos intervenientes, desde João Núncio a Joaquim Lampreia, e onde actuaram os cavaleiros Simão da Veiga Jr, João Núncio, Manuel Conde e
David Ribeiro Telles.
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NOTÍCIAS DO DISTRITO

SANTARÉM

Distrito de Santarém com média superior
à nacional na entrega electrónica do IRS
Em quatro anos, o número
de entregas das declarações
do IRS via Internet duplicou
no Distrito de Santarém, superando a média nacional.
___
O anúncio foi feito ontem,
no Governo Civil, na conferência de imprensa de apresentação
do plano das acções de formação sobre este procedimento
fiscal. Em 2005, a percentagem
de contribuintes que utilizava a
via electrónica era de 34 por
cento. No ano passado, esse valor duplicou, passando para os
67 por cento e ultrapassando os
números registados em todo o
país, que se situa nos 65 por
cento.
Numa avaliação dos 21 concelhos, verifica-se que são onze
os municípios que puxam a média para cima. Santarém, Ourém
e Benavente apresentam-se as
percentagens mais elevadas
(81,8 por cento, 80,9 por cento e
78,5 por cento, respectivamente) e, no final da tabela, encontram-se Golegã, Sardoal e Constância (26,3 por cento, 10,8 por
cento e 8 por cento, respectivamente).
Para o Governador Civil, a
parceria criada com a Direcção
de Finanças de Santarém e com
a Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias
(ANAFRE) “tem vindo a dar

bons frutos” e os resultados alcançados em 2008 mostram que
“há uma evolução claramente
positiva”. Segundo Paulo Fonseca, esta cooperação “veio para
ficar”, pois “vivemos na era da
informática e temos o dever de
dar um contributo para melhorar a relação dos cidadãos com
as novas tecnologias”.
A edição deste ano das acções de formação vai alargar-se
para além das Juntas de Freguesias e abrangerá também os 20
Centros de Novas Oportunida-

des existentes no Distrito, o que,
de acordo com o representante
do Governo, contribuirá para a
valorização profissional de quem
os frequenta, sendo, por isso, o
palco ideal para a concretização
desta iniciativa.
As freguesias estarão sempre
disponíveis para este tipo de acções, assegurou o representante
da ANAFRE. Joaquim Banha,
também presidente da Junta de
Freguesia de Santana do Mato
(Coruche), salientou a importância da participação das autar-

quias locais, dado que são o poder mais próximo dos cidadãos,
o que lhes permite exercer um
“Governo de proximidade”.
Nos últimos anos, Portugal
tem conseguido alcançar os lugares de topo nesta matéria,
sendo um dos países mais avançados. O método de entrega
electrónica do IRS apresenta
claras vantagens para o contribuinte. Os formulários encontram-se já preenchidos não só
com os rendimentos, mas também o número de identificação

bancária, uma novidade este
ano. Na conferência de imprensa, foi ainda dado destaque ao
reembolso antecipado do IRS.
Esta medida governamental será
apenas para os contribuintes da
primeira fase, os quais serão reembolsados até ao final do mês
seguinte ao da entrega. Para
além disso, têm ainda que respeitar dois aspectos: não omissão de mais-valias e inexistência
de dívidas à Administração Fiscal.
____

Governos Civis com competências na floresta
A recente publicação do novo Sistema de Defesa da Floresta clarificou as competências
dos pilares de intervenção ao
nível da prevenção estrutural, da
prevenção operacional e do combate a incêndios florestais. Neste
conjunto de alterações é de considerar o novo papel dos Governos Civis no âmbito da definição e fortalecimento das estruturas de planeamento distrital.
A criação das Comissões
Distritais de Defesa da Floresta,
veio permitir a consolidação do
planeamento estratégico supramunicipal de defesa da floresta
contra incêndios. Entre as várias
atribuições destas comissões,
destaca-se a articulação da actuação dos organismos com competências em matéria de defesa
da floresta, a elaboração do pla-

no distrital de defesa da floresta
contra incêndios, o acompanhamento das acções de defesa
da floresta a nível distrital, bem
como a colaboração nos progra-

mas de sensibilização e a colaboração nos avisos às populações.
Os protocolos celebrados, no
passado dia 18 de Fevereiro, en-

tre os Governos Civis, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e a Autoridade
Florestal Nacional, visam assegurar o enquadramento financeiro para a criação de 18 ET's –
Elos Técnicos Distritais, com
valências técnicas adequadas e
destinadas ao apoio às Comissões Distritais de Defesa da Floresta, e vão permitir uma ligação entre a estrutura nacional da
prevenção estrutural e a estrutura municipal dos Gabinetes
Técnicos Florestais. Esta nova
organização vai permitir a realização dos 18 Planos Distritais
de Defesa da Floresta.
O Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, Jaime Silva, que presidiu à cerimónia, aproveitou para
agradecer o papel que os Gover-

nadores Civis têm tido como
agentes fundamentais no acompanhamento a nível distrital dos
2.º e 3.º pilares do Sistema de
Defesa da Floresta. Jaime Silva
realçou ainda que com esta alteração legislativa, os Governos
Civis passam a ter novas competências, agora ao nível do 1.º
Pilar, a Prevenção Estrutural.
Esta nova parceria ganha relevância por permitir que se continuem a aprofundar as políticas
florestais, em especial as de defesa da floresta, contra incêndios e contra outros agentes,
como sejam as pragas e doenças.
Este protocolo, que tem a
duração de dois anos e um montante global de 1,4 milhões de
euros.
____
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Xadrez

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

Um jogo com história

O sexto campeão do mundo em xadrez foi o soviético Mikhail Botvinnik
(campeão mundial entre 1948-1957,
1958-1960, 1961-1963), e foi sem dúvida, um dos maiores campeões, um
genuíno inovador que dominou toda uma
era de xadrez.
Nasceu a 17 de Agosto em S.
Petersburgo, e faleceu a 5 Maio de 1995
em Moscovo. Apresentava um estilo frio
e implacável baseado em profunda preparação de aberturas e psicológica, excelente técnica com decisões posicionais e
combinatórias perfeitamente sincronizadas, ficou conhecido como sendo o patriarca da escola soviética de xadrez. Para
se apresentar ao mais alto nível Botvinnik
estudou xadrez de uma forma muito
séria, científica e profissional.
Foi campeão nos primeiros anos da
Guerra Fria, quando o desporto foi usado
pelos dois blocos para elevar a sua supremacia perante o outro, e o xadrez serviu
na perfeição como instrumento na batalha ideológica entre o leste e o ocidente.
Convém lembrar que Botvinnik era Engenheiro Electrónico, e Doutor em Ciências
Tecnológicas, e um pioneiro de programação em xadrez.
O aspecto académico de Botvinnik
permitiu-lhe criar um sistema sem precedentes, que incluía a investigação fundamental de aberturas, o estudo sistemático
do estilo de seus oponentes e uma rigorosa análise de suas partidas, com a
obrigatória publicação, a fim de que pudessem ser criticadas por outros jogadores. Botvinnik liberou o xadrez de seu
véu de mistério, comparando-o frequentemente com situações da vida quotidiana. A mãe de Botvinnik se opunha à sua
paixão de jogar xadrez, dizendo-lhe: “O
que pretendes? Ser um Capablanca?”.
Quis o destino que o seu primeiro grande
êxito fosse uma vitória sobre o lendário
Capablanca numa simultânea a 30 tabuleiros. Sobre ele um dia Petrosian, disse:
“Todos nós nos consideramos discípulos
de Botvinnik, e as gerações vindouras
seguirão em frente aprendendo com a
análise de suas partidas.”
A sua longa permanência na elite
mundial do xadrez é atribuída à sua im-

pressionante dedicação ao estudo. A preparação dos jogos e a sua análise posterior não eram armas que os seus antecessores esgrimissem, sendo contudo este
estudo que conferia a Botvinnik muita da
sua força.
A técnica em vez da táctica, perícia
no final em vez das armadilhas nas aberturas. Adoptou e desenvolveu linhas sólidas de aberturas na Nimzo-Indiana,
Defesa Eslava e Defesa Francesa, que se
aguentaram perante vários testes, sendolhe possível concentrar-se num pequeno
repertório de aberturas durante os seus
match's mais importantes, permitindo-lhe frequentemente encaminhar o jogo
para temas bem preparados. Por várias
vezes defrontou, em encontros de treino
“secretos”, mestres do calibre de Flohr,
Yuri Averbakh e Viacheslav Ragozin. Foi
o desvendar, muitos anos depois, dos
detalhes destes encontros, que proporcionou aos historiadores do xadrez uma
abordagem inteiramente nova ao reinado
de Botvinnik. Os seus críticos apontam o
facto de raramente aparecer em torneios
após a Segunda Guerra Mundial e o seu
registo fraco em match's do campeonato
do mundo – duas derrotas, das quais conseguiu recuperar o título na desforra,
tendo lutado para conseguir empatar os
outros dois match's. Muitos consideram
ainda que o jogo de Botvinnik era baseado na precisão dos movimentos, em vez
de o ser nas jogadas intuitivas ou espectaculares.
A partir dos anos 60, Mikhail Botvinnik preferiu, em vez da competição, dedicar-se ao desenvolvimento de programas de xadrez para computador e assistir
e treinar jogadores mais novos – os três
famosos K's soviéticos Anatoly Karpov,
Garry Kasparov e Vladimir Kramnik
foram três dos seus muitos estudantes.
De seguida uma partida que Botvinnik venceu contra Euwe para o campeonato do mundo de Haia, Moscovo, 1948.

M. Botvinnik – M. Euwe
Campeonato do Mundo, 1948,
Haia-Moscovo
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 c6 5.e3
Cdb7 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b5 8.Bd3 a6
9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.Cxb5 axb5
12.exf6 Df6 (do ponto de vista actual
este lance é mau, já o 12…gxf6! seria
muito melhor) 13.fxg7 Bxg7 14.0-0
Cc5?! 15.Bf4 Bb7 16.Te1 Td8? 17.Tc1
Td5 18.Be5 Bxc5?! 19.Txe5 Txe5
20.Cxe5 Cxd3 21.Dxd3 f6
22.Dg3! fxe5 23.Dg7 Tf8 24.Tc7 Dxc7
25.Dxc7 Bd5 26.Dxe5 d3 27.De3 Bc4
28.b3 Tf7 29.f3! Td7 30.Dd2 e5
31.bxc4 bxc4 32.Rf2 Rf7 33.Db4 Tc7
35.Rd2 Tc6 36.a4 e as pretas abandonam (1-0).
Solução do problema do mês de Fevereiro: a consequência do lance Branco
1.Txh1+ é de facto maravilhoso.

Se 1….Rg8 2. Df7++. Se 1…RxT
temos 2.Bxg6+!! com consequências terríveis pois H1: 2….RxB 3.Df7++.
H2:2….Rg8 3. Df7+ Rh8 4. Dh7++. H3:
2….Rh8 3. Bg7+ se 3...RxB 4.Df7+ Rh8
5. Dh7++ se 3…Rg8 4. Df7++ se
3….CxB 4.Dh5+ e nesta linha temos
mate imparável pois se 4….Rg8 Dh7++,
se
4…Ch5
5.DxC+
Rg8
6.
Dh7++…uff..ímpar!!
Para este mês apresentamos o seguinte problema: as peças Brancas jogam
e vencem de forma brilhante, ver diagrama.

Nas edições anteriores do nosso jornal apresentamos os movimentos de todas as peças e ainda o movimento especial entre o Rei e a Torre com a designação de roque (pequeno e grande). Em
termos de ideia de vantagem/desvantagem de jogo convém salientar que
Dama= 10 pontos, Torre=5 pontos,
Cavalo=3 pontos, Bispo=3 pontos, e
peão=1 ponto.
Hoje vamos apresentar algumas considerações importantes a ter em conta
num jogo de xadrez: 1-anotação de uma
partida, 2-símbolos utilizados; 3-alguns
termos técnicos
Para poder estudar xadrez com profundidade é necessário um sistema
algébrico de anotação de modo a ser possível criar base de dados com as partidas
entretanto realizadas e poder reconstrui-las sempre que necessário. O sistema
algébrico funciona como um jogo da batalha naval e utiliza 8 colunas (abcdefgh)
e 8 linhas (12345678). Assim podemos
identificar todos os quadrados por uma
letra e um número, por exemplo e4.

Ao anotar o lance, primeiro escrevemos o número do lance, seguido da peça
que jogámos (cada peça é representada
pela sua 1ª letra em maiúscula: T=torre,
C=cavalo, D=dama, R=rei, B=bispo) e
depois a casa de chegada, por exemplo:
1. Cf3, em caso de dúvida colocasse também a casa de partida, por exemplo: 1.
Cf1-f3. Nas jogadas de peão só anotamos
a casa de partida e de chegada. Há
jogadas que precisam de anotação especial: para o roque pequeno temos 0-0, e
para o roque grande temos 0-0-0, e a promoção de um peão colocar o sinal = e a
letra maiúscula da peça a promover, por
exemplo: h8=D i.e. houve a promoção de
um peão na casa h8 a Dama. Para compreender melhor o sistema algébrico ver
a partida aqui apresenta entre Botvinnik e
Euwe.
Os símbolos a utilizar durante uma
partida de xadrez (principalmente em
livros de xadrez) são os seguintes: !: bom
lance; ?: mau lance; !?: lance interessante; +-: vantagem decisiva branca; +: vantagem decisiva preta; 1-0: vitória
das brancas; 0-1: vitória das pretas; 0.50.5 : empate; ?? : péssimo lance; !!: excelente lance; ?!: lance duvidoso; ±: clara
vantagem branca; menos em cima e mais
em baixo: clara vantagem preta; mais em
cima e igual em baixo: ligeira vantagem
branca; igual em cima e mais em baixo:
ligeira vantagem preta; +: xeque; ++:
xeque mate.
Alguns termos técnicos a ter em conta: Qualidade – ganha-se uma qualidade
quando se captura uma peça de maior
valor em troca de uma peça de menor
valor; Gambito – sacrifício de um peão
ou peça para obter ataque, vantagem de
desenvolvimento ou posicional; Peões
Dobrados – peões da mesma cor, na
mesma coluna; Peão Isolado – peão que
não pode ser protegido por outros porque
desapareceram os peões das colunas
adjacentes. Os peões isolados, tal como
os dobrados, são geralmente fracos; Peão
Passado – peão que já não pode ser detido por nenhum peão adversário até à promoção; Peça Pregada – uma peça que
não pode (ou deve) ser movimentada
porque deixaria o rei (ou outra peça de
valor superior) em xeque (ou ameaçada);
Forquilha – ataque simultâneo de um
peão a duas peças; Xeque a Descoberto
– xeque ao Rei, que só é possível quando
movemos uma peça e ao fazê-lo permitimos que outra das nossas peças ataque o
Rei adversário; Componho (ou Ajeito) –
expressão utilizada (em voz alta o quanto basta) para melhor ajustar uma peça na
sua própria casa. Assim a peça é tocada
mas não será obrigatoriamente jogada;
Zugswang – termo alemão universalmente aceite para as raras situações
onde a obrigatoriedade de fazer um lance
é prejudicial para quem deve jogar. Um
jogador em zugswang preferiria passar a
vez de jogar, deixando de jogar, se
pudesse.
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Carlos Bacalhau

AAcademia Sporting de Samora Correia participou no Domingo de Carnaval, 22
de Fevereiro, na Interacademias Sporting. Esta iniciativa, inserida no âmbito das
actividades do projecto Escolas Academia Sporting, e que visa proporcionar aos
alunos encontros-convívio com jogos de futebol entre as várias Academias, desenrolou-se num dia magnífico com sol qb para animar todos os participantes, familiares e amigos.
A Escola Academia Sporting de Samora Correia participou neste evento com
várias equipas de quatro escalões etários: Sub7, Sub9, Sub11 e Sub13. Conjuntamente com as Escolas Academia Sporting de Carcavelos, Póvoa de Santa Iria e
Setúbal, assistiu-se a uma jornada de franco convívio que, em conjunto, movimentou
cerca de 450 alunos. A Academia Sporting de Samora Correia participou com distinção nos jogos disputados, onde o mais importante foi o convívio entre todos.
Em termos logísticos, a Escola Academia Sporting de Samora Correia organizou
o escalão Sub7; a da Póvoa de Santa Iria, o escalão Sub9; Setúbal, o escalão Sub11
e a Academia de Carcavelos, os escalões Sub13 e Sub15.
No próximo mês de Março, a EAS de Samora Correia tem previsto um encontro com a ADC, escola de Coruche, e vai participar no Dia Verde, na Academia
Sporting Puma, em Alcochete, no dia 28 de Março.

curtas

No Ribatejo já é mais fácil
pagar a água através da payshop

Os habitantes dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e
Salvaterra de Magos, já podem pagar a sua factura da Água de forma rápida e cómoda em
qualquer Agente payshop.
Estes Municípios aderiram à rede payshop a fim de proporcionar aos seus clientes um
melhor serviço: podendo pagar a sua factura de água num local próximo da sua residência, em horários alargados e sem custos adicionais.
Para efectuar o pagamento através dos serviços payshop, o munícipe terá apenas de se
deslocar com a sua factura, a um agente payshop que introduzirá os dados no terminal e
lhe entregará um recibo comprovativo da operação.
São muitos os agentes, espalhados pelas freguesias destes concelhos nos quais os
munícipes podem pagar as suas contas. A pesquisa dos agentes payshop por freguesia pode
facilmente ser feita no site da payshop em www.payshop.pt.
Para além das facturas da água, o serviço payshop permite também o pagamento de
outras contas de casa (como a electricidade, o gás, o telefone fixo), o carregamento de
telemóveis, Passes e Títulos de Transporte (em Lisboa, Funchal e Porto) bem como o
pagamento de compras efectuadas na internet, donativos, entre outros.
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As contradições “evolutivas”
de Vital Moreira
Assistindo no dia 28-2-2009,
através da TV, no Congresso do
Partido Socialista de José Sócrates, aos grandes elogios das
figuras carismátcas restantes,
como Jaime Gama, ao constitucionalista Vital Moreira, levou-me a recordar as posições tomadas, em 1976, aquando da
aprovação da 1.ª Constituição
Portuguesa do pós 25 de Abril.
Agora ninguém faz questão de
salientar que ele era uma figura
de proa do PCP e até líder parlamentar deste partido defensor
do marximo-leninismo.
Jaime Gama nessa altura (34-1976) afirmava para o “Expresso”, numa mesa redonda
(nessa época ainda se faziam para serem publicadas na imprensa escrita), onde colaborou
igualmente Vital Moreira:
“A Constituição é necessariamente reflexo da luta política
ocorrida em Portugal durante os
de predomínio da linha golpista
militar, simbolizada pelo General Vasco Gonçalves, com o
apoio do PCP. Por isso qualquer
observador poderá apontar a

existência de diversos contributos no texto constitucional é
uma síntese dessas várias orientações.
Durante este período, o PCP
teve um comportamento assaz
estranho na Constituinte: a princípio, o seu líder parlamentar
Vital Moreira considerava que
aquela era uma Assembleia burguesa, baseando toda a sua argumentação na dialéctica revolução-constituição.
Nessa altura o líder parlamentar do PCP entendia que a
Constituição não devia ser um
texto rígido, mantendo-se em
constante abertura, de forma a
incorporar em cada momento
“as conquistas do processo revolucionário”. Posteriormente,
Vital Moreira, de quem se poderia dizer que foi repescado dos
juniores para jogar na primeira
linha durante a presente época
constitucional (como acontece
no futebol), viria a defender posições contrárias, arvorando-se
num intransigente defensor da
letra do texto constitucional, que
antes combatera.” (…)

No seu depoimento naquela
mesa redonda, Vital Moreira indicaria como aspectos positivos
da Constituição, na perspectiva
do PCP, que representava,
“além da defesa e consagração
das liberdades democráticas, a
defesa intransigente dos direitos
dos trabalhadores (direito à
greve, a proibição do lock-out,
as comissões de trabalhadores e
a liberdade sindical) e alguns
dos aspectos de matéria económica: a garantia das nacionalizações (incluindo as selva-

gens, acrescento eu), consagradas como conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras,
as disposições sobre a Reforma
Agrária” (mais tarde completamente anulada) (…)
Os aspectos negativos da
Constituição segundo Vital Moreira eram, entre outros os seguintes.
(…) Não se impôs, por exemplo, a nacionalização de todo o
grande capital; não se proibiu a
indemnização aos grandes capitalistas; a matéria da necessi-

Manuel Amaro Bernardo
Coronel (Ref) do Exército

dade da planificação económica
ficou regulada em termos francamente negativos. (…) Considero que a Constituição não estabelece mecanismos de defesa da
democracia, contra os seus inimigos, contra atentados e manobras contra-revolucionárias. (…)
Neste último aspecto, vinha
sempre à tona o problema (inexistente) do regresso do fascismo, espantalho que o PCP tinha
acenado ao longo da revolução
de 1974-75. E como se viu, nestes 33 anos de sistema democrático, sem qualquer razão de ser.
Enfim, Vital Moreira, este
ex-comunista com grande capacidade de contorcionismo, foi o
“coelho” que José Sócrates fez
sair da “cartola”, no Congresso
de Espinho, para poder dizer
que o poeta Manuel Alegre é perfeitamente dispensável a este PS.
No entanto, o pior está para
vir. Julgo que José Sócrates não
vai conseguir convencer o eleitorado de que é o líder certo para
vencer esta crise, que irá deixar
Portugal em “muito maus lençóis”.

PENSAMENTOS

O Livro e a Leitura
Norberto Esperança

No seguimento de um conjunto de acções levadas a efeito pela
Biblioteca Municipal, complementando o projecto “um livro…
um amigo” e, tendo como grande objectivo a promoção do livro e
da leitura junto das faixas etárias mais baixas, precisamente os
alunos do 1.º ciclo do nosso Concelho, teve lugar na Escola Básica
de Branca, um encontro com o escritor de literatura infantil Carlos
Canhoto (pseud.), no passado dia 17 de Fevereiro.
Como não podia deixar de ser, este encontro teve por base um
livro de sua autoria com o título – Pirá a piranhita desdentada –
cujo conteúdo encerra temáticas e valores quotidianos, essenciais
para a formação moral e intelectual do ser humano, no final está
associada uma canção que a criançada rapidamente aprende e cantarola com grande alegria.
Toda esta acção está inserida no âmbito do Plano Nacional de
Leitura e a principal valência está no contacto directo do escritor
com os potenciais leitores. São acções de promoção da leitura que
obrigam, por parte das crianças e professores a um contacto directo com os livros, bem como à elaboração de diversos trabalhos
relacionados com os mesmos, envolvendo as crianças em diversas
tarefas lúdico-pedagógicas cuja intervenção passa pelas artes dramáticas, pintura, desenho, reciclagem de materiais, etc.
É com alguma regularidade que a Biblioteca, ao longo do ano
lectivo leva a efeito iniciativas semelhantes no sentido de se encurtar o caminho entre o livro e o leitor, contribuindo assim para
baixar os elevados níveis de iliteracia ainda existentes no nosso
país.
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A Democracia-C
Cristã

João Gomes

Empresário

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

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

VENDE-SE HERDADE
Com 79 hectares, localizada na estrada
que liga o Couço à barragem de Montargil.
Atravessada pela Ribeira de Sor e pelo canal
de rega do Sorraia, com zona de regadio, pinheiros
e sobreiros, monte para recuperar, duas nascentes
e poço. A 55 Km do novo aeroporto.

96 553 86 17

O conceito de Democracia
Cristã surge na Europa, no ano
de 1871 em França, pela necessidade de distinguir o aparecimento de uma nova Igreja cuja
linha de pensamento e organização dos cristãos tivesse as suas
raízes no povo, em confronto
com a tradicional Igreja de então, de cariz intelectual. Tinha a
finalidade de fazer ressurgir o
Cristianismo, a liberdade de ensino da religião e a defesa da
Igreja Católica, contra os radicalismos de outras confissões.
No período imediato à Segunda Guerra Mundial, os grupos partidários, confrontados
com a enorme expansão deste
pensamento, naturalmente, inseriram nos seus programas sóciopolíticos, a doutrina que dele
emanava.
Havia portanto, sido criado
um conceito, cujo termo “democracia” não estava conotado
com o habitual significado político generalizado, mas sim numa concepção puramente adstrita ao Mundo Cristão, sempre na
óptica da profusão dos ensinamentos da Santa Igreja. Nunca
apelando à tomada do poder político pelo povo. Não era disso
que se tratava. Uma coisa eram
os interesses partidários de semblante cristão ou laico, outra
coisa a democratização de inspiração divina assente na Doutrina Social da Igreja.
No entanto, pela sua actuação, e coerência identitária, foi
inegável o extraordinário papel
desempenhado na luta contra o
comunismo principalmente na
Europa.
Em Portugal, por aquela altura, perdia-se a linha doutrinária, cristã, estabelecida desde
a Fundação da Nacionalidade. A
fim de combater o radicalismo
laico, e fazer prevalecer os valores democráticos do cristianismo na vida social e política, foram surgindo organizações católicas. Tornava-se cada vez
mais notório o trabalho desempenhado pela Acção Católica.
Outras organizações lutavam
pelo mesmo intuito, mas mais
significativamente, surgiu no
início do século XX, em Coimbra, no ano de 1901, impulsionado por um grupo de estudantes
de direito, na Universidade daquela cidade, o Centro Académico de Democracia Cristã, que
viria a ser fundado em 1902, e
que ainda hoje se mantém fiel

aos seus princípios, fazendo a
ponte entre os ensinamentos da
Igreja e a sociedade nos diversos campos do conhecimento.
Nos seus estatutos define a
sua linha de orientação da seguinte forma:
O Centro Académico de Democracia Cristã de Coimbra é
uma associação católica, que
tem por fins a formação integral
e o desenvolvimento global da
pessoa humana, fundados nos
valores evangélicos e realizados
no diálogo entre a Fé e a Cultura.
Prosseguirá estes fins através dos meios adequados ao
aprofundamento do saber, ao
diálogo nos vários domínios do
conhecimento e da criatividade,
à edificação espiritual, à celebração da Fé e ao serviço social
cristão.
O C.A.D.C. surgiu numa época em que se sentia desaparecer
do quotidiano, a presença de
Deus.
Com a implantação da república, agravou-se a atitude dos
políticos contra a Igreja.
Faziam-se sentir duas correntes políticas que empolgavam os entusiasmos da Academia: a republicana triunfante e a
monárquica que se encontrava
enlutada. Mas, logo o partido republicano – que já estava em
crise nos finais da monarquia –
se dividiu em três facções: o
partido evolucionista de António José de Almeida, o partido
unionista de Brito Camacho, o
partido democrático de Afonso
Costa.
No tocante à actividade política, tínhamos de um lado os republicanos e do outro os monárquicos e os católicos; tinham
estes últimos em comum a tarefa de combater o anti-catolicismo e o anti-cristianismo dos primeiros.
Foi também a partir do
C.A.D.C. que em Portugal se
fez notar com mais evidência a
luta pela defesa dos valores da
Igreja e da Pátria, impondo as
grandes virtudes cristãs. Foi
nesta base, que os seus fundadores e seguidores, acompanhando os tempos, revolucionaram
as mentalidades, nos vários sectores onde se integravam, quer
nos meios eclesiásticos quer na
sociedade civil. E do C.A.D.C.
surgiriam vultos eminentes, que
chegariam aos mais altos cargos
da Nação.
Ora, transpor para a actuali-

dade a motivação dos fundadores do C.A.D.C. (formação
integral e o desenvolvimento
global da pessoa humana fundados nos valores evangélicos e
realizados no diálogo entre a Fé
e a Cultura) será não só urgente,
como imperioso.
Tal como identificado na
Assembleia Plenária do Comité
de Representantes das Conferências Episcopais da Europa
realizada no mês de Novembro/2008 em Bruxelas, a actual
crise financeira manifesta uma
profunda crise espiritual e um
conjunto equivocado de valores.
Há aqui um mais que óbvio apelo às origens dos valores da democracia cristã.
Sem querer concluir nem
incitar, tão só alertar para os
tempos modernos com que somos obrigados a conviver, devemos partir da inacção, conscientes do esforço e algum risco,
para o trabalho que existe a desempenhar, e que exige a nossa
participação.
Esta moldura de falta de valores, afigura-se a todos os que a
conhecem, e dela têm consciência, perante o estado anárquico
do nosso país nos campos financeiro, económico, social, político e religioso. É iniludível a necessária presença em todas as
áreas que informam a Nação, do
pensamento social-cristão.
Se a democracia cristã trouxe antes, um novo alento à compreensão e convivência, refundemos essa escola de verdade e
justiça, exemplo de Fé em Deus
e nos valores da Pátria.
Ser-se democrata cristão é
lutar diariamente por uma justiça social equilibrada assente
na Doutrina Social da Igreja.
O democrata-cristão, deve
ter como finalidade, promover
sempre, a bem do interesse comum, a defesa da “Família”, a
luta contra a “Heresia” e retomar os valores que interessam à
“Pátria”.
Os valores a que o democrata-cristão se propõe, só encontram acolhimento no espectro
partidário português, em organizações não socialistas, e na sua
defesa terão de congregar esforços todos os que por eles se
debatem diariamente. O mesmo
é dizer que não podem ser discutidos nem viabilizados, em
organizações cuja linha doutrinária não seja de inspiração
cristã.
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Actividades da ADC
FEVEREIRO

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
No dia 14 de Fevereiro a equipa de Pré-escolas participou na 2.ª jornada da
Liga Football by Carlos Queirós, onde
estiveram presentes o professor Carlos
Queirós e o ex. jogador e agora técnico
da equipa B do Manchester United, Ole
Gunnar Solksjaer.
No dia 15 de Fevereiro realizou-se em
Coruche um encontro com o S.L.
Benfica onde participaram cerca de 140
crianças nos escalões de Minis, Préescolas, Escolas e Infantis.
No dia 28 de Fevereiro a equipa de
Escolas participou na 1.ª jornada da Liga
Football by Carlos Queirós, na escola do
Manchester United em Portugal.

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

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

Comércio e Reparação
de Electrodomésticos

AR CONDICIONADO
E ASPIRAÇÃO CENTRAL
Rua da Erra, n.º 5 A • 2100 -139 Coruche

Tlm: 936 701 220 • Fax: 243 619 016

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

Ensino contínuo

MARÇO
A 7 de Março a equipa de Minis vai participar na 2.ª jornada da Liga Football by Carlos Queirós.
A 14 de Março a equipa de Infantis vai realizar jogos na Escola Academia Sporting de Samora Correia.
A 21 de Março a equipa de Escolas vai realizar jogos na Escola Academia Sporting de Samora Correia.

Coruche têm uma Universidade. A Universidade Aberta. E ainda bem. O princípio desta Universidade é valorizar-se, formar-se, estudar ao longo da vida. Permitir que os caminhos nunca se
esgotem, que o caminho do ensino esteja sempre aberto. Mas em Coruche esse caminho não é
fácil de seguir…a estrada tem traço contínuo!
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ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Fotos: Paulo Fatela

Paulo Fatela
Artesão

Freguesia da Lamarosa
Imagem parcial da sala de exposição

Representação da vida no campo

Artesão: Bernardino Esgueira

Bernardino Esgueira fala de si
Nasci em 1921, na aldeia da Lamarosa e
dedico-me desde os quinze anos de idade ao
artesanato (embalsamentos).
Há cerca de trinta e muitos anos iniciei
outra vertente no artesanato, composições
(colagens de manterias naturais) das quais
resultam quadros figurativos que reproduzem
a nossa realidade rural.
Como não comercializo as peças que
executo a nível das composições, tenho um
espaço da minha casa onde todas estão expostas e disponíveis para serem vistas pelos
amigos.
Apenas expus uma vez para o público em
geral, aconteceu na Corart – Associação de
Artesanato de Coruche, há cerca de três anos.

Pavão embalsamado
Coruja – símbolo de Coruche

Veado embalsamado

Gado bravo

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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Florestas plantadas devem crescer 1/3 até 2030

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

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

Segundo Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação, a produção de madeira global
pode subir 50%.
Mônica Villela Grayley, da Rádio ONU – Nova York

Um relatório das Nações Unidas sugere que a área de florestas plantadas no
mundo deve aumentar em 1/3 nos próximos 20 anos.
Segundo a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação,
FAO, atualmente, mais de 65% da produção de madeira global são gerados por
florestas plantadas. O número equivale a
1,2 bilhão de metros cúbicos.

Replantar e preservar

Mudanças Climáticas
A atividade é ainda uma forma de
preservar o meio ambiente, uma vez que
a destruição de florestas naturais levaria

• SUGESTÕES DE LEITURA

a mais desmatamento e às mudanças climáticas.
O especialista da FAO, Roberto Mercado, falou à Rádio ONU, de Roma, sobre algumas das vantagens deste tipo de
exploração:
“As florestas plantadas no processo
fotossintético produzem mais oxigênio
no processo de crescimento que florestas
muito velhas como a Amazônica ou a
Floresta da África Equatorial. O que não
faz sentido é destruir florestas nativas
para plantar de novo. No caso do Brasil,
é permitido que grande parte dos produtos florestais venha de florestas plantadas e não naturais.”
Mercado disse ainda que a FAO reco-

SUGESTÕES

de Mário Gonçalves

• Coisas Para Fazer Com o Pai
Cada vez temos menos tempo para dedicar aos nossos filhos. O estado da economia
mundial obriga muitos portugueses e portuguesas a terem dois empregos. "Coisas
para fazer com o pai" vem, pelo menos, lembrar que temos de dedicar mais algum
do nosso tempo aos nossos filhos. Através das Publicações Europa-América, Chris
Stevens deixa-nos um conjunto de dicas para fazermos com os mais pequenos. São
brincadeiras e jogos que, nalguns dos casos, lembram as nossas brincadeiras de
infância. Muito bem ilustrado, o livro é um espectáculo. A febre do berlinde, a tenda
indiana, a marioneta de amendoim, o jogo do achi, a roda mágica, o cavaleiro, a
magia ou o mapa do tesouro são apenas algumas das actividades propostas.

• Os Banqueiros Não Pagam a Crise
Não há dia em que não se fale de bancos e banqueiros. A obra "Os banqueiros não
pagam a crise" é muito actual e oportuna para se perceber a presente crise financeira.
Aliás, o autor, Patrick Bonazza considera que "a actual crise financeira não será a
última enquanto o sistema encorajar a fraude". Através da Guerra e Paz, a obra
mostra-nos, com grande clareza, que o actual sistema financeiro, alguns banqueiros,
traders e gestores de fundos são os principais responsáveis pela crise. Ganhando milhões, foram estes senhores que, transformando os bancos em casinos, arriscaram o
máximo para ganhar o máximo. Não se olhou a meios para se atingir os fins.

• Do Ernesto ao Che
Para quem esteve em Cuba há pouco tempo, confirma-se, in loco, a loucura existente
em redor de Ernesto Che Guevara. Imagens do herói da revolução aparecem em cada
canto de ruas e ruelas. O El Comandante é um dos símbolos cubanos, talvez o principal. Certamente, mais forte que os irmãos Castro, as praias paradisíacas, os mojitos ou os charutos. Carlos Calica Ferrer resolveu, através da Guerra e Paz, trazer até
nós uma viagem que transformou o jovem Ernesto no mítico comandante Che
Guevara. De muito fácil leitura e verdadeiramente cronológica, a obra é baseada em
testemunhos que nos contam a maior aventura de um guerreiro argentino por terras
da América Latina.

• Educação da Europa
A. Reis Monteiro, um especialista em educação da Universidade de Lisboa apresenta-nos a "Educação da Europa". Trata-se de um ensaio histórico-jurídico-pedagógico, centrado no Direito Europeu da Educação. O autor, com um currículo espantoso
a nível das ciências da educação, argumenta que "a substância do património cultural comum dos povos da Europa e da identidade europeia são os direitos do homem;
por isso, a Europa, como ideal de dignidade humana, deve ser politicamente construída como uma Europa dos direitos do homem; para isso, tem de renascer pedagogicamente nas fontes mais elevadas e puras da sua cultura". A obra é da Campo
das Letras.

• A Origem das Espécies
Muito se tem falado, ultimamente, de Charles Darwin. O inglês, criador da teoria do
evolucionismo, que quebrou por completo outras teorias criacionistas, ajudou-nos a
perceber quem somos e de onde vimos. "A Origem das Espécies" das Publicações
Europa-América, teve a sua primeira edição há dezenas de anos. Na altura, esgotou
em apenas um dia. O livro é um clássico que todos deviam ter em casa, até porque a
obra é um ponto de viragem da ciência que nos rege diariamente.

menda sempre a plantação.
“O que a FAO recomenda é que se você
corta tem que plantar. Se você corta uma
árvore o ideal é que você corte duas. Isso
é o que a FAO recomenda. Lamentávelmente nem todos fazem”, disse.
Produtos Mais Comercializados
De acordo com o estudo da FAO, as
florestas plantadas absorvem até 1,5
gigatonelada de carbono todos os anos, o
que equivale ao nível atual de desmatamento. O relatório é resultado de pesquisas em 61 países que representam
95% de todas as florestas plantadas do
mundo. Entre os produtos florestais mais
comercializados estão compensado e papel.

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .

APOSTA GANHA!
A noite de 22 de Fevereiro, data em que se realizou a 81ª edição dos
Oscars da Academia, resultou em quatro horas de um belíssimo espectáculo, à boa maneira de Hollywood. Ao contrário dos outros anos, a
grande surpresa não surgiu quando foram divulgados os nomes dos
vencedores mas sim a cerimónia em si. Desde logo a apresentação de
Hugh Jackman, sem dúvida, uma aposta ganha! Um verdadeiro artista
ou, se preferirem, o artista completo. Ele representou, cantou, dançou… encantou a plateia e os milhões de telespectadores por todo o
mundo.
Depois, e novamente uma aposta certeira foi a forma como foram
apresentadas as categorias, nomeadamente, a dos actores. Tradicionalmente, o novo galardoado recebia o prémio das mãos do antecessor
(de género diferente). Este ano a organização convidou cinco premiados para que cada um apresentasse, em jeito de homenagem, os respectivos nomeados (desta vez, os actores apresentaram a categoria de
actor, o mesmo se passou no caso das actrizes).
Quanto aos vencedores… o filme Slumdog Millionaire realizado
por Danny Boyle confirmou o favoritismo. Este que foi o filme surpresa do ano arrecadou oito das dez estatuetas a que concorria, entre elas,
a de melhor filme e melhor realizador.
O primeiro galardão da noite foi atribuído a Penélope Cruz. À segunda nomeação, depois de Volver, a espanhola recebeu, sem surpresa, o prémio pelo seu papel de Mari Elena em Vicky Cristina Barcelona
de Woody Allen. O discurso foi emotivo e a actriz agradeceu a todos
aqueles que a ajudaram na carreira, como foi o caso de Pedro Almodôvar. Penélope dedicou ainda o Oscar a todos os companheiros de
profissão espanhóis. Parece-me que se esqueceu (esquecer é uma bonita forma de o dizer) de mencionar o nome do grande responsável pelo
seu mediatismo em terras americanas. Sim, porque os grandes papéis
ela tem conseguido com filmes europeus e não americanos. TOMara
que para a próxima vez, se houver uma próxima, esse nome não seja
esquecido.
Kate Winslet viu finalmente o seu talento reconhecido. Surpresa
seria se ela não vencesse. Na corrida estavam grandes nomes como são
Meryl Streep (uma dama da 7.ª arte) e Angelina Jolie, pela sua soberba actuação no filme Changeling.
Na categoria para melhor actor secundário, o Oscar foi atribuído, a
título póstumo, a Heath Ledger. Foi o momento da noite, ninguém conseguiu evitar a lágrima ao canto do olho, sobretudo pela forma como
foi recordado pelos pais e irmã. Não há palavra que defina a emoção
que se viveu, e que se prolongou quando foram recordados todos os
talentos que deixaram esta vida ao longo do ano de 2008, como Paul
Newman, Sidney Pollack ou Anthony Minghella. Parte o artista mas
fica a sua arte! E essa é eterna.
Não me recordo de ter estado tão dividida quanto à preferência
numa categoria como a de melhor actor principal deste ano. Por um
lado, Sean Penn, um actor de excelência, por sinal o meu actor favorito,
que corre riscos e se recusa a “alinhar” no Sistema. Harvey Milk, a personagem que esteve à altura do seu brilhantismo. Por outro lado, estava Mickey Rourke, a prova viva de que é possível renascer das cinzas,
e ao mais alto nível. Notável! A melhor solução seria a Academia atribuir duas estatuetas na mesma categoria mas assim não aconteceu.
Sean venceu e reconheceu que Mickey era mais um como ele, era seu
irmão. A rebeldia que o caracteriza ainda lhe permitiu mandar recados
àqueles que insistem em não reconhecer os mesmos direitos, igualdade
de direitos aos homossexuais. Sean Penn é grande! Ponto final.
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Ta ekw on d o

PENSAR

Atlético Clube do Biscaínho
No passado dia 31 de Janeiro Realizou-se em Esmoriz o Campeonato Nacional de Combates – Juniores 2009, organizado pela
Federação Portuguesa de Taekwondo.
O Atlético Clube do Biscainho, em representação da Associação
de Taekwondo de Setúbal, participou com 3 atletas: Alexandra
Faria, Magda Branco, Susana Parreira. Tendo a atleta Magda Branco conseguido o titulo de Vice-Campeã Nacional na categoria de
Pesados.

A

VIDA

Sinais dos Tempos II
Joaquim Laranjo

De cada vez que nos propomos escrever esta despretensiosa crónica assaltam-nos a
ideia que cada cronista tem o
dever de, embora dando a sua
opinião pessoal, transmitir o
que pensa, ainda que não seja
o que todos, ou até a maioria
comunga.
Para que cada um possa Pensar a Vida à sua maneira foi conquistada em Abril de 1974 a democracia e a liberdade de nos
podermos pronunciar.
Gritou-se Liberdade, viveu-se Liberdade, repudiou-se vezes
sem conta o fim da opressão que
durante 48 anos limitou o pensamento e a existência do Povo.
O que terão feito, ou não terão feito os Portugueses para,
alguns anos passados, mas desta
vez sob o regime democrático e
respeitador das vontades populares, se verem de novo impedidos de manifestarem a sua opinião, se verem censurados nos
seus procedimentos, se sentirem
pendentes da subserviência para
com os novos mandantes?
Das várias forças politicas
que tem o seu assento na Casa
da Democracia, sempre se acreditou que a que hoje nos governa, ou desgoverna (?), seria a
mais indicada para exercer a
defesa dos direitos conquistados. Não é demasiado á esquerda, não pende muito para a direita.
Perdeu-se no entanto, no decorrer do tempo, o sentido da
democracia, e vêm precisamen-

te dessa democrática força os
mais preocupantes exemplos da
nova Censura, da falta de transparência, da arrogância, do caciquismo, dos malabarismos políticos, da protecção aos mais
fortes e do desesperante abandono dos mais fracos.
Censura-se um Carnaval porque tocou no Magalhães, menino
bonito do nosso primeiro, esquecendo-se que o CR7 tinha os
tintins de fora, censura-se um
livro, ou melhor, censura-se a
capa de um livro, por reproduzir
um quadro de um famoso pintor, para estes dois casos foi pior
a emenda que o soneto pois os
Censores, MP e PSP, tiveram
que dar o dito por não dito, o
que mina a já pouca confiança
nesses garantes da democracia.

pio. Penso que, ao contrário de
permitirem a abertura de mais
canais de televisão, os nossos
governantes deveriam fechar
alguns deles ou pelo menos controlar com mais atenção as notícias. Tudo o que dissesse respeito ao Freeport, não se falava;
Sobre a estação de combustagem da Cova da Beira, podia
falar-se mas sem relacionar as
amizades e compadrios dos intervenientes;
O incumprimento das obrigações judiciais da ME, não se
fala, é do foro pessoal;
Da compra e pagamentos
pela DGI de materiais a empresas não registadas, foi um lapso
que já foi corrigido, já se registou a empresa.
É melhor parar por hoje, vou

O nosso PM e seus pares frequentemente se esquivam a perguntas mais pertinentes da Comunicação Social, vetando mesmo algumas delas, no entanto
será preciso ainda medidas mais
drásticas quanto a esse princí-

ver a televisão e anotar no meu
caderno de apontamentos mais
notícias que de forma encapotada conseguiram passar nas malhas do Governo que nos desgoverna.

Torneio da Cidade de Ponte de Sor
Pela primeira vez a Búzios – Coruche participou nesta prova que contou com a presença de
14 clubes, entre os quais alguns dos melhores do
panorama nacional. O Sporting Clube de Portugal
foi o grande vencedor, tendo a Búzios – Coruche
obtido o 9.º lugar geral (4º lugar masculino e 11.º
feminino).

Esta prova teve a particularidade de também
poder ser nadada por atletas cadetes, que desta
forma começam a integrar-se nas competições
dos “grandes”.
Destacamos a estreia de João Rodrigues na
prova de 50m Livres (32''21).

XIV Meeting do Estoril
Esta é uma das duas melhores provas que existem ao nível europeu para os escalões jovens, sendo
necessários tempos mínimos para a participação. A Búzios – Coruche participou com 2 nadadores: João
Pedro e João Carlos.

Próximas Competições
14 de Março / Tomar – Torneio Regional de Velocidade
13 a 15 de Março / Povoa do Varzim – Campeonato Nacional de Juvenis
6 a 8 de Março / Pinhal Novo – Torneio Zonal de Infantis – Zona Sul
Cadetes
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Evento nacional de BTT integrado no projecto “Coruche Inspira”

24 Horas de BTT em Coruche
A primeira edição das “24
horas de BTT em Coruche”
vai decorrer nos próximos dias 7
e 8 de Março na vila de Coruche
e conta com um prémio monetário global de 6.000 euros para
os escalões vencedores.
A prova pode ser disputada a solo, ou por equipas de 4
e 6 elementos e terá inicio às
12h00 do dia 7.
O evento, incluído no programa de actividades do projecto “Coruche Inspira”, inclui,
para além da prova principal,
com um percurso de aproximadamente 10km por volta, um
conjunto de actividades parale-

las como: acções informativas e
workshops dedicados a promover a actividade desportiva, os
hábitos de vida saudável e os
comportamentos responsáveis;
acções aventura suportadas por
diversos equipamentos, dos
quais se destaca um insuflável
gigante – Downhill Roller Ball
– (com mais de 30m de altura);
demonstrações radicais numa
pista de saltos, a prática espectacular de Wakeboard no rio
Sorraia e um palco para DJ's.
O principal palco da acção
será a arena da praça de touros
onde estará a linha de partida e
de controlo da prova por onde
todos os participantes irão passar repetidamente durante as 24
horas. Este será o local ideal
para apoiar e torcer pelos ciclistas e aqui decorrerão algumas
das principais actividades lúdicas do evento que completam
um programa dinâmico direccionado para a juventude.

A propósito deste evento
serão criadas zonas de campismo e protocoladas condições
preferenciais de hospedagem
para todos aqueles que queiram
visitar Coruche por esta ocasião.
E para que toda a família possa
usufruir deste fim-de-semana
diferente será ainda montada,
para os mais novos uma “minipista” das Escolinhas de Ciclismo da Federação Portuguesa de
Ciclismo.
“O objectivo do evento é o
de gerar valor para a modalidade num ambiente onde participantes e visitantes possam conviver e desfrutar de uma experiência única durante dois dias
dedicados ao desporto, diversão
e aventura” explica Gonçalo
Terenas, CEO da Global Share® Eventos e responsável pelo
projecto.
“Queremos também sensibilizar os visitantes e o público em
geral para a importância da

prática de actividade física e de
hábitos de vida saudável” acrescenta Gonçalo Terenas.
Numa perspectiva de responsabilidade social o evento
acolherá também a segunda
grande concentração da iniciativa “Um Atleta pela Dádiva”
representada pelo atleta David
Rosa campeão de BTT que vai
promover a doação de sangue,
um gesto nobre que salva vidas
diariamente. Estará por isso presente no local do evento uma
unidade de colheita de sangue
do Instituto Português do Sangue.
O evento, uma iniciativa da
Câmara de Coruche, conta com
o apoio do Governo Civil de
Santarém, do Instituto Português da Juventude, da Federação Portuguesa de Ciclismo e da
Associação de Ciclismo de Santarém. De referir é ainda o facto
de a 30 dias da prova já estarem
inscritos mais de 500 partici-

pantes quando o total de inscrições previsto era de 600 participações.

Sobre o projecto
“Coruche Inspira”
Com o objectivo de promover e divulgar a região o projecto “Coruche Inspira” foi desenvolvido tendo como ponto de
partida uma matriz capaz de
reunir, em si mesma, os valores
e os principais sectores de
actividade da região.
Dirigido às famílias da grande Lisboa e margem sul do Tejo,
sem esquecer a comunidade local, o projecto, um iniciativa da
Câmara Municipal de Coruche,
visa o crescimento e progressão
do concelho, garantindo a preservação dos valores naturais e
culturais da região sem a descaracterizar.

D e s c o b r e . . . O Centro Histórico de Coruche
O Museu Municipal de Coruche, no seu programa educativo, apresenta a actividade
“Descobre... O Centro Histórico de Coruche”.
___
Com esta actividade pretende-se que os participantes visitem o núcleo urbano antigo da
vila e descubram, recorrendo a
um roteiro pedagógico, vestígios do passado, nomeadamente
a toponímia antiga, os edifícios
notáveis – solares e igrejas –,
exemplos da arquitectura tradicional, pormenores construtivos, ferros decorativos, entre
outros.
Procura-se que não só aprendam a olhar o património construído e edificado do Centro
Histórico, como também tomem
consciência de que a vila de Coruche nasceu entre o monte do
Castelo e o rio Sorraia. No monte obteve protecção; no rio a
água, o peixe e os transportes.
Numa vasta planície ao redor,
obteve terras férteis para a agricultura.
O percurso proposto, com
uma duração aproximada de 90
minutos, tem início no Pátio do
Museu e segue junto ao rio
Sorraia, ponto estratégico para a
observação da paisagem, dos
campos cultivados, fruto da acti-

vidade humana, e do aglomerado urbano.
Os participantes prosseguem
até ao Largo Porto João Ferreira, local que, até ao início do século XX, assumiu extrema importância devido à navegabilidade do rio Sorraia.
No Largo de Santo António,
para além de se explorarem aspectos históricos ligados à igreja, inicialmente dedicada a São
Miguel, apela-se, através da presença do fontanário, à descoberta de símbolos ligados à vila e à
nação portuguesa.
Segue-se a Rua Direita, eixo
principal do Centro Histórico.
Nesta observam-se diversos solares onde viviam famílias abastadas. Assume também especial
destaque a sua decoração, medi-

ante o uso da pedra, do ferro e
do revestimento azulejar.
Na Praça da Liberdade, núcleo central da vila, exploram-se
diversos aspectos do património
aí construído e edificado através
do recurso a um jogo de equipa.
O pelourinho, o painel de azulejos, o edifício dos Paços do Concelho são alguns dos elementos
que fazem parte do jogo.
Na Rua de São Pedro descobre-se: mais um solar; a casa onde viveu José Luís Pereira, autor
dos livros “Aqui está Coruche”
e “Coruche Velhinha, ninguém
sabe a tua idade”; elementos que
recordam a importância da agricultura no concelho no passado
e no presente.
No largo com o mesmo nome destacam-se os edifícios da

Igreja de São Pedro, o antigo hospital da Misericórdia, um solar
do século XVIII e o busto do médico Augusto Teixeira Almeida.
Ainda no largo convidam-se
os participantes a uma pequena
dramatização sugerindo um
diálogo onde intervêm algumas
personagens representativas de
diversas épocas.
Segue-se a visita à Travessa
do Hospital, onde se faz uma
paragem junto à Igreja da Misericórdia. Nas traseiras da igreja,
Travessa do Forno, destacam-se

algumas pedras reaproveitadas
de outros edifícios.
Na Rua de São Francisco
observa-se um dos maiores solares de Coruche, residência de
várias gerações da família nobre
de apelido Cotta Falcão, e actual habitação da família Veiga
Teixeira.
Desta actividade faz ainda
parte um jogo de pistas cujo
objectivo é descobrir os edifícios assinalados no mapa. Como prova da descoberta os participantes terão que desenhar os
elementos pedidos.
Trata-se de uma actividade
onde o olhar e o ouvir assumem
extrema importância. Destinase a todos aqueles que queiram
conhecer um pouco mais do
passado de Coruche e das suas
gentes.
Para participar nesta actividade, tal como em outras que o
Museu Municipal tem disponíveis, contacte-nos.
Esperamos por si nesta descoberta pela nossa História!

Museu Municipal de Coruche
Rua Júlio Maria de Sousa 2100-192 Coruche
Telef. 243 610 820 • Fax 243 610 821
e-mail: museu.municipal@cm-coruche.pt

____
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Coruche, inspira na FIL

No passado dia 13 de Fevereiro, a Câmara Municipal
de Coruche, apresentou na
FIL, o site oficial Coruche Inspira, bem como toda a relevância que este Projecto irá
ter para o concelho de Coruche.
O JC falou com Pedro Orvalho, um dos responsáveis por
este projecto.
Jornal de Coruche (JC):
Como surge o projecto “Coruche Inspira”?
Pedro Orvalho (PO): Depois de termos constatado, através de um estudo que fizemos
na grande Lisboa, chegamos à
conclusão que muitas das pessoas, quando se fala em Coruche, não a sabem localizar no
mapa e muitas delas pensam até
que é um sítio longínquo, o que
não é verdade pois para os lisboetas e para os cidadãos da margem sul Coruche fica a menos
de uma hora de caminho. Já era

nossa intenção lançar um projecto turístico, com grandes
eventos que trouxessem as pessoas a Coruche.
JC: O que é o projecto “Coruche Inspira”?
PO: O “Coruche Inspira” é
uma campanha de marketing, e
é assim que tem de ser apelidado.
É uma campanha que surge
com objectivos imediatos e objectivos a médio prazo. Ou seja,
iremos ter o novo aeroporto perto de Coruche e isso poderá trazer-nos algumas vantagens e são
essas vantagens que nós queremos aproveitar.
Este factor de proximidade,
contribui para que nós tenhamos
um publico alvo, que um dia
mais tarde, queira sair da confusão de Lisboa e estabeleceremse na vila de Coruche, pois com
esta campanha as pessoas ficam
a saber o que o nosso concelho
lhes proporciona.
JC: O “Coruche Inspira”
está direccionado para algum
público específico?
PO: Sem dúvida, este projecto está dirigido a dois públicos distintos, uns a que eu chamo de “trintinhas” que são todos
aqueles jovens a partir dos trinta

anos que estão neste momento a
constituir família, e que se preocupam com segurança e qualidade de vida, coisas, que não
encontram nas grandes cidades.
E os outros a que eu chamo os
“jovens seniores”, pessoas dos
sessenta anos em diante que
estão aposentadas mas que não
deixam de ser pessoas activas
por isso mesmo queremos criar
condições para que desfrutem
todos os momentos da vida nova que têm agora pela frente e aí
penso que a vila de Coruche tem
também todas as condições para
atingir esse publico alvo.
JC: A ideia então é criar
qualidade de vida em Coruche
para quem vem de fora?
PO: A ideia, primeiro que
tudo é dar a conhecer Coruche,
e depois a médio prazo é fazer
com que essas pessoas que nos
vieram visitar, façam de Coruche a sua nova morada, pois estão reunidas todas as condições
para que isso aconteça.
E é isso que nós pretendemos, ter mais população em Coruche, mas sem descaracterizar
o concelho.
JC: Um projecto destes
envolve muita gente, muito dinheiro, existe alguma parceria da

CMC para minimizar os custos?
PO: Um projecto desta envergadura, se fosse “encomendado” a uma agência de comunicação era algo que era impensável para uma autarquia como
a de Coruche comprar. O que
nós estamos a fazer é aproveitar
a “prata da casa”, pois é um projecto que nós estamos a desenvolver no gabinete de comunicação da CMC e apenas fomos

buscar uma parceria a uma empresa de eventos, que faz a ponte entre a CMC e os outros parceiros. Os parceiros são as empresas que possam então patrocinar os eventos e a própria campanha.
O Jornal de Coruche, falou
ainda com o Presidente da Câmara de Coruche, o Dr. Dionísio Mendes.
> continua na página 37

1.º Encontro de Centros Novas Oportunidades
do CNO da Escola Secundária de Coruche
Realizou-se no dia 18 de Fevereiro de 2009 o 1.º Encontro
de Centros Novas Oportunidades do CNO da Escola Secundária de Coruche, organizado
e dinamizado pala equipa deste
Centro Novas Oportunidades.
A presença de um elevado
número de participantes, oriundo de CNO's da área da Lezíria
e Vale do Tejo e também do
Alentejo e da margem Sul, revelou o interesse e as expectativas
criadas em torno do Encontro.
Estiveram presentes, para
além da equipa organizadora do
CNO da Escola Secundária de
Coruche, formadores, técnicos e
profissionais dos seguintes Centros Novas Oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNO de Arraiolos
CNO de Azambuja
CNO de Cacilhas
CNO da Escola Profissional
de Salvaterra de Magos
CNO de Rio Maior
CNO de Santarém – Sá da
Bandeira
CNO de Vendas Novas
CNO do CPJ – Alcoentre
CNO IEFP – extensão de
Benavente

Participaram como representantes da DRELVT, a Dra. Rosária Almeida e a Dra. Otília Calçada e, da Agência Nacional para a
Qualificação, a Dra. Maria Francisca Simões, Directora do Departamento de Coordenação e
Gestão da Rede de CNO's.
O Encontro foi dinamizado
em seminários temáticos relacionados com as diferentes áreas de competência e com as diferentes funções dos formadores, técnicos e profissionais que
constituem as equipas dos Centros Novas Oportunidades.

Esta forma de organização
permitiu a troca de experiências
entre os diversos elementos, que
apresentaram mutuamente as
suas metodologias de trabalho e
também as suas dúvidas e constrangimentos, para encontrar as
melhores soluções no sentido de
responder às diferentes solicitações que diariamente lhes são
feitas. A apresentação das conclusões foi também organizada
segundo essa orientação. Assim,
intervieram os diversos participantes que transmitiram ao Plenário as respectivas apreciações

sobre os conteúdos abordados
nos seminários. Foram feitas diversas sínteses sobre as metodologias utilizadas no processo de
Reconhecimento e Validação de
Competências pelos diversos
Centros Novas Oportunidades
presentes. Foram referidas as
várias dificuldades sentidas quer
pelos adultos, quer pelas equipas técnico-pedagógicas ao longo do processo RVC e apresentadas formas de as ultrapassar.
A representante da Agência
Nacional para a Qualificação reforçou no seu discurso final as
questões da relação entre quantidade de adultos em formação e

a qualidade os respectivos percursos, salientando contudo que
a permanente busca da qualidade deve nortear todo o processo formativo.
Elogiou ainda a dinamização
do Encontro e agradeceu a forma como foi recebida em Coruche, considerando fundamental
a iniciativa de organização destes eventos como forma de partilhar experiências e encontrar
soluções que favoreçam o enriquecimento e a formação individual dos adultos que procuram
a formação para vida nos Centros Novas Oportunidades.
____
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Equipa Juvenil do CAD Coruche
vence Taça do Ribatejo em Futsal
No fim-de-semana de 14 e
15 de Fevereiro realizou-se em
Alcanena a Final Four TAÇA
FUTSAL em Juvenis e Juniores,
estando o CAD CORUCHE representado pelas suas equipas
de juvenis e juniores.
Os juvenis vencem a taça do
Ribatejo depois de eliminar nas
meias finais a equipa da Azinhaga Atlético Clube por 5 a 1 e na
final o Sporting de Tomar por 2
a 0.
Foram sem dúvida nenhuma
a equipa mais organizada tacticamente e que tudo fez para trazer para o clube a nossa 1.ª taça.
A todos jogadores e à sua equipa
técnica os nossos parabéns.
Os Juniores ficaram em 3.º
lugar, perdendo com “Os Patos”

colectivo e tacticamente foram
superiores à equipa adversaria.
A Direcção do CAD CORUCHE aproveita esta oportunidade para a agradecer a todos os
jovens que apoiaram as nossas
equipas nos dois dias, o seu
apoio foi muito importante, na
claque e no apoio também, o
CAD CORUCHE também foi
um justo vencedor, as últimas
palavras vão para os jogadores e
equipas técnicas, a todos muito
obrigado o trabalho que se está a
fazer na formação que está a dar
os seus frutos e não nos podemos esquecer que estes são o
presente e o futuro do CAD CORUCHE
nas meias finais por 7 a 0. No 2.º
jogo venceram o Ouriense por 5

Pai Nosso

a 4 e demonstraram também todo o seu valor. Jogando com

Avé Maria

muita calma passaram para dentro de campo todo o seu valor

____
Frederico Condeço

Informações da Paróquia de Coruche

Fevereiro de 2009
FALECIMENTOS
JOAQUIM JOSÉ FONSECA CAPRICHO
A sua família cumpre o doloroso dever de participar
a perda do seu ente querido,
no passado dia 12 de Fevereiro de 2009.
Agradecemos a todas as pessoas que estiveram connosco,
que partilharam da nossa dor e que o acompanharam
à sua última morada, o cemitério de Coruche.

Dia 01 - Raul António Simões Martins
- 68 anos
Dia 09 - Dionísia Manuela Pereira- 52
- Manuel Duarte Coelho- 84
- Menno Bruno Francisco
Sousa Fortio- 1 ano
Dia 11 - Clementina de Oliveira
Cachovel da Silva- 92 anos
Dia 17 - Maria Natália Ferreira Fiuza
de Sousa- 73 anos

BAPTIZADOS

CASAMENTOS
Igreja Matriz
Dia 14 - Edgar Filipe Marques e
Cláudia Ribeiro Júlio

Pai Nosso

Dia 20 - Joaquim Silva Catarino- 76
Dia 21 - Eugénia Rosa Vitorino- 75
Dia 22 - Augusta Maria Celeste- 87
- António Barreto Rodrigues 84 anos
Dia 25 - Felismina Maria- 79 anos
Dia 28 - Manuel Pedro- 77 anos

Avé Maria

Dia 14 - Dinis Alexandre Louro Albino
- Pedro Miguel Batista Simões
Dia 21 - Simão Lopes Serrão Fernandes
Silva

Agência Funerária Jacinto, Lda.
Funerais, Trasladações e Cremações
para todo o País e Estrangeiro.
•
Trata de Toda a Documentação
•
Artigos Religiosos

MARIA NATÁLIA FERREIRA FIÚZA DE SOUSA
Falecida em 17-02-2009

Agradecimento
Filho, Nora e Netos, agradecem a todos os familiares e amigos,
assim como a toda a equipa da Unidade Coronária do Hospital de Santarém,
a atenção que dispensaram ao nosso ente querido, nos momentos difíceis
e na hora da partida.
A todos o nosso bem-haja.

Chamadas a qualquer hora para o Telef.: 243 679 618
Telemóvel 917 284 692 • Fax 243 617 340
Agência

Residência

Rua dos Bombeiros Municipais, 28 r/c
2100-179 Coruche

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
Comemora-se no Dia 15 de
Março, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.
A DECO, que desde 1974,
ano da sua fundação, sempre
lutou para que todos os dias fossem de respeito pelos Direitos
do Consumidor, comemora em
cada ano esta importante data,
como o ponto de viragem do
relacionamento entre comerciantes, empresas, prestadores
de serviços e consumidor como
marco de conquista de mais
cidadania e de melhor qualidade
de vida.
Comemorar o 15 de Março é
exercitar os Direitos do ConsuFARMÁCIAS DE SERVIÇO
MARÇO 2009
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midor! Em Portugal, os direitos
dos consumidores têm hoje a
dignidade de direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Mais, desde 1996, que
está em vigor no nosso país a
Lei n.º 24/96, de 31 de Julho –
Lei de Defesa do Consumidor –
onde se encontram consagrados
como direitos do consumidor o
direito à protecção da saúde e
segurança, o direito à qualidade
dos bens e serviços, o direito à
protecção dos interesses económicos, o direito à reparação dos
danos, o direito à informação e o
direito à representação.
Porém, o combate pela defe-

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

sa daquela que é considerada a
parte mais fraca das relações de
consumo ainda permanece, sendo ainda longo o caminho a percorrer para alcançarmos a defesa dos seus direitos.
Para alcançar o objectivo de
defesa dos consumidores a DECO tem investido especialmente
na informação. Para o efeito,
tem levado a cabo diversas acções de formação junto das escolas, Câmaras e outras entidades, para proporcionar ao consumidor o máximo de informação encontra-se diariamente
disponível para esclarecer qualquer dúvida de direito do con-

sumo na Rua Pedro de Santarém, 59, 1.º Esq., 2000-223 Santarém, E-mail: deco.santarem@deco.pt ou pelo Tel.: 243 329
950. No ano 2009 a DECO comemora 35 Anos da sua existência como Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO tem-se desdobrado em diversas frentes de
acção, construindo uma sólida
credibilidade junto da comunicação social, das empresas, das
organizações profissionais, da
administração pública, dos órgãos de soberania e, muito particularmente, dos portugueses.
Hoje, a DECO conta com 380

C

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

D

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

Centro de Saúde de Coruche
Urgência - SAP - 24 horas/dia
Estrada da Lamarosa
2100-042 Coruche
Telef: 243 610 500
Fax: 243 617 431

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

As farmácias do Couço e Lamarosa estão sempre de serviço, por serem as únicas.

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Tel. 243 675 977

Tlm. 936 264 300

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

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tel. 243 617 888

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

> continuação da página 35

Jornal de Coruche (JC):
Perante a condição de crise que
o nosso país vive, considera que
este projecto é uma lufada de ar
fresco para o concelho de Coruche?
Dionísio Mendes (DM): A
ideia é nós fazer um bocado
contra-ciclo, é uma realidade que
a crise está instalada, o que nós
queremos é criar tendências
positivas para recuperarmos um
pouco esta situação.
Estamos na NAUTICAMPO
a promover o concelho de Coruche, a promover um roteiro
com actividades turísticas, com
actividades desportivas e lazer,
estamos a promover as adegas
de Coruche, portanto a ideia é
mesmo remar contra a maré,
tentando arranjar estímulos e
condições para levar as pessoas
a Coruche.
Numa primeira fase para
conhecer tudo aquilo que o nos-

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

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

mil associados e publica três
revistas: PROTESTE, Dinheiro
& Direitos e Teste Saúde, além
de diversos Guias e material
informativo / didáctico.
Com efeito, não poderemos
deixar de realçar que a melhor
arma para prevenir e combater
conflitos de consumo é a informação, sendo por isso de extrema importância, para que os
direitos dos consumidores sejam
alcançados, que cada um de nós
exercite o dever de a procurar.
O consumidor informado é
um consumidor mais protegido!
Susana Pestana - DECO
Delegação Regional de Santarém

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

Pu

b.

ANUNCIE

Tel. 243 660 060

NO JORNAL
DE CORUCHE

Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
– 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE

Tlm: 91 300 86 58

MÉDICA DENTISTA

Coruche, inspira na FIL

so concelho tem para oferecer e
mais tarde, quem sabe, essas
pessoas optem mesmo por ir viver para Coruche.
JC: Ao promover um projecto desta envergadura direc-

cionado mais para o turismo,
cultura e lazer, as questões sociais do concelho não estão a ficar
esquecidas?
DM: não podemos por essa
questão numa perspectiva de

confronto, ao lançarmos o “Coruche Inspira”, não deixamos de
praticar nem de dar apoio aos
mais necessitados. Na última
reunião de câmara aprovámos
dois apoios à melhoria de con-

forto habitacional, que totalizaram mais de vinte mil euros
para famílias carenciadas que
vivem em casa própria mas que
não têm condições para reparar
as suas casas para assim terem
melhores condições de vida,
pois são pessoas que ou estão
desempregadas ou que vivem
com salários muito baixos. Nós
apoiamos essas situações, uma
na Lamarosa e outra em Coruche.
Estamos na NAUTICAMPO
a promover o concelho, isso significa acrescentar algo à economia do concelho de Coruche.
Ao promovermos este projecto, seja através do turismo ou
do lazer, não nos esquecemos
das nossas obrigações sociais.
Uma coisa não retira a outra.
____
José António Martins
Fotos: Pedro Boiça
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Costeletas de borrego
com migas de couve
Confecção:
Comece por temperar as costeletas com um fio de azeite, 3 dentes de alho pisados com um
pouco de pimenta preta e os caules dos coentros, reserve. Não tempere logo com sal para evitar
que a carne fique rija. De seguida ponha um tacho ao lume com água temperada com um fio de
azeite, sal, 2 ou 3 grãos de pimenta e 1 cebola. Deite o alho francês laminado, a peça de toucinho inteira e as cenouras, deixe levantar fervura e ao fim de 5 minutos a ferver junte a couve portuguesa bem lavada e ripada a mão, quando a couve e a cenoura estiverem quase cozidas, junte
o feijão verde. Este coze rapidamente. Num outro tacho coza a batata nova com a pele. Reserve
o caldo da cozedura dos legumes.
Numa tigela de barro ou pirex de vidro, deite a couve, o feijão verde, as cenouras e o toucinho cortados em cubos e a batata já pelada e cortada também em cubos ou quartos. Pique os restantes
dentes de alho juntamente com a malagueta e os coentros, junte ao preparado. Tempere com um
fio de azeite, limão e um pouco do caldo da cozedura e envolva tudo muito bem.
Ponha uma frigideira ao lume e deixe aquecer bem. Deite um fio de azeite e passe as costeletas
cerca de 1,5 min de cada lado para que fiquem rosadas por dentro. Ao vira-las deite então umas
pedras de sal. Refresque com um pouco de vinho branco.
Nota: a malagueta é opcional. Caso não queira usar ou não encontre pode sempre usar um outro
picante a seu gosto. Nesta receita as costeletas são fritas, mas estas migas são ideais para
guarnecer grelhados uma vez que têm bastante caldo e são muito suculentas.
As migas de couve podem também ser feitas como um aproveitamento do cozido à portuguesa e
como acompanhamento ideal para o bacalhau assado.

Ingredientes 4 pax:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg costeletas de borrego
1 couve portuguesa
0,5 kg feijao verde
1 kg batata nova
0,3 kg cenouras
0,2 kg toucinho gordo fumado
1 cebola
6 dentes de alho
0,1 kg alho frances
1 malagueta verde
pimenta preta qb
sal qb
azeite qb
1 molho coentros
1 limao
vinho branco qb

LEAL & CATITA, LDA.
Vendas e Assistência
Semi-Novos

Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Corsa EcoFlex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
VW Polo 1.2 12v 5p
Seat Ibiza 1.2 12v Mod. Novo 5p
Seat Ibiza Fresc 1.2 12v 5p
Seat Leon Sport 1.9 TDI 5p (Diesel)
Seat Altea XL 1.4 16v 5p
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Trendy 1.4 HDI 5p (Diesel)
Citroen C-3 SX Pack 1.1 5p
Fiat Grande Punto 1.3 M.Jet 5p (Diesel)
Renault Clio Luxe Dinamique 1.2 16v 5p

Retomas

Peugeot 307 Premium 1.6 HDI 5p (Diesel)
Renault Megane Break 1.5 DCI 5p (Diesel)
Ford Fiesta 1.25 16v 5p
Opel Corsa Silver + 1.2 16v 5p
Hyundai Getz 1.1 C/AC 5p
BMW 180 D 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Volkswagen Polo 1.2 12v C/AC 5p
Mercedes C-220 CDI STW 5p (Diesel)
Audi Allroad 2.5 TDI 5p (Diesel)

Comerciais

Opel Astra Sport Van 1.3 CDTI C/AC 90CV
Peugeot Partner 1.6 HDI Van C/AC
Peugeot Partner Reforce 1.9 D Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Nissan Navara 2.5 TD CD 4x4 C/AC

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

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

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

Computadores

•

A loja
dos seus filhos!

Software
Apartado 78
2104-909 Coruche

Tel. 243 677 049

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

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

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

AO

PRATO

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

2100-169 Coruche

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

Mónica Tomaz

Médica veterinária

O Controlo Analítico, enquanto pré-requisito de um
HACCP, tem como objectivo
controlar a conformidade dos
produtos produzidos, da água
utilizada, bem como validar os
planos de higienização implementados.
Todas as empresas do sector
alimentar devem apresentar um
plano de análises a efectuar para
um determinado ano, bem como
todos os respectivos relatórios.
Devem ser realizadas análises periódicas a superfícies de
trabalho, mãos de manipulador,
produto final, água de abastecimento e meio ambiente, de
acordo com o plano de colheita
elaborado.
Os critérios de apreciação
devem estar definidos, para que
após recepção dos boletins analíticos, a empresa e/ou a equipa
HACCP os analise e verifique
se existe algum desvio à normalidade. Em caso afirmativo, a
empresa deve proceder à avaliação das causas e à implementação de medidas correctivas e
preventivas, de maneira a evitar
novo desvio.
O técnico que irá efectuar a
recolha das amostras para posterior envio para o laboratório
deve fazer cumprir as seguintes
regras:

• Apresentar vestuário adequado para a tarefa (bata, luvas,
touca e protector de sapatos);
• Não falar, tossir, ou espirrar
aquando da colheita;
• Identificar a amostra (nome, local, tipo de equipamento/utensílio e/ou área da colheita);
• Conservar a amostra no
frio e enviar para um laboratório
credenciado com a maior brevidade possível (nunca superior a
24 horas).
Os manipuladores e/ou responsáveis pelo estabelecimento,
aquando das recolhas de amostras para laboratório devem:
• Apresentar-se de forma
cuidada;
• Realizar uma boa higienização das mãos antes da colheita;
• Ter o equipamento e utensílios de trabalho bem higienizados;

• Não falar, tossir nem espirrar aquando da colheita;
• Respeitar o trabalho do técnico.
Estas medidas servem para
fazer cumprir o Regulamento
2073/2005 de 15 de Novembro
relativo a critérios microbiológicos aplicados a gêneros alimentícios. Neste estão definidos valores limites para determinados
microorganismos existente num
dado alimento. É baseando-se
neste regulamento e respectivos
anexos que a equipa HACCP
define quais as análises a efectuar e a respectiva periodicidade.
Aquando duma acção de fiscalização a ASAE pode não só
basear-se nos relatórios analíticos existentes na empresa bem
como elaborar uma recolha de
amostras específicas para garantir a segurança alimentar de um
dado produto ou processo.
Até breve.
Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Rabadilha à Ribatejana
1 Rabo com cerca de 1 Kg
2 Cebolas
2 Tomates
Dentes de Alho
1 Raminho de Cheiros (pequeno)
3 Colheres de sopa de Azeite
2 Colheres de sopa de sumo de laranja
Colorau e Sal

Preparação
• Corta-se o rabo da novilha pelas juntas, salpica-se de sal e colorau e aloura-se em azeite. Depois
coze-se em água. A meio da cozedura deita-se o tomate, a cebola e o alho partido, o raminho de
cheiros e o sumo de laranja.
Logo que o molho esteja apurado serve-se com batata cozida e salada de vários tipos de salada
e rúcula.

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
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