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EDITORIAL

Preocupações a mais,
ou nem por isso?
N

um momento em que a falta
de inspiração tomou conta do
meu editorial deste mês, resta-me partilhar com os leitores do Jornal de Coruche, as minhas preocupações, como cidadão português.
A crise, a crise anda na boca do
povo, a crise anda nos bolsos do povo, a crise dorme com o povo.
O emprego, ou a falta deste. Atormentam os portugueses. E o caso piora quando o emprego passa a desemprego.
Segundo o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, nos meses de
Janeiro e Fevereiro, perto de 53 mil
pessoas engrossaram as filas dos centros de emprego, qualquer coisa como
37,6 desempregados por hora. Em
Fevereiro Portugal tinha 469 mil desempregados.
Lembro-me em tempos do Primeiro-ministro dizer à boca cheia, que
iria criar 150 mil novos empregos,
onde estão eles, Sr. Sócrates, onde
estão? Mentiu. Mentiu e continua a
mentir a todos os portugueses, ali-

mentando falsas esperanças.
As famílias portuguesas começam
a passar fome, as famílias não aguentam, as pequenas empresas abrem
falência. O comércio tradicional tem
os dias contados. As pessoas estão
cansadas, as pessoas estão tristes, as
pessoas estão fartas de sofrer. Os novos pobres estão a aumentar. O Governo não pode fazer vista grossa a
esta situação. O apoio do Estado é
fundamental numa situação de crise,
mas há que tomar as medidas correctas, há que estabelecer novos parâmetros na justiça social e económica.
A meu ver um dos graves problemas desta crise é a justiça social, já
aqui falei inúmeras vezes deste assunto, mas pelos vistos nuca é demais
falar, quando o contribuinte precisa
de ajuda social, onde é que ela está? É
como as bruxas, não acredito nelas,
mas que as há, há! E a justiça social é
a mesma coisa, não acredito nela, mas
que há, tenho a certeza, é pena não ser
igual para todos, principalmente para
aqueles que pagam os impostos para

sustento dos que nunca “vergaram a
mola”.
Como disse Miguel Sousa Tavares
na edição de 30 de Março do Expresso online: “ …arriscamo-nos a
sair desta crise com um país pior,
mais degradado, mais injusto, menos
competitivo e garantidamente mais
endividado. Passando de uma crise
da economia real para uma crise
financeira do Estado. Sem termos
aprendido nada e não tendo aproveitado a emergência para mudar de
regras de jogo e de paradigma de
desenvolvimento”.
Cá para os lados do Sorraia, a
coisa também não está famosa, mas
vamo-nos aguentando com a cabeça
entre as orelhas.
Na Grande Entrevista deste mês
temos Jacinto Barbosa, presidente da
junta de freguesia de Coruche, que
faz um balanço do seu último mandato, mostra a sua preocupação com a
crise e o comércio tradicional em geral, mas não nos revelou se será novamente o candidato pelo PS à junta.

A Laura Macedo foi à apresentação do tão falado MIC - Movimento
de Cidadãos por Coruche, que promete dar uma lufada de ar fresco ao
panorama político coruchense.
As 24h de BTT, a primeira iniciativa do novo projecto municipal – Coruche Inspira, inspirou e expirou
sucesso.
O Luís António Martins foi até ao
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, ouvir as histórias dos “menos jovens” que lá passam os seus dias.
O Paulo Fatela, na sua rubrica de
artesanato mostra-nos os trabalhos da
jovem artesã Mariana Pereira, que
com os seus 10 anos revela muito talento.
Enfim mil e uma razões para desfrutar do seu Jornal de Coruche.
Boa leitura e até para o mês que
vem.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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GRANDE ENTREVISTA

Jacinto Barbosa
Quase em vésperas de eleições autárquicas, o Jornal de Coruche entrevistou
o Presidente da Junta de Freguesia de Coruche, Jacinto Barbosa.
Jornal de Coruche (JC) - Que balanço faz dos últimos 4 anos de mandato?
Jacinto Barbosa (JB) - O balanço
que faço é positivo mas também não
seria honesto se não dissesse que aquilo a
que me propus não está atingido na plenitude, há situações que eu contava ter
realizado que não tem sido possíveis,
pela conjuntura que o país atravessa, e
que a junta pelos seus escassos recursos
também não pode levar a efeito, são situações que eu já gostava que elas fossem
uma realidade, enfim não o são, não
deixa de ser uma falha minha de mais
ninguém, mas que em termos de projecto as coisas estão conseguidas.
JC - Que projectos ainda tem para
a freguesia de Coruche?
JB - Projectos há sempre muitos,
todos os dias tenho ideias novas e projectos, claro que o tempo que medeia o
tempo presente e aquilo que vai ser o
final do mandato também já não é muito,
mas há uma série de questões que
podemos e vamos ainda levar a efeito,
por exemplo, em 25 de Abril, há uma
grande exposição com artistas oriundos
da freguesia de Coruche, e que terá por
tema a liberdade, uma exposição interactiva em que as escolas também irão ser
chamadas a participar através de visitas
com os seus alunos. Teremos também
algumas surpresas, iremos mostrar imagens daquilo que nós sentimos que é a
liberdade, ou como cada um de nós
entende a liberdade, porque a liberdade é
vista por vários ângulos. Mas também
temos obras a decorrer que penso que
para o final do ano estarão finalizadas, há
uma questão que é fulcral para a freguesia, para quem está na junta, é um ponto
que nos leva a ponderar muito, todas as
outras questões, que são as obras do
cemitério novo. É uma obra que em termos de freguesia e concelho de Coruche
é muito importante, é uma obra para o
futuro, pensada para o século XXI.
Poderão haver pessoas que muitas vezes
não a percebem, mas que daqui a alguns
anos me virão a dar razão. Mas nós estamos a trabalhar, e a verdade é esta, não
vou conseguir ao final do mandato, todas
as obras que perspectivava, não é possível, por questão de dinheiros. É público, é

conhecido, é o momento que atravessamos, mas enfim vamos ter esperança
que as coisas melhorarão e vamos continuar a trabalhar.
JC - Que projectos ficaram por
fazer?
JB - Isso, ficam sempre imensos, às
vezes perspectivamos as questões para
um determinado âmbito e depois já está
feito e pensamos, se fosse agora não ia
por aqui e ia antes por ali. Mas enfim,
aquilo que eu costumo dizer é preciso é
fazer trabalho.
JC - Em que sectores, Coruche se
podia projectar, quais serão determinantes?
JB - É uma questão velha para todos
nós, para quem anda nesta vida autárquica e não só, enfim para o cidadão comum. Todos gostamos que a nossa terra
cresça e nos dê determinadas oportunidades, a questão do emprego, da saúde,
da educação, a questão rodoviária para
mim é daquelas questões que se impõe,
porque se nós tivermos bons acessos,
neste momento não temos é uma verdade, ninguém pode esconder isso. Só
com bons acessos é que nos podem trazer
um outro desenvolvimento, e ajudar-nos
a projectar para o futuro que é aquilo que
nós pretendemos. Todos esperamos o
impulso socioeconómico do aeroporto.
JC - Como encara a crise em
Coruche?
JB - Infelizmente não é só em Coruche, não queria ser um velho do Restelo, quem convive comigo sabe que eu

sou um individuo com espírito aberto,
olho sempre em frente, e não sou derrotista, mas reparo naquilo que circula à
minha volta, não é uma questão de me
incomodar, é sentir-me impotente para
ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. A nossa crise está aí. Eu na verdade tenho aqui todos os dias, pessoas a
solicitarem-me ajuda, emprego, onde de
devem dirigir, nós fazemos aqui a triagem num acordo que temos com o centro
de emprego. Cada vez mais aparecem
caras novas a tratar do desemprego. Claro que isso, para quem está no lugar que
eu estou, é preocupante, é muito preocupante.
JC - Uma das áreas mais afectadas
pela crise tem sido o comércio tradicional, em sua opinião, quais as medidas que deviam ser tomadas, para
segurar este tipo de comércio?
JB - Muitos comerciantes sabem que
eu me tenho preocupado com isso, temos
tido conversas profundas sobre essa
questão. Recordo-me quando era menino
e moço, todas as ruas terem comércio,
era um negócio pujante. A vila estava
sempre com gente, os estabelecimentos
encerravam as tantas da noite, e era um
corrupio, era agradável. Hoje a vida é
feita de uma outra maneira, a nossa vida
é feita a correr, tentamos chegar a muitos
lados. Com a chegada de novos espaços
comerciais asfixiou-se o comércio tradicional, não é com agrado que digo isto,
mas se não houver uma maneira de nos
sentar-mos à volta da mesa e procurar-

mos uma solução, penso que caminha
rapidamente para o seu total declínio.
Não era isso que pretendia, e hoje os nossos tempos são muito mais complicados
para o comércio tradicional. O comércio
tradicional suportou durante muitos anos,
muitas famílias que trabalhavam sazonalmente, e os comerciantes do nosso
Concelho ajudaram, foram peças fulcrais
no desenvolvimento e na ajuda a essas
famílias. O comércio tradicional é aquele
que nos está mais próximo, quem lá está
conhece-nos desde pequeninos, conhece
as nossas famílias. Fico de alguma maneira magoado em vê-los desaparecer.
JC - Coruche daqui a 20 anos com
um aeroporto, será meramente um
dormitório?
JB - Não, isso não. O aeroporto, as
grandes acessibilidades a partir do momento em que cheguem irão trazer coisas
boas, mas também coisas más, sem acessos as coisas boas não vêm, mas as más
também não. Agora Coruche transformar-se num dormitório, penso que não.
Claro que também passa pelos poderes
autárquicos, por haver uma perspectiva
de médio e longo prazo, aquilo que todos
nós, quem tem a responsabilidade de
gerir os destinos do concelho e os destinos das freguesias, que aquilo que todos
nós perspectivamos, e até a própria sociedade civil, os Coruchenses em si num
todo, definir um caminho.
JC - Houve várias queixas por
parte de outras juntas de freguesia do
concelho acerca das verbas transferidas por parte da câmara municipal,
também sentiu essas dificuldades?
JB - As verbas vêm através de protocolo que foi assinado entre ambas as
partes, cada uma das juntas tem as competências que tem, competências que
eram da câmara municipal mas que
através desse protocolo passaram a ser de
cada uma das freguesias, claro que nenhum de nós pode dizer que está satisfeito.
Se me perguntarem se gostaria de receber
mais dinheiro, claro que sim. Também ter
competências sem ter dinheiro, é preferível não as ter. Mas assinamos o protocolo, ninguém foi obrigado a assinar nada,
veio a reunião de junta de freguesia, a
junta concordou, foi a assembleia de freguesia onde também foi sancionado.
Temos pois acordo com a câmara municipal para quatro anos, irá terminar no
final deste mandato. Mas enfim, se fosse
possível mais verba, seria muito melhor,
mas foi aquela que negociamos, e é com
esta que temos que viver.
JC - Na última assembleia municipal mostrou-se bastante desagradado
com o governo socialista, pelo tratamento que este teve para com os presidentes de junta de freguesia. Está
arrependido de se ter candidatado nas
listas do partido socialista?
JB - Não, arrependido não estou.
> 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

Estou desagradado, ora o meu
projecto e o projecto em que eu
me empenhei, é um projecto
para o concelho de Coruche,
para a freguesia de Coruche,
nada disto tem a ver com o partido socialista local. O desagrado mantenho, eu manifesteime, e mantenho essa posição.
Desagradado pela maneira como o actual governo conduziu
as coisas, retratou todos os presidentes de junta, penso que o
governo devia ter tido a lealdade
de, a fazer o que fez, conversar
connosco. Quer no meu caso,
quer em todos os outros presidentes de junta, ninguém anda
aqui para enriquecer, porque se
andasse aqui para enriquecer já
cá não estava. Ando aqui porque
quero contribuir com a minha
pessoa para o desenvolvimento
da minha terra, onde eu nasci,
onde eu tenho vivido, onde criei
as minhas filhas, onde tenho as
minhas raízes e a minha família.
É assim que eu sinto Coruche e
quero estar com Coruche. Claro
que demonstrei o meu desagrado, e continuo a mostrar, à maneira como isto foi conduzido.
O que eu disse e está em acta
pode ser consultado, foi que não
há dinheiro para as juntas e há
milhões para os banqueiros. É
isto, é tão simples como isto.
Tenho o direito à dignidade e à
indignidade. Senti que tinham
mexido com a minha dignidade,
porque não me respeitaram.
O meu vencimento é público, venham ver. O meu vencimento é pago pela EDP, até aos
65 anos sou funcionário da
EDP, tenho um complemento da
junta. Esse complemento representa, para as Juntas de Freguesia, em termos de transferência
do orçamento geral de estado, 5
milhões de Euros. Ora, se o governo já enterrou no BPN 2000
milhões de Euros, era por 5 milhões que o orçamento de estado
deixava de continuar? Porque a
lei 11/96, regula que os presidentes de junta a tempo inteiro,
e a meio tempo, são pagos pelo
orçamento de estado, é uma lei
do Engº António Guterres. Não
há razão, quando dizem que as
juntas têm um orçamento próprio, é verdade, mas esse orçamento próprio, tem um fim. E
esse fim, não é pagar aos presidentes de junta. O presidente de
junta tem tanto direito a receber,
como tem um ministro, como
tem o presidente da república,
como tem um governador. Nós
temos responsabilidade, temos
dedicação a tempo inteiro à freguesia, claro que também temos
de ser ressarcidos de alguma
forma. Mas eu entendi por bem,
opção minha, que não o podia
fazer do orçamento de junta,

Jacinto Barbosa presidente da Junta de Freguesia de Coruche
embora a lei diga que se pode
ressarcir esse valor do orçamento de junta. Claro que ia penalizar a junta, 9 ou 10 mil euros,
que fazem falta para aplicar em
algumas questões. Se eu aqui
não estivesse, estaria sentado
em minha casa, a ler o jornal, ao
computador, a fazer as minhas
pesquisas, a escrever as minhas
recordações. Quem pensar em
vir para a junta pela questão do
vencimento, veja bem se vale a
pena.
JC - Vai recandidatar-se?
JB - Neste momento não
tenho nada decidido, como
sabem eu sou eleito numa lista
do partido socialista como independente, e assim serei sempre.
O tempo de ser filiado num partido político já lá vai. Gosto de
estar nas coisas pelos projectos,
e pelas situações que possa
colaborar e ajudar, mas neste
momento, nem o partido socialista me abordou nessa questão,
nem eu ainda me preocupei com
isso. O partido socialista tem
toda a liberdade para convidar
quem muito bem entender, não
está obrigado a ter de me convidar para eu continuar. Se me
convidarem eu terei a minha
resposta para dar, claro que neste momento, quer da parte do
partido socialista, quer de mim
próprio estamos a trabalhar. Não
sei quais são as intenções deles.
Quando isso um dia se colocar
logo irei responder. Mas neste
momento estou assim, continuo
a trabalhar.
JC - Como candidato independente pelo PS ainda se
sente comunista?
JB - Não é questão de me
sentir comunista, eu sinto-me
aquilo que eu que sempre fui,
um ser humano que gosto de ser
solidário com todos. Para quem
me conhece e está habituado a
conviver comigo ao longo destes anos, sabe que vivo as coisas
muito apaixonadamente, não
gosto de injustiças, procuro ser
um homem de equilíbrios. Ontem escrevi uma carta a um
amigo, onde dizia: Eu não troco
a luta, pelo luto. Penso que com
isto, digo tudo.
JC - Saiu zangado com o
partido comunista?
JB - Não, saí quando entendi. Claro que tive as minhas divergências, continuo a ter amigos no partido comunista, não
saí zangado. Eu tinha uma visão
das coisas e pugnava por um
outro sentido. Se era eu que
estava em minoria, se era eu que
não me sentia bem, era eu que
tinha de sair. Mas não saí zangado com ninguém. Tenho amigos
quer na área do partido comunista, quer na área do CDS. Eu
sempre aceitei as diferenças e

continuo a aceitar. Se mesmo no
seio da minha família, temos
discussões de valores e de
ideias, às vezes nós não estamos
de acordo, porque razão em
relação aos partidos políticos
temos de estar sempre a abanar
a cabeça, não quero empregar
um palavrão, mas a abanar a
cabeça, e não deixamos de ser
família por isso. Estarmos uns
dum lado, outros do outro, não
implica que sejamos inimigos.
Às vezes dizem o teu rival, ou
teu adversário, deve dizer-se o
meu oponente, porque ele no
fundo até quer chegar ao mesmo
fim, que eu quero chegar, claro
que ele por um caminho, eu por
outro. No fundo os propósitos e
as vontades são as mesmas, por
isso, não vale a pena nós atirarmos pedras. Eu nunca fui disso.
Quem me conhece, sabe muito
bem, que não vou por aí.
JC - Dentro da sua larga
experiência autárquica, qual a
sua análise do último mandato de Dionísio Mendes?
JB - Eu estou num projecto
para o qual fui convidado, aceitei e que respeito até ao fim. Claro que como tudo na vida, quer
o presidente Dionísio Mendes,
quer eu próprio temos ideias.
Um tem ideias para o município, outro tem ideias a nível da
freguesia, conversamos. Claro,
que não somos obrigados a estar
sempre de acordo, temos os nossos pontos de vista, mas não
deixamos de procurar que haja
um equilíbrio, e que as instituições se respeitem e funcionem
como deve ser. Independentemente do lugar que cada um
ocupa. Ambos somos independentes e felizmente no partido
socialista não há pressão nenhuma para seguirmos todos aquela
linha. Eu não sinto isso. Quanto
ao mandato, está a trabalhar, há
uma série de obras a saírem para
a rua, houve alguns atrasos do
QREN, e agora é que as coisas
estão a começar a aparecer. Mas
quer me parecer que é positivo,
também seria mau da minha
parte, agora estar aqui a dizer
outra coisa. Porque eu, com o
Presidente da Câmara temos
reuniões todos os dias. Discutimos os problemas do município
em relação à freguesia de Coruche, os problemas da freguesia de Coruche na área do município. Depois há aqui uma
conjugação, que para muita gente é difícil de entender, é que a
vila de Coruche, é sede de município, mas é também a sede da
freguesia. Às vezes não é fácil,
as pessoas entenderem, o campo
em que o presidente de câmara
está, ou o campo em que presidente de junta está. Muitas das
vezes temos de trabalhar em

conjunto, tem de haver uma
proximidade. Há outras em que
a freguesia por ela própria,
directrizes próprias da junta, em
que o presidente de junta prossegue com elas não deixando,
muitas vezes, de falar com o
presidente de câmara. No final
do ano quando se realizarem as
eleições, penso que os eleitores
irão dizer de sua justiça. O
mandato foi positivo. Se eu sentisse que não estava bem, teria
dito. Sempre falei com o presidente de câmara e com os vereadores, no que se refere à
freguesia de Coruche, é isso que
eu represento. Penso que é um
mandato positivo, agora depende do ponto de vista de cada um
de nós.
JC - No seu entendimento
o actual presidente da CMC
vai recandidatar-se?
JB - Não sei, sinceramente
não sei. É uma questão que nunca falei com ele. Isso são contas
que o partido socialista é que
trata. Eu não sou militante do
partido socialista, não tenho
assento nas suas reuniões. São
coisas que os responsáveis do
partido socialista é que podem
responder a isso.
JC - O actual executivo
camarário é mesmo só festas
como diz a oposição?
JB - Não. Eu se fosse oposição se calhar também diria o
mesmo. Mas não é bem assim,
as festas que se fazem poderão
ser discutíveis, se calhar menos
meia dúzia de festas não seria
mau. Mas a maioria delas, ou
todas elas, são de muito interesse para Coruche, de aglutinar
gente para Coruche. Antes podia-se dizer que Coruche não
era falado em lado nenhum,
hoje pode dizer-se que Coruche
é falado demais. Tem que haver
um meio termo para as coisas.
Vamos ser claros quem está no
poder foi escolhido por uma
maioria, o que não quer dizer
que esteja mandatado para fazer
aquilo que muito bem entende.
Agora está mandatado para dirigir, era um trabalho que já vinha
de trás e os eleitores entenderam
que era positivo e devia de continuar. É isso que está a ser feito.
Penso que o executivo municipal é muitas vezes acusado, e eu
respeito isso, se tivesse na oposição se calhar pegava nisso
para fazer arremesso. Mas enfim, às vezes são mais a vozes
que as nozes. Coruche tem beneficiado, daquilo que temos dado a conhecer da nossa terra,
que no fundo é aquilo que todos
nós desejamos. Agora há é
maneiras, mas isso cada um tem
de as entender.
JC - A CMC podia ter outras medidas face a actual

conjuntura socioeconómica?
JB - Quem sou eu para estar
aqui a dirigir a câmara municipal. Não é essa a minha função.
Eu sou presidente de junta,
tenho de me preocupar com a
junta. O presidente de câmara e
o executivo da câmara municipal, tem de se preocupar com a
câmara municipal. Pelo aquilo
que conheço, a CMC tem tido
esse cuidado. Claro que a CMC
encaminha e dirige os seus
assuntos, dá a vertente que
entende. A junta dá a sua. Eu aí
não meto nada, porque os órgãos têm de se respeitar uns aos
outros.
JC - Que análise faz da
candidatura independente nas
próximas autárquicas?
JB - A análise é sempre salutar. Nós vivemos em democracia e temos de entender que outros têm esse mesmo direito.
Uma candidatura independente
só com independentes não é
fácil de fazer. Eu que estou por
dentro disso, sei que não é, mas
não é por acaso que isso é assim.
O que acontece é que os partidos políticos, não querem perder o seu poder, o peso na sociedade, e se eles aproximam
isso, claro que começaria a haver mais listas de independentes. Se nós repararmos, eles
criaram um conjunto de leis
com muitas restrições à volta
para travar isso. Para a assembleia da república não pode
haver listas independentes, porquê? A lei não o permite. Foi
permitido candidaturas às autarquias, e foi uma luta bastante
aguerrida para que isso fosse
uma realidade. Claro que depois
apareceram grupos de independentes, a ganhar aqui e acolá, e
mais as restrições foram. Hoje
um conjunto de independentes
que se proponha concorrer ao
concelho de Coruche, à câmara
municipal, ou a uma junta, tem
uma série de entraves pela
frente, que tem de vencer. Determinado número de subscritores, com bilhetes de identidade, com números de contribuinte, têm de ter um contabilista. Enfim é uma série de
coisas, que muitas das vezes
desmotiva. As pessoas vêm
imbuídas de uma vontade, de
um projecto e às vezes esbarram
em barreiras. Mas pela positiva,
se vierem para trabalhar e com
ideias. Não haver aqui arremessos para ninguém, acho que ninguém ganha com isso. No fundo
todos perdemos, se passarmos
aqui o tempo a atirar-mos pedras uns aos outros. As coisas
têm de ser discutidas, porque
Coruche merece isso. Discutimos como seres humanos, olhos
nos olhos. Porque todos nós te-
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Coruche exige medidas governamentais
para salvar o sector corticeiro
O Município de Coruche,
maior produtor mundial de Cortiça, está preocupado com a
crise que afecta o sector e exige
intervenção do Governo.
No concelho de Coruche o
peso do sector corticeiro na
economia local é enorme, como
de resto acontece a nível nacional, as dificuldades que a fileira
da cortiça atravessa são transversais a todo o tecido económico. Os produtores florestais já
não conseguem escoar a produção e continuam com cortiça
empilhada no campo por vender, os trabalhadores rurais que
executam a tirada da cortiça
vêem o seu rendimento comprometido, os empresários têm dificuldades em vender produto e
consequentemente os contratos
de trabalho não são renovados
aos operários.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Dionísio
Mendes diz que esta é altura do
governo olhar com atenção para
o sector “ou são tomadas medidas urgentes, ou a fileira da
cortiça entra em colapso”. O
autarca sublinha que os auxílios
governamentais têm que ser
coerentes “outros sectores de
actividade, que não têm o peso

>>

mos ideias. Porque razão não
hei-de aceitar a opinião do meu
oponente, tenho é que pensar
em consciência e ser honesto.
Eu faço isso na junta, na assembleia de freguesia, às vezes dãome sugestões e eu penso têm
razão, eu não estava a ver isso
por aí, óptima ideia, vamos
avançar. Eu não me custa nada
fazer isto, portanto respeito,
estamos a viver em democracia.
Eu dei os melhores anos da minha vida a combater em África,
também contribui para que hoje
a democracia estivesse cá implantada. Tenho de respeitar os
valores que os outros defendem.
JC - Era um projecto que
podia abraçar?
JB - Neste momento não. Eu
tenho uma ideia formada do que
é isto. Eu já ando aqui há muitos
anos, e se calhar começa a ser
tempo de vir juventude. Às vezes dizem mas são jovens demais, meus amigos, nós temos
tempo de nos fazer velhos.
Casamos com vinte e poucos
anos, porque é que não esperamos para quando temos sessenta? É porque temos uma per-

que a cortiça tem na economia
nacional, foram ajudados, e
bem, por isso é de toda a justiça
que o governo dê a mão, pelo
menos, às pequenas e médias
empresas do sector, antes que
estas fechem os portões e coloquem no desemprego milhares
e milhares de trabalhadores”.
O edil ribatejano lembra
também as dificuldades que os
produtores vão passar, caso não
haja intervenção do governo, “a
crise que afecta a indústria
atinge a montante os produtores, que não conseguem escoar
a produção. Corre-se o risco de
muitos nem sequer executarem
a tiragem no próximo Verão,
ou então que a cortiça continue
por vender no mato, como já
aconteceu em 2008”.
O Município de Coruche
tem-se afirmado mundialmente
como um percursor da fileira da
cortiça. Acrescentando ao título
de maior produtor mundial, a
fixação em Coruche de diversas
empresas de transformação (de
uma única dessas unidades
saem diariamente 5 milhões de
rolhas), a constituição de uma
Associação de Produtores Florestais, que monitoriza em diferentes áreas a floresta local e

certifica a qualidade da cortiça,
a construção do Observatório do
Sobreiro e da Cortiça, a realização da primeira Feira Internacional da Cortiça (ver caixa) e a
presidência da Assembleia Geral da RETECORK, Rede Europeia de Territórios Corticeiros,
são disso bons exemplos.
Dionísio Mendes garante que
Coruche está a cumprir o seu
papel dinamizador do sector,
enquanto município, mas sugere
que o mesmo empenho e atenção seja dispensado pelo governo “temos o Observatório do
Sobreiro e da Cortiça concluído, queremos que seja um pólo

cientifico, de investigação e
promoção da cortiça, esta matéria-prima só conseguirá triunfar no futuro se a soubermos
promover no estrangeiro”.
O autarca coruchense sublinha ainda a importância que a
Feira Internacional da Cortiça
(FICOR) poderá ter na recuperação do sector “decidimos avançar com a organização da
FICOR, mesmo em ano de crise. Queremos contrariar os
pensamentos e comportamentos derrotistas, queremos fazer
da FICOR uma alavanca para
a recuperação do sector, vamos
ter em Coruche os mais con-

ceituados especialidades mundiais e acreditamos que no
final da Feira vamos apresentar conclusões inovadoras para
o futuro da cortiça”.
Actualmente a quebra nas exportações tem atirado os agentes
económicos ligados à cortiça
para uma situação complicada,
sendo urgente que se tomem
medidas para contrariar esta
tendência.
“É imperativo apostar em
duas vertentes: publicitar bem
a cortiça, através de uma boa
campanha mundial, e vulgarizar a cortiça em diferentes utilizações, que podem ir da moda
ao mobiliário”, defende Dionísio Mendes.
No entanto, o edil lembra que
para estas medidas serem eficientes é necessário investimento “tem que se definir uma
estratégia multidisciplinar e
consertada pelos diversos players, tendo sempre presente que
a rolha é a principal mais valia
e todas as outras utilizações
vêm por arrasto. O marketing e
promoção devem ter isto em
consideração e atacar em força
os principais mercados internacionais vitivinícolas”.
____

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

spectiva de vida, não é? Perspectivarmos as coisas no tempo.
Acho que ninguém deve pensar
que é imprescindível. Se eu sair
vem aí o caos? Quem vier tem
toda a legitimidade para planear
como acha que é melhor.
Eu penso que o meu tempo
está a terminar. Não preciso que
ninguém me diga. Eu próprio
penso que um dia destes direi,
meus amigos, muito obrigado,
mas já dei o meu contributo. Há
quem diga que vai andar por aí,
eu não. No dia em que abalar,
abalei.
Aquilo que eu tinha a dar,
penso que está dado. Há uma
fase em que se diz tudo, e alguma coisa há-de ser verdade.
Agora, vamos aguardar.
Não quero precipitar as coisas, continuo a dizer que o mandato é de quatro anos. Até às
próximas eleições. Na altura das
eleições, serão os eleitores que
irão decidir tudo. Portanto não
vale a pena precipitar as coisas,
aquilo que tiver que vir à luz do
dia, logo virá.
____
José António Martins / Pedro Boiça

Sabia que são produzidas em Coruche 5 milhões de rolhas de cortiça por dia? Sabia que
Coruche é o maior produtor mundial de cortiça?
Pois é verdade! Coruche pode chamar a si o
título de capital mundial da cortiça, uma vez que
a somar a estes factores produtivos, existem ainda
factores inovadores: o Observatório do Sobreiro e
da Cortiça, um pólo de investigação único internacionalmente e a 1.ª Feira Internacional da
Cortiça, agendada para os dias 29, 30 e 31 de
Maio.
A feira terá uma forte componente técnica,
com a presença de vários especialistas nacionais e
internacionais. A valorização do montado de sobro e da matéria-prima cortiça sustentam o debate.
A vertente lúdica será concentrada no Parque
do Sorraia, na zona ribeirinha, onde vão acontecer
um vasto conjunto de iniciativas integradas na
feira: um desfile de moda “Coruche Fashion
Cork” by Ana Maria Lucas, com manequins conceituados e peças em cortiça assinadas por Luis

Buchinho, um Casino do Vinho, a maior prova de
vinho do mundo com 7 mil pessoas, que pretende
entrar para o Livro de Recordes do Guiness, a 1.ª
Corrida de Toiros das Confrarias e durante toda a
feira, passeios de charrete e a cavalo, baptismo de
voo em balão de ar quente, a Loja Gourmet do
Montado com produtos biológicos, uma Praça de
Restauração com sabores do Montado e muita
animação.
A Feira Internacional da Cortiça será comunicada em todo o planeta, com especial atenção nos
mercados produtores e consumidores de vinho e
consequentemente de rolhas de cortiça.
O evento é direccionado ao público em geral,
estudantes, especialistas e empresários da fileira
da cortiça, ou de negócios relacionados com a
fileira.
O principal objectivo é afirmar Coruche como
a capital mundial da cortiça e através dessa afirmação internacional, promover a marca Coruche,
nas vertentes turística e económica.
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Carta aberta ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Coruche
Senhor Presidente,
Vandalismo, roubos, tráfico de droga,
ameaças, utilização de arma branca,
tiros, enfim um contínuo e nunca acabar
de desacatos perpetrados por elementos
da comunidade cigana residente em
Santo Antonino, de há já bastante tempo
a esta parte, situação cada vez mais
gravosa, que gera medo e insegurança no
dia a dia da população de toda a vila de
Coruche, especialmente naquela que vivem em Santo Antonino.
No passado dia 11 de Fevereiro de
2009, foi o último de um já incontável
número de vezes, ao longo de anos, que
minha esposa Gracinda Maria Mateus de
Oliveira e eu António Germano Ferreira
de Oliveira nos reunimos com o Senhor,
dando conta, uma vez mais, da continuação da vandalização e destruição da
nossa propriedade, por parte de elementos
da comunidade cigana.
Têm-nos roubado tudo o que podem,
destruíram totalmente a vedação existente para queimarem as chulipas, fazendo do nosso terreno lixeira e uma latrina
a céu aberto, fétida e pestífera, perigosa
para a saúde pública.
Para tentarmos travar a onda de destruição e invasão de propriedade, como é
do Vosso conhecimento, mandámos construir um muro em alvenaria, bem alto e
forte, que nos custou cerca de 50.000
euros, custo este que foi comparticipado
pela Câmara de V.Exa, com cedência de
materiais (cimento e tijolo), em cerca de
9.300 euros, uma vez que os ciganos
ocupam os terrenos camarários que confinam, a nascente, com o nossa propriedade.
Este novo muro, no lado que confronta com os terrenos da Câmara onde
os ciganos estão instalados (vitaliciamente), já está todo esburacado e, através
dos buracos que fizeram, despejam para
as nossas terras os esgotos das suas barracas, bem como todo o tipo de lixos.
Roubam electricidade de um poste
eléctrico da EDP e, tivemos agora conhecimento, que fizeram passar os fios,
enterrados, pelo nosso terreno. Não sabemos quando é que isto aconteceu? Estes
fios atravessam a nossa propriedade por

baixo do chão e estão agora sob os muros
construídos recentemente. É uma armadilha, potencialmente perigosa, que ali
está, pois numa lavoura que seja efectuada, poderá ocorrer morte por electrocussão.
Gastámos grande parte das economias que amealhámos para a velhice na
construção deste novo muro para nos
protegermos mas, infelizmente, de nada
serviu pois está novamente a ser destruído, perante a condescendência das autoridades que dizem não ter ordens superiores ou não querem, talvez por medo,
fazer cumprir a lei.
Deveria ter sido o Senhor Presidente
a decidir ir ver, com os seus próprios
olhos, o que se está a passar mas, nem o
nosso convite o motivou a fazê-lo.
Ao longo de todo este tempo o Senhor sempre prometeu fazer algo para
solucionar o problema mas, nunca cumpriu. Desta vez foi dizendo que, embora
não tenha poder político para resolver o
assunto, iria lá mandar um vereador para
tomar conhecimento real da situação
actual e proceder em conformidade. Até
hoje ninguém lá apareceu. Uma vez mais
voltou a prometer e a não cumprir.
Nem as lágrimas da minha esposa a
suplicar-lhe que a ajude dado que a mãe,
senhora de 80 anos, vive naquele local,
que é a sua casa de sempre, só e aterrorizada, junto de pessoas que não respeitam
nada nem ninguém, o sensibilizou.
Mas, tudo na vida tem um limite e
temos que lhe dizer: RESPONSABILIZAMO-LO LITERAL E PUBLICAMENTE POR TUDO O QUE POSSA
VIR A ACONTECER!
O Senhor é a autoridade máxima do
concelho e, como tal, o principal responsável em proporcionar aos munícipes

António Carrilho Galveia
MEDIADOR DE SEGUROS
Escritório:
Rua 5 de Outubro, 21 – 1º
Tel./Fax 243 675 638

Contactos:
Tlm. 914 196 527
Tel. (resid.) 243 679 495

Pu

condições que criem a melhor qualidade
de vida possível, incluindo a segurança
de pessoas e bens.
Como autarca não pode dizer que não
tem poder político! Tem poder politico e
outros poderes que lhe permitem actuar e
dar conhecimento ao Governo, ao Ministério da Administração Interna, para que
as policias, no caso a GNR, a POLICIA
MUNICIPAL, ou OUTRAS imponham
a ordem e façam cumprir a lei, como é
seu dever, para que possamos viver em
paz e segurança.
Vivemos numa democracia, o nosso
Estado é um Estado de Direito, onde as
leis, que são para todos, deveriam ser
respeitadas e cumpridas, mas isso não
acontece, talvez como agora se diz, por
culpa do sistema instalado. O Senhor
Presidente é Coruchense e, como autarca
por nós eleito, deveria fazer valer a sua
posição e lutar contra o que está mal na
nossa terra e não o faz.
Santo Antonino para além de ter já
uma densidade populacional considerável é área de expansão futura do nosso
concelho e é lá que temos o centro de
saúde, piscinas municipais com medidas
olímpicas, estádio de futebol, palácio da
justiça, duas grandes superfícies comercias, uma escola primária e uma escola
secundária frequentada, diariamente, por
muitas centenas de alunos vindos de
todas as partes do concelho.
Estes jovens não têm a necessária
segurança e protecção. Os pais nunca podem estar minimamente descansados
pois sabem que há sempre um cigano por
perto a tentar vender-lhes droga.
Vamos a um supermercado e, quando
não são os empregados a serem enxovalhados e ofendidos, são os clientes. A
insegurança e o medo estão instalados e

sabemos que não temos ninguém que nos
defenda.
Toda a população de Coruche sabe o
que se passa, condenam a sua inércia
bem como a dos agentes da autoridade e
é de lamentar que ninguém tenha a coragem de exigir do Senhor aquilo a que a
inerência do seu cargo obriga que é procurar garantir a ordem, o respeito, a segurança e a paz.
Ser Presidente de Câmara não é só ir
a manifestações de cariz cor de rosa, cortar fitas, promover festas e outros eventos
sociais para dar nas vistas, que são inerências do seu cargo, mas também tomar
medidas, com determinação, para que as
leis se cumpram e se faça justiça, castigando aqueles que, a coberto duma impunidade que lhes é concedida por quem
tem o poder decisório, continuam a infernizar a vida dos cidadãos ordeiros e cumpridores.
Por último queremos dizer, para que
não hajam dúvidas e possíveis especulações, que não somos nem defendemos
quaisquer manifestações de racismo.
Respeitamos, aceitamos e defendemos
todas as etnias.
Os ciganos têm o direito de viver
como querem ou como mandam as suas
tradições mas, também têm o dever de
saber viver em sociedade, respeitar os
outros e cumprir as leis. E é quando isto
não acontece, e não está de facto a acontecer, que as autoridades deviam intervir
e não o fazem.
Terminamos todo este nosso desabafo
pois, estamos certos que de desabafo não
passará, dado que tudo irá ficar na mesma ou, por retaliação, provavelmente
pior. Já não acreditamos em si Senhor
Presidente, nem nas autoridades policiais, nem na justiça deste país.
Só resta que Deus nos proteja.
(António Germano de Oliveira
Portador do BI: 2195622)
_______________________________________
Com conhecimento:
Primeiro-ministro
Ministério da Administração Interna
Comando Geral da GNR
Policia Judiciária
Movimento Independente de Cidadãos por
Coruche
Órgãos de Comunicação Social

b.

ANUNCIE

NO JORNAL DE
CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58
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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Entrevista a Rdrigo Taxa

JSD de Coruche tem novo Presidente
Rodrigo Taxa é o novo Presidente da JSD de Coruche, o JC foi entrevistar este
jovem coruchense, cheio de sangue na guelra para levar a sua "Jota" a bom porto.

JC: Regularmente surgem
notícias de um divórcio entre
a política e os jovens. Que faz
um jovem abraçar uma juventude partidária?
RT: A meu ver o que faz um
jovem abraçar uma juventude
partidária é a vontade de lutar
por aquilo que acredita, lutar
pelo seu partido, lutar pelas pessoas, lutar pela sua terra, lutar
pelo seu país… A resignação e a
apatia são maneiras de estar que
a meu ver não levam ninguém a
lado nenhum, e portanto creio
que os jovens que abraçam uma
juventude partidária são jovens
aguerridos, trabalhadores e com
boas intenções….há depois que
lhes dar valor e ajuda para que
possam ir traçando o seu caminho de vida da melhor maneira
possível…não digo isto por ser
um jovem político mas porque
sinceramente é a minha opinião.
Quanto ao divórcio que falas, eu
muito sinceramente não sei
como será nas outras, mas uma
coisa tenho a certeza, no que
toca a JSD e não falo só em
Coruche, falo a nível nacional,
esta é uma “J” do mais activo
que há, aliás é de todas a mais
activa. Está sempre a mexer, a
fazer actividades do maior interesse, a apoiar nas formações dos
jovens aliando o conhecimento
dos mais velhos, dando oportunidades de intervenção, dando
cultura política e social….
Enfim entre muitas coisas,

portanto não sou um pessimista
a nível desta matéria, acho que
há muitos jovens em Portugal
que poderão dar positivamente
o seu contributo ás suas terras e
ao país a longo prazo… Há
quem defenda a renovação total,
e há quem defenda o contrário,
acho que o ideal é a mistura dos
dois… A chama e a vontade da
juventude, e o saber e a experiência dos que já contam com o
crédito das circunstâncias vividas.
JC: Quais são as tuas referências politicas?
RT: Olha José António eu
não vou citar nomes e explico
porquê. Em política é frequente
nós concordarmos com algumas
coisas que uma dada pessoa
defende, e não concordarmos ou
não nos identificarmos com outras. É assim mesmo, isto acontece entre militantes do mesmo
partido, um pode ser mais clássico, outro pode ser mais irreverente, enfim são estilos. No
meu caso, como já disse não te
vou dizer um nome concreto,
mas posso dizer-te que há uma
série de individualidades políticas que em dadas matérias me
identifico bastante e lhes atribuo
muita importância e valor político na nossa democracia. Logicamente estou a falar de Social
Democratas…Para além disso
não é a meu ver bom, uma pessoa rever-se a cem por cento
noutra já existente porque a ser
assim, não traríamos nada de
novo e perderíamos a nossa
capacidade de reflexão e a nossa
própria personalidade… O segredo está em aprender com os
mais experientes a boa sabedoria, e juntar essa sabedoria de
qualidade ao que de melhor
considerarmos poder ter…

JC: Não achas que as juventudes partidárias são uma
escola de caciquismo para os
partidos políticos?
RT: Essa é uma pergunta
que eu acho muito pertinente e
um assunto que verdadeiramente merece discussão e sem
entrar em polémicas vou ser-te o
mais frontal possível. De facto e
infelizmente, há partidos políticos que como sabemos são
muito fechados á evolução, e
como tal incutem nas suas
juventudes, ainda que por vezes
de forma encapotada as ideologias e a forma de estar na política de um grupo restrito de militantes por si considerados “graduados”.., os “dinossauros” num
termo que é muito usado e que
toda a gente percebe. Mas essas
situações, a acontecerem são
muito facilmente detectáveis.
No caso PSD/JSD a nível nacional não considero existir esta
instrumentalização política, podem existir preferências, isso é
normal, e existe em tudo na
vida, mas asseguro-te que todo
o jovem social democrata é
ouvido e respeitado por qualquer outro membro da JSD ou
do PSD, e sem nunca ver condicionada a sua reflexão política,
a menos que surja uma qualquer
“aberração” que ponha em causa o partido e os valores máximos da democracia…aí há que
intervir.! Virando-me agora
mais para Coruche, que é a realidade que nos está mais próxima, posso também garantir que
existe o respeito e a cooperação
necessária para que ambas as
instituições coabitem sem qualquer problema.
JC: O que esperas das próximas eleições autárquicas?

RT: Olha em primeiro lugar
aquilo que eu desejo e espero
acima de tudo, não só nas autárquicas, como em qualquer outro
tipo de eleição é que as pessoas
se manifestem indo às urnas e
contribuindo para a escolha de
quem acharem ser o mais digno
representante das suas ideias,
lutando pelas suas necessidades.
Na minha opinião, a primeira
vitória tem de ser sempre o
exercício de voto, e daqui apelo
a todos, mas sobretudo aos
jovens para que o façam, pois é
através do voto que se traçam
destinos, e pode ser também na
ausência do mesmo que se traçam sarilhos. Posteriormente
aquilo que espero é quem quer
que seja que se candidate, e por
sua vez quem quer que ganhe,
encare a política como uma
maneira de zelar pelas pessoas,
trabalhando para elas, e pelo
desenvolvimento da nossa terra
que tem muito potencial, muito
boas gentes, e que merece que
se faça tudo por ela. Ainda falta
tempo, vamos aguardar as estratégias, vamos ver os projectos e
os seus rostos…. Finalmente
como compreenderás nada me
deixaria mais contente que ver o
meu partido numa situação positivo, não sejamos hipócritas,
um militante de um partido
deseja sempre que ele vença e
que saia com o apoio das pessoas, assim sendo também eu o
desejo!
JC: O Rally Paper é a
grande actividade da JSD
Coruche, o maior evento das
Juventudes partidárias Coruchenses, quase uma instituição, como pensas desenvolvêlo? Torná-lo mais politizado?
RT: De facto como dizes o

Rally Paper é uma actividade
fundamental na nossa “J” e
conta já com uma dimensão
muito considerável. É uma actividade que dá muito trabalho na
sua realização mas que depois
ao ser concretizada dá muito
gosto e satisfação, num clima de
divertimento onde todas as pessoas envolvidas saem contentes…. pelo menos assim tem
sido… é nossa intenção que o
continue a ser !!! Este ano será
nas Freguesias da Fajarda e do
Biscainho, e permite-me que
daqui envie desde já o convite a
todos os jovens para que se
inscrevam, pois estamos em
querer que será mais uma boa
edição do mesmo… No que
toca ao seu desenvolvimento
como perguntas, não, não é minha intenção torná-lo mais politizado, aquilo que eu e a minha
equipe pretendemos é continuar
a realizar esta actividade nos
moldes em que muito bem tem
sido feita nos anteriores mandatos, mantendo o que de muito
bom já existe, e melhorando
aquilo que nós sentirmos que
deve ser melhorado.
JC: Qual a tua analise do
actual executivo Camarário?
RT: No que toca a essa
matéria não vou fazer quaisquer
comentários avaliativos… e digo
isto por uma série de razões…
em primeiro lugar porque as
pessoas responsáveis na câmara
andam nisto há muito mais
tempo que eu, e portanto não
acho pertinente, nem tão pouco
educado fazer comentários acerca da sua gerência política,.. não
tenho ainda experiência de vida
para o fazer. Em segundo não o
faço, porque a fazê-lo nunca
> continua na página 13

Presidente da República na Sessão Solene de Homenagem ao Almirante Gago Coutinho
O Presidente Cavaco Silva presidiu à Sessão
Solene Comemorativa dos 140 anos do nascimento do Almirante Gago Coutinho e dos
50 anos da sua morte, tendo proferido uma
intervenção.
Durante a cerimónia, que se realizou na Sociedade de Geografia de Lisboa, foi lançado
o selo comemorativo relativo à efeméride e o
Presidente entregou o Prémio Gago Coutinho
2008.
No final da Sessão Solene, o Presidente da
República inaugurou uma mostra com as
mais significativas doações do Almirante Gago Coutinho à Sociedade de Geografia de
Lisboa.
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OPINIÃO

A República da Guiné Bissau
e Portugal
Os recentes eventos na Guiné-Bissau (RGB), em que faleceram de morte violenta e brutal, os respectivos presidente da
república e chefe de estadomaior general – inimigos figadais de há longa data – pode
fazer presumir que se virou uma
página na história daquele pequeno país que de país só tem o
nome. Isto porque,terão saido
da cena politica os últimos representantes com peso que fizeram a guerrilha contra a soberania portuguesa. Pode ser que
assim seja – e só viria bem ao
mundo por isso – mas pode vir a
ser apenas uma miragem.Parece
que por aquelas bandas,ódio
velho não cansa e maturidade
não vem de um dia para o outro.
A questão de fundo é porém,
outra: a RGB não reúne as condições minimas para constituir
um país.
Tem um território muito
pequeno, pouca população, mal
instruída, mal nutrida e sem
emprego; um clima estuporado;

sem riquezas naturais, pobre em
recursos agrícolas, pecuários e
piscícolas e sem grandes atributos turisticos.Pior,é uma amalgama de tribos em estado atrasado de civilização – e que muito
regrediram após a saida da nação portuguesa.
Não possui unidade cultural,
nem étnica, nem linguística,
nem religiosa, nada...
É apenas um aglomerado de
gente cada vez mais desrensaizada onde se misturam e conflituam quatro coisas: laços de família, negócios e afinidades religiosas e, ou, étnicas.
Em súmula, é um mosaico
sem consistencia. O único cimento que mantinha esta população unida e lhe dava alguma
coesão e coerencia era a lingua e
a admnistração portuguesas e a
ideia de fazerem parte de uma
Pátria lusiada. Não vale a pena
escamotear mais a realidade.
O projecto do PAIGC, o partido para a independencia da
guiné e cabo verde – isto é a

aliança entre Cabo Verde e a Guiné – não passava de um simulacro de utopia que escondia
uma habilidade politica, que se
desfez mal o poder em Lisboa
colapsou. O desastre da “descolonização” e os desatinos marxisto-africanos que se seguiram
deixaram o que restava de 500
anos de presença ortuguesa de
pantanas.
E geraram ódios que estas
últimas morts podem não ser o
epilogo. Só sobreviverão se
houver ordem no território, a
corrupção for controlada, e uma
liderança forte que naturalmente
terá que ser ajudada do exterior
até se formarem um conjunto de
quadros capazes e em número
suficiente. A alternativa é o caos
e serem uma placa giratória dos
trusts da droga.
Neste contexto a cooperação
portuguesa, militar e civil, bem
como a Comunidade dos Paises
de Expressão Oficial Portuguesa (CPLP), poderiam ser uma
ajuda preciosa. Tal vai, todavia,

COMUNICADO
A JSD Coruche vai promover no próximo dia 11 de Abril o VII Rally Paper da
Juventude. Esta actividade é realizada já há 6 anos e é nosso objectivo principal continuar a divulgar os lugares mais recônditos do nosso concelho, levar
os participantes coruchenses, e aos que nos visitam, a sítios onde normalmente não passam, num ritmo de passeio e descoberta, dando assim cada
vez mais valor ao local onde moram e ao nosso concelho em geral.
O Rally-Paper é uma iniciativa já com créditos firmados, que conta já com
um número elevado de participantes, cerca de duas centenas de concorrentes
no último ano. O entusiasmo crescente que sentimos da parte dos partipantes
faz com que esta actividade se mantenha e queiramos promover e divulgar o
nosso concelho cada vez melhor. Este ano vamos passar pelas freguesias da
Fajarda e do Biscainho com um novo e interessante percurso de modo a
mostrar novos lugares aos participantes.
Assim, é neste sentido que vimos por este meio solicitar a colaboração do seu
meio de comunicação para a eficaz divulgação desta actividade aos jovens de
Coruche, e população em geral, uma vez que é uma actividade realizada por
Jovens para os Jovens do nosso concelho.
Agradecemos toda a disponibidade e colaboração.
Com os melhores cumprimentos.
O presidente da JSD Coruche
Rodrigo Alves Taxa

demorar muito, se não demorar
para sempre. Por um lado a
CPLP tem evoluido a passo de
caracol, por outro o estado Português tem sido relapso em ter
uma politica minimamente clara
e consistente relativamente
àquela organização e a Àfrica.
A CPLP esgota-se em declarações de boas intenções, o
Brasil quer mandar em tudo e
Angola quer fazer-lhe concorrencia... Não existem capacidades minimas nem vontade para
as pôr de pé. A maioria dos políticos portugueses, que se entregaram de cabeça feita, na utopia
da União Europeia não estão
para ali virados e ainda nem sequer perceberam que na CPLP
teremos que tentar fazer o que a
Grã-Bretanha faz com os EUA
na NATO (e no resto):os americanos dão os meios e a tecnologia e os ingleses a doutrina e o
saber.
Quanto a África o panorama
é pior por duas razões: a classe
politica no seu conjunto é de

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

uma ignorância que até dói, sobre a realidade africana e a
nossa história comum,e sofre de
um complexo de culpa pós colonial que roça o inverosimile.
Tudo isto tem resultado numa posição de cócoras, a ver os
“comboios” passar e a encaixar
dislates com que um qualquer
nóvel dirigente nos queira brindar.
Quanto à cooperação com os
chamados PALOPS a coisa funciona assim: nós damos e eles
recebem. Depois estragam, a seguir pedem mais.
A gente finge que não percebe e vai sempre dando. Nunca
pede nada em troca. Lamentamos desapontar os adeptos do
pensamento “cor-de-rosa”, mas
as coisas são o que são e dão
muito trabalho a mudar. Não é
país quem quer, mas quem sabe
e pode.
Um pensamento que, já agora, não ficaria mal aos portugueses que restam, sobre ele meditarem.

ANIMAIS, SEMENTES, RAÇÕES E
ACEESSÓRIOS
Telef. 243 619 467 • Tlm. 933 375 078
Estrada da Lamarosa (Limoeiro)
2100-018 Bairro da Areia • Coruche

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
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Abel Matos Santos no discurso de apresentação

Foi no passado dia 10 de
Março pelas 17 horas, que o
MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche fez a sua aparição pública, no auditório do Museu
Municipal de Coruche.
___
Perante cerca de uma centena de pessoas, Abel Matos Santos, porta-voz do movimento e
um dos fundadores, fez a apresentação do movimento “de
Coruchenses e amantes de Coruche, das suas gentes e das
suas tradições, que há muito
que vêm sentindo a necessidade
de renovação, de intervenção
coerente, estruturada e séria”,
disse no seu discurso.
Os cerca de 35 fundadores e
colaboradores do movimento,
“há muito que vêm identificando os problemas e preocupações que afectam as populações, e há muito que vêm sentindo vontade, força, motivação
para participar na melhoria das
condições de vida da terra e ser
parte da solução para os desafios que se apresentam”.

Rafael Palma, António Moreira da Silva, Célia Sacramento, Luís António Martins, Teresa Montoia e Gonçalo Ramos Ferreira,
alguns fundadores do MIC de várias gerações.

De acordo com o porta-voz
“agora, estes desejos tornam-se
realidade na União de todos em
prol de objectivos comuns que
possibilitem uma real mobilização da sociedade, envolvendo
as pessoas e as instituições. É
fundamental partir de ideias de
base, daqueles que conhecem o
dia a dia de Coruche, as dificuldades diárias, para serem encontradas as soluções de cariz
social que as populações tanto
precisam”.
Verdade, Responsabilidade,
Credibilidade, Excelência, Envolvimento das Pessoas e Entidades, Participação desinteressada, Desprendimento da política e dos lugares, são palavras de
ordem que caracterizam o movimento.
Este movimento de intervenção e reflexão cívica, pretende
ser a voz do Povo, nomeadamente dos jovens que se afastaram da intervenção cívica, e que
se tornaram descrentes nos
políticos; – dos idosos, descontentes e cheios de dificuldades
que todos conhecemos; – daqueles que na sua vida activa,

vivem as dificuldades de prover
o sustento da família, da educação dos filhos, do acesso à saúde, da falta de segurança.
No discurso de apresentação
o porta-voz disse que o MIC será “a força mobilizadora, para
aproximar as pessoas dos centros de decisão e das escolhas
que uma vez tomadas influenciam as nossas vidas!
A força unificadora de um
caminho, assente no trabalho e
na reflexão, que nos possa conduzir à resolução dos nossos
anseios e problemas, à conquista dos nossos sonhos e necessidades”.
Abel Matos Santos, concluiu, dizendo que “Todos não
somos demais para continuar
Coruche!” e que “Seremos Coruche, seremos Vida! Seremos
sempre parte pela Positiva!”.
A seguir, Rafael Palma interpretou o hino do MIC de sua
autoria e aos presentes foi oferecido um Porto de Honra onde se
brindou à Saúde de todos os
coruchenses e à prosperidade de
Coruche.
____

Membros Fundadores e Colaboradores
Abel Matos Santos
António Germano de Oliveira
António Gil Malta
António Joaquim Pinto Pereira
António Moreira da Silva
Carlos Heliodoro
Célia Filipe Sacramento
Domingos da Costa Xavier
Francisco Raul
Frederico Condeço
Gonçalo Ramos Ferreira
Helena Nogueira
Hélder Santos
Hélio Santos
João Pedro Montoia
Joaquim Laranjo

Joaquim Manuel Arráteis
Jorge Aldeias
Luís António Martins
Luís Manuel Braz Dias
Manuel Alves dos Santos
Manuel João Pascoal
Mário Justino Silva
Pedro Moleiro
Pedro Diogo
Pedro Ribeiro
Rafael Palma
Rita Baltazar Paulo
Sandra Meirinho
Sofia Ferreira
Teresa Serrão Montoia
Vasco Manuel Mantas
Vasques Gomes

CONTACTOS:
www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
960 240 665
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Apresentação pública
e objectivos
No passado dia 10 de Março, o auditório do Museu Municipal de Coruche esteve cheio
para a apresentação do MIC – o Movimento Independente de Cidadãos por Coruche.

Discurso Directo
O que têm a dizer
sobre o MIC?

Presidente da Câmara de Coruche,
Dionísio Mendes

O MIC é um movimento cívico criado por coruchenses, que começou a
formar-se há cerca de oito meses.
Consta já com 35 membros e irá
apresentar listas de candidatura às
próximas autárquicas. No entanto,
Abel Matos Santos, um dos fundadores e porta-voz do MIC, afastou
desde logo a possibilidade de se can-

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

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

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

didatar à Câmara Municipal de Coruche.
Este novo movimento define-se pelo
facto de não ser condicionado por
lógicas hierárquicas, partidárias ou
ideológicas. É constituído, tal como
Abel Matos Santos refere, por “um
grupo de pessoas que quer contribuir
com uma solução global para Coruche, unindo os coruchenses em torno de objectivos e soluções comuns”.
Abel Matos Santos acrescenta ainda
que vão ser apresentadas “propostas
sectoriais muito específicas, científica e tecnicamente estudadas”.
O MIC pretende distinguir-se dos
partidos políticos existentes, através
de uma “participação activa na resolução de problemas”, refere, “não
enveredando em políticas negativas”.
É um movimento aberto a todos, que
tem pessoas filiadas em quase todos
os partidos políticos, desde o PCP, PS
e PSD e pessoas sem filiação.
Outra das grandes diferenças prende-se com o financiamento do movimento.
Abel Matos Santos revela que o MIC
não quer “financiamentos de entidades, nem de particulares”, ou seja,
“de nada que possa condicionar o

seu bom funcionamento”.
Um dos objectivos estabelecidos tem
que ver com o incentivo à participação activa de todos os cidadãos. Para
isso, vão ser criados núcleos de intervenção e de auscultação em todas as
freguesias do concelho, para que os
problemas sejam identificados e discutidos. O MIC defende que os temas
agendados em Assembleia devem ser
previamente debatidos entre os cidadãos.
Como primeira iniciativa, irá ser
apresentado um colóquio sobre segurança, agendado já para este mês. De
acordo com Abel Matos Santos, este
é um “problema muito grave em
Coruche, que está directamente relacionado com a comunidade cigana e
com o tráfico de droga e de armas
que existe.” No colóquio pretende-se
reunir os representantes da comunidade cigana “e com eles trabalhar no
sentido de que essas populações,
respeitando as suas tradições, usos e
costumes, cumpram a lei vigente em
Portugal”.

Vamos esperar para ver. Pode ser interessante, mas a prática tem de corresponder ao discurso e, à partida, há aqui
uma situação que me parece contraditória. Ou seja, anuncia-se um movimento de pessoas independentes e até
mesmo críticas em relação aos partidos, no entanto, algumas dessas mesmas pessoas têm formação ou filiação
partidária.
Temos que ser muito sérios quando
falamos com a população e não podemos anunciar uma coisa que depois na
realidade não existe, que é um descomprometimento absoluto com os partidos
e com as ideologias políticas, dizendo
que isto é uma lufada de ar fresco. Penso que têm de esclarecer brevemente a
população: se continuam a ser militantes do PSD e do CDS? Se vão passar a
ser independentes agora? Os partidos
são fundadores da democracia e desconfio um pouco quando estes são tão
profundamente criticados. Nós temos
memória do que foi Portugal antes do
25 de Abril, com um partido único e um
discurso oficial contrário a qualquer
outra actividade política. Penso que fazer um discurso sempre contra os partidos é alguma demagogia.

Laura Macedo

Mas fico curioso para ver o que é que
este movimento tem de facto de inovador e de diferente, sabendo que, tudo o
que seja para melhorar Coruche, para
promover e renovar o concelho, a mim
interessa-me sempre. Vamos ver.

Fotos: Pedro Ribeiro

Laura Macedo

Também este mês vão ser divulgadas
as listas de candidatura às Eleições
Autárquicas de 2009.
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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

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

Campanha Coruche Inspira
começou com grande pedalada

24 Horas de BT T em Coruche
um enorme sucesso
A primeira edição das “24 Horas de BTT em Coruche”
decorreu nos dias 7 e 8 de Março.
Uma maratona de pura adrenalina, num percurso duro, mas
com paisagens espectaculares,
segundo opinião unânime dos
650 atletas participantes.
Na Capital do Sorraia estiveram participantes de norte a
sul do país, que prometeram
voltar na próxima edição.
A prova vai voltar em 2010
com o objectivo de chegar às
1300 inscrições.
“Foi uma excelente jornada
de promoção do nosso concelho, tive a oportunidade de falar
com pessoas que vieram de
Viseu e de Odemira, por exemplo. É um orgulho enquanto
coruchense e prazer enquanto
autarca, receber todos estes visitantes e ouvir deles os mais
rasgados elogios a Coruche”
refere Dionísio Mendes, o Presidente da Câmara Municipal de
Coruche.
A Câmara Municipal de Coruche agradece a todos os parceiros e patrocinadores do evento, com especial destaque para a
fantástica colaboração da STRIX,
“penso que reunimos uma
excelente equipa de trabalho,
os funcionários municipais foram excepcionais e o pessoal
da STRIX incansável, a todos
muitos parabéns e o nosso muito obrigado”, concluiu Dionísio
Mendes.
Para além da prova principal, com um percurso de aproximadamente 10km por volta, es-

ta iniciativa incluiu um conjunto
de actividades paralelas, 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 linha da meta na arena da
Praça de Toiros foi o centro de
todas as atenções rivalizando
apenas com uma espectacular
demonstração de Dirt Jump e
com a maratona de Indoor Cycling que entusiasmaram praticantes e público até ás 02:00h
de Sábado.

O Jornal de Coruche falou
ainda com Pedro Orvalho, do
Gabinete de Imprensa da CMC,
também ele um dos responsáveis pelo sucesso desta actividade.
Jornal de Coruche (JC) Como correu este primeiro
evento do Coruche Inspira?
Pedro Orvalho (PO) – Correu bastante bem, passaram por
Coruche milhares de visitantes,
entre atletas, acompanhantes e
espectadores.
Tendo em conta que esta foi
a primeira edição das 24 Horas
de Coruche em BTT, penso que
o balanço é bastante positivo e
deixa-nos grandes expectativas
para o próximo ano. Até porque,
a imagem deixada junto dos visitantes foi muito boa. As pessoas gostaram da prova, da paisagem, do acolhimento… enfim
ficaram fãs de Coruche!
JC – Surpreendeu (OU
SUPEROU?) as expectativas?
PO – As nossas expectativas
já eram boas, tendo em conta o
número de atletas inscritos. As
expectativas confirmaram-se,
ficamos ainda com mais entusiasmo para fazer a próxima edição, com o objectivo de superarmos os 1000 atletas e tornarmos
a nossa prova numa referência
nacional.
JC – Muitos comerciantes
queixaram-se que não valeu a
pena abrirem as portas do seu
continua na página seguinte >
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> continua da página anterior

24 Horas de BT T em Coruche um enorme sucesso
... paralelamente o Dirt Jump, com a maratona de Indoor Cycling,
instalado na praça de toiros, entusiasmou praticantes e público ...

Pedro Orvalho

comércio, achas que este tipo
de eventos é viável para o
comércio local?
PO – De que tipo de comércio estamos a falar? Se estamos
a falar de restauração, eu digo já
que sim, que vale a pena! Restaurantes, cafés, esplanadas,
pastelarias, etc.
Se estivermos a falar de outro
comércio, como por exemplo
pronto-a-vestir, penso que não!
Pelo menos este evento em particular, as 24 Horas de BTT não
se dirige a um público vocacionado para comprar roupa no
comércio tradicional.
No entanto, acho que foram
mais os comerciantes ligados à
restauração que optaram por
abrir, no sábado e domingo. E
daquilo que pude ver e por aquilo que me disseram, alguns
empresários, foi um fim-de-semana acima da média para a
restauração, pelo menos durante
todo o sábado e no domingo à
hora de almoço.
Quanto ao não valer a pena
abrir as portas, cada um é livre
de ter a sua opinião. Mas deixa-me acrescentar, ou se quiser sugestionar: só conseguiremos ser
mais atraentes e apelativos que
os nossos concorrentes (concelhos vizinhos), se todos estivermos empenhados em tornar Coruche mais competitiva.
E para isso acontecer, não
podemos correr o risco de organizar eventos, publicitar a Nossa
Terra e trazer pessoas a Coruche, para depois não termos
nada para oferecer. Ou seja, não
podemos transmitir aos nossos
clientes/visitantes, a triste imagem dos estabelecimentos comercias fechados, Coruche tem
que demonstrar vida, actividade, dinamismo, temos que saber
cativar, para que aqueles que
nos visitam voltem mais vezes e
para que acima de tudo, e isto é
muitíssimo importante, a publicidade boca-a-boca funcione. Se
os nossos visitantes voltarem
para casa e para o emprego e
disserem aos familiares e aos
colegas “estive em Coruche no
fim-de-semana passado e adorei, há por lá excelentes restaurantes, boas esplanadas, uma
paisagem fantástica e muito
bom ambiente”, isto é a melhor
publicidade que podemos ter!
Outro aspecto importante,

não podemos exigir resultados
práticos/económicos imediatos.
Por isso, o valer, ou não, a pena
abrir as portas, não deve estar
apenas e só dependente do retorno financeiro imediato.
JC – Qual a próxima aposta do projecto CCH Inspira?
PO – A próxima aposta é a
realização da primeira Coruche

Gourmet Session, que irá servir
de apresentação e promoção de
dois outros eventos: Sabores do
Toiro Bravo e Feira Internacional da Cortiça (FICOR).
A Gourmet Session é direccionada apenas para a Comunicação Social, especialistas e
empresários do sector. Temos já
contactos feitos com um chef de

créditos firmados, para nos
apresentar propostas inovadoras
em torno da carne de toiro bravo
e os ingredientes do montado.

Estamos convictos que esta acção vai promover bastante a
restauração coruchense.
José António Martins

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

Agropecuária, Lda.

O Executivo deseja a todos uma Páscoa Feliz
A Junta de Freguesia da Branca
apoia a Cultura e o Desporto
Largo da Liberdade, 2100-607 BRANCA
Telefone: 243 606 116 – Fax: 243 606 117
E-mail: junta.branca@clix.pt
Horário de funcionamento
Todos os dias úteis, das 09:00 às 12:30 horas e
das 14:00 às 17:30 horas
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Açudes, fauna e flora

N

a paisagem do concelho de Coruche, produto de séculos da intervenção humana continuada, encontramos determinadas zonas, que
pelas suas características, constituem espaços de enorme beleza,
onde a natureza assume ainda o papel principal.
Deparamo-nos com uma série de açudes que embelezam a paisagem concelhia e demonstram o equilíbrio entre o Homem e a natureza.
São zonas arborizadas, onde predominam sobreiros, pinheiros bravos e
pinheiros mansos.
Rodeados de vegetação luxuriante, apresentam ainda uma grande
riqueza faunística. Diversas espécies povoam estes locais. A cegonha
branca – espécie actualmente em expansão –, o pato-real, a galinha-d'água, a cobra-de-água, a carpa, a garça, o mergulhão pequeno, o
coelho, a lebre e a raposa são disso exemplo.
É importante protegermos e preservarmos estas áreas uma vez que,
para além destas espécies, outras dependem destes ecossistemas para
sobreviverem. A conservação e a manutenção do equilíbrio natural surgem como prioridades fundamentais neste conjunto ecológico culturalmente valioso e vulnerável. Os açudes são espaços abertos propícios à
tranquilidade e serenidade.
Nos meses que se avizinham, e mormente aquando das comemorações da Páscoa, é frequente encontrarmos inúmeras famílias nestes
locais. Para além do convívio, procuram momentos de lazer em contacto com a natureza, desfrutando o ar puro, presente nestas áreas.
É nesta altura do ano que a Primavera parece espreitar. A cada dia
que passa, os dias aumentam e as noites vão encurtando um pouco.
Esta estação, encontra-se tipicamente associada ao reflorescimento da
fauna e da flora terrestres. Tudo (re)nasce de novo na Primavera!
____
Ivone Ribeiro
> continuação da página 7

JSD de Coruche tem novo Presidente

seria através de uma entrevista
informal e que tem como principal objectivo informar acerca de
um acto eleitoral que aconteceu
na “JSD”. Sou daquelas pessoas
que acho que para responder a
este tipo de questões têm de ser
ouvidas ao “mesmo tempo”
ambas as partes, para sobretudo
num clima de frontalidade se
discutir o que há a discutir. Francamente não gosto de críticas
quase por correspondência que é
o que infelizmente muitas vezes
acontece na política, pois se
todos queremos um vida melhor, o que faz sentido, na minha
opinião, é que embora com posturas e linhas ideológicas diferentes, as matérias sejam tratadas
de uma maneira em que cada
um dê a cara por aquilo que
defende, e que se submeta depois à opinião das pessoas, que é
de tudo o mais importante.
Porém eu compreendo a tua
questão, e logicamente eu sou

um jovem que estou atento ao
que se passa na nossa terra… o
que posso dizer é que existem, a
meu ver, iniciativas por parte
deste executivo camarário que
eu considero positivas, e outras
com as quais não concordo, e
que se fosse eu a conduzi-las
fálo-ia de outra maneira…. Mas
isso é a riqueza e a beleza da
política, se toda a gente pensasse
da mesma maneira, tudo isto
deixaria de fazer sentido!
JC: Qual o relacionamento
entre a JSD e o PSD?
RT: A meu ver em tudo na
vida tem de haver disponibilidade e companheirismo entre
pessoas e instituições, e na política não é diferente. Assim creio
que as “Js” devem estar sempre
disponíveis para apoiar os seus
partidos nas várias “batalhas”
que tenham. Que não se confunda é cooperação com submissão, são coisas diferentes, e no
nosso caso posso dizer que há

uma boa relação entre JSD/PSD
no sentido em que ambos se respeitam e apoiam mutuamente.
JC: Quais são os teus objectivos para o teu mandato
na JSD Coruche?
RT: Muito sinceramente não
sou uma pessoa de prometer ou
anunciar muita coisa e depois
não fazer metade, prefiro sim
em consciência fazer bem feito,
e anunciar as coisas à medida
que o caminho se for traçando.
Acho que é a melhor maneira de as coisas correrem pela
positiva, e sobretudo com profissionalismo e qualidade que é
o que a nós interessa. Porém
posso desde já dizer que uma
das principais, senão mesmo a
principal actividade, ou pelo
menos a que é concerteza já
mais conhecida dos jovens coruchenses é a realização do Rally
Paper, que como dissestes e
muito bem, é já quase uma instituição.

Assim antes de mais nada
pretendo que a realização do
Rally deste ano não defraude as
anteriores edições. Depois existem mais uma série de actividades que estão a ser estudadas,
que a acontecer serão antecipadamente anunciadas e na minha opinião serão do maior interesse nomeadamente para os
jovens. Com isto a minha principal intenção é mantermos uma
“J” activa, dinamizadora, que
crie interesse, e que esteja particularmente próxima da população e dos jovens de Coruche,
até porque estes se têm ao longo
dos tempos demonstrado trabalhadores e activos e nesse sentido
creio que ainda muito se pode
fazer.
JC: Até onde pode ir a tua
JSD?
RT: Bem, francamente acho
que não consigo responder linearmente à tua pergunta… pois
o futuro a Deus pertence…. No

entanto aquilo que posso dizer é
que tanto eu como a minha
“equipe” estou de alma e coração neste projecto, cientes das
responsabilidades que temos,
mas sobretudo com vontade de
trabalhar em prol da população e
dos jovens de Coruche. Acho
que assim é que é a verdadeira
política…. Para que esta faça
sentido tem de haver por parte
de quem a tenta exercer sobretudo um compromisso de que tudo
seja feito sem reservas em favor
das populações, e nomeadamente numa “J”, que é o nosso
caso, em favor dos jovens. Em
tudo na vida por muito boas
intenções que existam para que
os projectos se possam concretizar efectivamente tem também
de haver aquele “click”, oxalá
tenhamos sorte, e também a ajuda
e o apoio das pessoas para que
tudo possa andar para a frente!
____
José António Martins
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POLÍTICAS

Crise, crise é a crise
José Carlos Pinto de Sousa

“...há que prosseguir, que não recuar. História assim é aproveitada pelas chancelarias
e formadores de opinião, histórias de embalar, não vá o bairro despertar…”
Agarrados à enxada ou de
esferográfica em riste pertencemos à casta dos simples cujo
opinar, coisa séria demais, deve
ser constantemente emudecido
não vá o bairro despertar.
O arco-íris é ilusório e o
tempo coordenada, por aí fora
numa imensa construção que
torna distante o que temos, de
mãos vazias desistimos. É este
desapontamento que faz medrar
o Binário de dois estados, verdade e mentira, com o qual se
processam as operações lógicas
tendentes à compreensão do
mundo das coisas não se podendo dizer que algo mais tenha
acrescentado, as questões perenes continuam (obviamente) perenes e o Mito (subliminarmente) estruturante. Mas como ir
por este caminho é já de si fixar-me num contraditório de onde
reverte ignorância passo imediatamente à coisa com que o derradeiro dos Mitos, omnisciente
ciência, nos vai descrevendo as
coisas.
Observo de pedra e cal conclusões inamovíveis, escolho
uma, atravessamos crise de proporções inimagináveis cujo desfecho será catastrófico. Eis o
fantasma da penúria batendo à
porta. Temerosos, esperarmos.
Confesso que me incluo por
mera questão de estilo pois de
facto não temo o que se passa e
ainda bem que se passa.
Dizem tratar-se de uma crise, e financeira. Utilizam-se de

termos cujo sentido varia de
acordo com o pretexto introduzindo-se pois na dialéctica o
grãozinho de areia que a subverte. Discuti-lo passa a ser pleonástico. Opõe-se-lhe a suficiente informação resultante da
nossa entrópica mundivivência
tornando evidente a inevitabilidade da mudança, chamam-lhe
crise, face ao riso da permanência, a efectiva sede dessa crise.
Não me parece que os fenómenos que nos estão levando
para a premente necessidade de
mudança possam ser contabilizados como crise. A teoria económica, como de resto toda a teoria cientifica, não é dedutível em
torno dos redutores binários de
que a sociedade dispõe para se
auto-avaliar, tarefa cuja cientificidade se reduz à incerteza. A
física compreendeu-o, labora-a
e teoriza-a, não lhe damos importância. Desmontado o Mito
passo à realidade: não é esta que
se altera mas a forma como a
observamos, enunciamos, incluímos, sendo aqui que não
nela que reside o problema.
A quadratura do círculo foi
problema insolúvel durante milénios pela simples razão de não
ser afinal problema algum. E o
Hidrogénio é o elemento mais
comum no Universo, não o Oxigénio como na primeira metade
desse mesmo século ainda constava nos manuais científicos
apesar de Einstein. Ainda hoje
se diz que Homem descende do

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

macaco e não obstante pela primeira vez (tanto quanto de seu
passado se sabe) se produzirem
mais alimentos que os globalmente necessários nunca tantos
morreram de fome.
Enfim, ter-se-á dado uma revolução científica, não vou discuti-lo, mas de todos os modos
que se analisem as consequências em nenhum vemos a inerente mentalidade. Existirá apenas no prolixo discurso epistemológico e no restrito trabalho
científico.
Lentamente mas irreversivelmente – as mudanças de
mentalidade são processo lento
e seu tempo irreversível como o
Tempo – o temor vai dando voz
à revolta qual muro novo de
Berlim a desabar. A realidade
reassume assim o ponto nodal
do formular de questões sérias e
possíveis soluções com isso

Licenciado em História

desmoronando subtis construções, sub-prime, crash, uma
engenharia financeira que sem
adornos linguísticos se nos demonstra contumaz ilicitude, engenhosa sem dúvida no modus
operandi, seu modus vivendi
pode resumir-se no modo como
furtando-se ao poder arbitral
que o(s) Estado(o) detém face à
pluralidade de interesses passou
a ser o Interesse, mobilizando o
substancial dos recursos e plenitude das expectativas.
Trata-se como se vê de uma
mudança radical. Por um lado e
porque sentimos ameaçado o
devir as coisas deixaram de se
subordinar ao desportivismo do
ser-se pró ou contra, passámos a
falar todos a mesma linguagem
ter a mesma cor brandir o mesmo protesto e porque assim caiu
o sovietismo assim cairá o seu
contrário. Por outro, já era tem-

po de reconhecermos a falência
do Estado que temos, fragilizado,
obsoleto, não me pergunte o que
virá pois antes dele por ele ninguém perguntava…
Vivemos pois um período
crucial de mudança que não de
crise e há que distinguir os dois
momentos. Tenta-se escamoteálo através de discurso que afastando-se da realidade dela nos
possa afastar, tal é óbvio no
acientífico paralelismo que se
estabelece entre o está sucedendo e pretéritos factos históricos,
grande crise de 1928 incluída.
Não existe qualquer similitude de causa e quanto ao efeito
aqui o temos oito décadas depois, há que prosseguir que não
recuar. História assim é aproveitada pelas chancelarias e formadores de opinião, histórias de
embalar, não vá o bairro despertar…
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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.º 15. no livro de notas para escrituras diversas número NOVE - A.
a folhas quarenta e dois e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial pela qual MARIA EUGENIA
DA MATA AGOSTINHO, divorciada, natural da freguesia de Mouronho, concelho de Tábua, residente na Rua Alto
do Marau, lugar de Foros do Paul. Freguesia e concelho de Coruche, declarou que é dona e legítima possuidora com
exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Foros de Paul, com a área de quatrocentos e vinte metros quadrados, a confinar do
norte com José Gonçalves Mendes Rosado, de sul e poente com Maria Guilhermina Silva Fonseca e de nascente com
Rua Alto Marau.
No qual foi implantado, pela justificante, no exercício de actos de posse, um PRÉDIO URBANO, composto por
casa de habitação de rés-do-chão, com cinco divisões, e logradouro, com a superfície coberta de noventa metros
quadrados, e descoberta de trezentos e trinta metros quadrados:
Presentemente inscrito na matriz sob o artigo 12588, com o valor patrimonial tributável de 8.198.09 €, ao qual
atribui igual valor, não sendo possível estabelecer a relação coro o artigo rústico no qual foi implantado, como verifiquei por uma Certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Coruche, que arquivo.
Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche e está inscrito na matriz em
nome da justificante Maria Eugénia da Mata Agostinho.
Que a justificante não é detentora de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio á sua
posse por lhe ter sido doado, o terreno rústico, pela forma meramente verbal, por Maria Guilhermina Silva Fonseca,
solteira, maior, ao tempo residente na freguesia e concelho de Coruche, por volta do ano de mil novecentos e oitenta,
ao tempo solteira, maior.
Que, dado o modo de aquisição, não tem a 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 foi ela que edificou as benfeitorias,
havendo as obras sido concluídas no ano de mil novecentos e oitenta e nove, o participou à matriz dele tem usufruído,
habitando-o e nele efectuando as reparações necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento
de toda a gente e sem a mentir oposição de quem quer que seja, sendo por isso uma posse continua, pública e pacifica, pelo que o adquiriu por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, a justificante adquiriu o mencionado prédio, por usucapião –
titulo este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais.
ESTÁ CONFORME ORIGINAL. Coruche, aos 30 de Março de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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CRÓNICA DE UM CIRCUITO NA NATUREZA

Foi no passado dia 21 de
Março, um dia convidativo para
actividades em prol da ecologia,
Dia Mundial da Floresta, que
um grupo de sessenta amantes
ou pelo menos curiosos das coisas da Natureza, guiados pelo
autor destas linhas – a esmagadora maioria proveniente da
Princesa do Sorraia, juntou-se
na Serra-Mãe d'Água do Alentejo Central – a Serra d'Ossa,
hoje muito mais ressequida que
outrora, não tanto pela velhice
dos anos, mas mais pela incúria
dos homens.
Situada entre duas das mais
típicas povoações alentejanas,
Estremoz e Redondo, foi vítima
nos anos 60 do século passado
duma exagerada eucaliptização
(onze milhões de árvores) que
deu origem à maior mancha
contínua da Europa. Embora
devastado pelo grande incêndio
de Agosto de 2007, o eucaliptal
já regenerou, pois é das espécies
que melhor recupera de um
incêndio. O primeiro ponto de
paragem foi na vertente setentrional, por cujas faldas correm
águas que vêm para Coruche. O
atractivo era uma planta insectívora, de nome comum orvalho-do-sol ou erva-mosquiteira,
o Drosophyllum lusitanicum
(L.) Link, ameaçada de extinção, cujas folhas de aspecto tentacular parecem estar ao sol
cheias de gotas de orvalho, mas
que é na verdade uma substância pegajosa que faz prender os
insectos, que assim se desfazem
e que se tornam no seu alimento.
Alguns quilómetros mais à

António Gil Malta *

A Lezíria de Coruche e a Serra d'Ossa,
unidas pelo rio Sorraia
frente, subindo em altitude até à
cota de 500m, encontra-se o
“Pinhal da Biodiversidade”, verdadeiro jardim botânico espontâneo, tal é a tão grande concentração de espécies que se podem
observar, não precisando de
explorar mais do que um hectare. Ali se encontra aquela que é
considerada pela sua formosura
a rainha das flores silvestres
portuguesas, a rosa-albardeira
(Paeonia broteroi Boiss. & Reuter), espécie vulnerável e, por
isso, também protegida.

De descoberta em descoberta, o grupo de visitantes organizou-se para a plantação de dois
sobreiros, símbolos da flora autóctone, um pequeno gesto para a
preservação da nossa floresta,
mas de grande significado.
Após degustarem as delícias
da gastronomia alentejana, na
Aldeia da Serra, os participantes
na jornada ecológica, penetraram no espaço sagrado do Homem do Neolítico final para
conhecerem a intimidade duma
majestosa sepultura familiar, a

Anta da Candeeira, monumento
nacional, única no país pela sua
“janelinha” virada para o poente, a qual tudo leva a crer que
seja posterior à edificação do
dólmen.
Para terminar bem um dia de
revelações, a visita ao Hotel
Convento de S. Paulo, fundado
pelos monges de Jesus Cristo da
Pobre Vida, cujo patrono foi S.
Paulo Eremita. O convento, envolto num retemperador silêncio, para o qual logo à entrada
um painel de azulejos nos con-

vida, é famoso pelas suas fontes
florentinas, pelos seus jardins,
pelo Pátio das Quatro Estações e
pelos cinquenta mil azulejos.
Com um espírito mais sereno, com a alma mais dilatada
pelas maravilhas da criação e
pela imponência e arte dos nossos antepassados, o grupo regressou à planície desejoso de
repetir a inesquecível visita.
_____
* Mediador do Curso EFA-NS
e Coordenador do Projecto Nichos
Pedagógicos

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

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL

Táxis Paul
Tel. 243 676 253 • Tlm. 936 360 082

CARAPUÇÕES – 2100-673 Santana do Mato

Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Tlms 962 737 289
969 087 759

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

A

VIDA

Porque Abril é já amanhã

Joaquim Laranjo

PUB

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

Telef. 243 617 429

Sim! Abril é já amanhã, mas
devia ser todos os dias, todos os
dias como foi o Abril de 1974,
todos os dias como foi 26 de
Abril desse ano histórico para o
Povo Português, histórico porque se acreditou que se tinha
conquistado a liberdade, o bem
mais sagrado de um Povo, histórico porque tudo fazia crer que
tinha terminado um longo ciclo
de desrespeito pela dignidade
humana, pelo direito de viver e
ser feliz, de ter vontade própria
e de poder dizer não.
Mas este amanhã que hoje
vivemos já pouco se diferencia
desse outro amanhã que se
conquistou.
Não receio que me considerem saudosista ou outra coisa
pior, pois estou apenas a usar da
única conquista que ainda nos
resta desse longíssimo Abril, a
liberdade de emitir a minha opinião, se é que ela interessa a
alguém? Interesse ou não tenho
e exprimo-a! Será que outros
que pensam como eu poderão
manifestar-se? Pois é, o mal começa precisamente nesta interrogação.
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril,
as pessoas se escondessem no
anonimato para dar a sua opinião sobre o que, na sua opinião
está mal, com medo de serem
sancionadas no seu emprego,
não se manifestassem, porque
podem ser apanhadas pelas câmaras de uma estação de televisão ou, quem sabe, de um curioso qualquer que se entretêm,
sem segundas intenções, a filmar para mais tarde recordar.
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril,
lesse no Jornal regional (Mirante, com a devida vénia) o
desabafo de um Presidente de
Junta, manifestando a sua indignação contra o Presidente da
Câmara, por sinal do mesmo
partido, que por sinal também é

Rua São Pedro, n.º 1 • 2100-164 Coruche

ARRAGEST

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

do Governo que nos governa,
governa? Sobre a sua falta de
Solidariedade para com aqueles
que o elegeram.
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril,
sejam primeiras paginas dos
Diários e se abram os telejornal
das estações de TV com a noticia de Altos Cargos da Magistratura do nosso Pais, dizendo-se pressionados para encerrarem processos, para acabarem
certas investigações, que digam
coisas como: – Se eu dissesse
tudo o que sei!!!
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril,
se ouviria homens como o Doutor Mário Soares e Doutor Manuel Alegre, por sinal fundadores do Partido Socialista, o tal
que está no poder, chamarem a
atenção do nosso PM para a forma como nos governa, governa?
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril, o
Governo que nos governa, governa? Injecte na Banca milhões
e milhões de Euros para suprir
fraudes e negócios no mínimo
duvidosos, beneficie gestores
corruptos e incompetentes permitindo que essas mesmas injecções de fundos vá continuar a
pagar os chorudos vencimentos
dos administradores que, na
maioria dos casos levaram as
empresas à falência.
Era impensável há 30 anos
que hoje, véspera de ser Abril,

ao olhar para trás, pouca diferença se note no viver do Povo,
já se verificam situações de carência, já se mendiga emprego,
já se aceita trabalhar sem discutir ordenado, já se consente
porque se cala, já são os mesmos que directa ou indirectamente traçam os destinos do
Povo.
Quando Abril aconteceu e o
Povo saiu à rua, foi uma manhã
de esperança, deixaram-nos
acreditar que o direito de viver
era uma conquista de Abril,
esquecemo-nos que 30 anos são
muitos anos e que se aproximam perigosamente de um
outro número de que não temos
saudades.

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

AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

Vendas de Automóveis
Novos e Usados
Telef. 243 675 360
Fax 243 619 555
Tlm. 962 871 410
PORQUE ABRIL É JÁ
AMANHÃ.
Coruche, 31 de Março de 2009

Rua da Escola – Foros de Vale Mansos
2100-037 Coruche
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Dia Nacional da Cáritas assinalado em Coruche
Para assinalar o Dia Nacional da Cáritas, celebrado a 15 de Março de 2009, a Cáritas Paroquial de Coruche
tomou a iniciativa de organizar algumas actividades durante o fim-de-semana de 14 e 15.
Deste modo, no dia 14 de Março durante toda a manhã,
a Travessa do Forno em Coruche (morada da Cáritas
Paroquial de Coruche) esteve cortada ao trânsito, tendo
sido aproveitado o espaço da referida travessa para a
realização de:
• Exposição de cartazes informativos sobre os vários
projectos (Equipa RSI; Intervenção Precoce; Actos
2000) e valências (CAFAP e ATL) que funcionam
actualmente na Cáritas Paroquial de Coruche, com o
objectivo de reforçar a divulgação das actividades que
a Instituição desenvolve no concelho de Coruche;
• Actividades lúdicas, que incluíram pinturas faciais,
jogos tradicionais;
• Peditório pelas ruas de Coruche, com o apoio dos
jovens que frequentam o ATL e dos Escuteiros;
• Venda de bolos caseiros com oferta de chá.
Todas as actividades realizadas foram dirigidas ao
público em geral, sendo que participaram dezenas de
pessoas.
O dia 15 de Março, o Dia da Cáritas, culminou com a
participação da Instituição na Missa. Este ano foi dado
um cunho pessoal à celebração eucarística, tendo cada
um dos funcionários da Instituição/equipas partilhado o
seu testemunho pessoal sobre o seu trabalho e vivência
na Cáritas de Coruche.
A avaliação da actividade foi positiva, tendo sido atingidos os objectivos a que a Instituição se propôs.
Atendendo à receptividade da comunidade de Coruche
será, no futuro, uma experiência a repetir.
____
Isabel Miranda

VITOR F. MESQUITA
• Divisórias • Tectos falsos • Isolamentos
Térmicos e Acústicos • Aproveitamento
de Sótãos • Pinturas • Chão Flutuante
FOROS DE VALE MANSOS
2100-037 CORUCHE

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

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
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Cáritas Paroquial de Coruche

Comportamentos Auto-Destrutivos
“O humano habita no amor, no prazer, mas também na dor: não a sentir deixa-o indefeso,(…) mas senti-la coloca-o num
radical desamparo”

Manuela Fleming

A vida psicológica do Homem está orientada pela busca
de satisfação e de prazer, assim
como pelo evitar de situações de
dor e sofrimento (Freud). Este é
o principal objectivo do ser
humano, sendo possível de atingir através de múltiplas formas.
Em simultâneo com este
“impulso” para o prazer e para o
estabelecimento de relação com
as pessoas, também a destrutividade faz parte de nós. Seja a
esfregar com vigor uma nódoa
na roupa, a matar um insecto, a
cortar um naco de carne com os
dentes ou a fechar uma porta
com força, ela está presente em
muitos dos comportamentos do
quotidiano. Quando a destrutividade é marcada pelo domínio do
ódio pode tomar caminhos diversos: comportamentos autodestrutivos ou hetero-destrutivos.
O que é o Comportamento
Auto-Destrutivo?
Os comportamentos auto-destrutivos dizem respeito a todos
os comportamentos infligidos
na própria pessoa e que lhe causam dor física e psicológica, directa ou indirectamente. Alguns
exemplos:
Auto-mutilações (auto-lesão
propositada cuja manifestação
mais frequente consiste no corte
de um membro ou destruição de
um órgão);
Bater com a cabeça;
Arrancar os cabelos;
Corte dos pulsos/veias;
Furar-se com agulhas, arames, pregos, canetas;
Auto-envenenamento;
Esmurrar-se, chicotear-se;
Condução perigosa;
Ingestão de agentes corrosivos;
Injurias verbais;
Queimar-se, incluindo com
cigarro, produto químicos (por
exemplo, sal e gelo);
De modo geral, as tentativas
e as ideações suicidas são formas de comportamentos autodestrutivos. Por sua vez, o suicídio acaba por ser esse comportamento levado ao limite, pois a
morte é a expressão máxima da

auto-destrutividade. Importa notar que todas estas situações não
devem ser compreendidas de
uma única forma, pois cada uma
tem o seu significado e razão
específicos.
Porquê o Comportamento
Auto-Destrutivo?
Algo muito peculiar tem que
acontecer para que rume no sentido completamente oposto ao
normal desejo de prazer e de
auto-preservação. Deste modo,
provocar dor em si próprio é
algo contra-natura. São vários
os estudos que mostram que, na
grande maioria dos casos, o
comportamento auto-destrutivo
está associado a situações problemáticas e de sofrimento psicológico.
Na origem de comportamentos auto-destrutivos podem estar
alguns dos seguintes factores:
Família (conflitos parentais,
abuso físico e/ou moral dos filhos, violência, falta ou dificuldade de comunicação, incompreensão e falta de apoio); Isolamento Social e uma Experiência de Perda (morte de uma
pessoa significativa ou separação amorosa).

Percebemos então que os
comportamentos auto-destrutivos não são “normais”(!) e que
há factores de risco identificados. Mas o que leva realmente
uma pessoa a provocar dor a si
própria?
O ser humano tem várias
formas de lidar com o sofrimento psicológico. Se tomarmos
como princípio que existem diversas formas de lidarmos com
as situações que nos causam
problemas, então fica claro que
provocar dor física para superar
um problema psicológico se
constitui como uma forma de
defesa. De facto, provocar dor
física em si próprio pode ser um
meio eficaz de aliviar emoções
insuportáveis. No entanto, essa
solução funciona apenas para
remediar e não é definitiva, pois
não resolve o sofrimento psicológico. Além disso, quando levada ao extremo (mais propriamente o suicídio) essa atitude
revela também o desespero da
pessoa, ou seja, a ausência de
defesas capazes de lidar/resolver com o sofrimento/problema.
Outra crença comum acerca
da explicação do comportamento auto-destrutivo defende que

esse é um método de procura de
atenção e afecto, contudo, na
maioria dos casos esse facto é
equivocado. Muitas das pessoas
que se mutilam estão bastante
conscientes das suas feridas e
cicatrizes, e tomam atitudes
extremas para esconder o seu
comportamento dos outros. Eles
podem até oferecer explicações
alternativas para as suas feridas.
Noutras situações, a culpa \é
o sentimento prevalente, justificando o comportamento destrutivo de duas formas: castigar-se
a si próprio como meio de se
culpar por não se sentir bem consigo ou por não ser como idealizou; castigar-se a si próprio como
forma de culpar os outros, usualmente os pais. Neste último
caso, auto-agredir-se é uma
forma de crueldade para com os
pais, é uma tentativa de deixar
uma marca culposa nos pais,
que foram sentidos como ausentes ou como insuficientes.
No adolescente, este comportamento resulta muitas vezes
da dificuldade em realizar uma
tarefa específica: o luto dos ideais. Ou seja, durante a infância
vão-se construindo ideais de
como queremos ser no futuro e é
na adolescência que se confrontam esses ideais com a realidade. Se o adolescente tiver dificuldades em aceitar que será
impossível ser como idealizava,
e essa desidealização for feita de
forma brusca, pode desenvolver
sintomatologia depressiva.
Em suma, a sintomatologia
depressiva – nas suas formas de
baixa auto-estima, inferioridade
narcísica, desesperança e sentimento de culpa – está, na maior
parte das vezes, na origem dos
comportamentos auto-destrutivos.

afectivos que muitas vezes, até
por distracção, podem ter sido
negligenciados e que contribuíram assim para o isolamento e
sentimento de abandono do adolescente. Promova actividades
familiares de lazer, incentive o
jovem a participar em actividades lúdicas e desportivas que
sejam do seu agrado e que lhe
permitam desenvolver as capacidades e, sobretudo, não descure o acompanhamento psicológico, pois este é fundamental
para a resolução do sofrimento.
• Banalizar as perturbações
afectivas dos adolescentes é frequente, aliás, muitos dos comportamentos desajustados são
muitas vezes justificados como
“resultantes da crise própria da
adolescência”. No entanto, importa ter sempre presente que
muitos dos comportamentos
auto-destrutivos podem ser a
primeira manifestação de um
problema emocional que evolui
ao longo de vários meses ou
anos!
NÃO PERCA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO O TEMA:
MEDIDAS DE APOIO
À FAMÍLIA

Equipa Técnica
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Sílvia Caraça
(Assistente Social)

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Na seguinte morada:

Não se esqueça que:
• Todos os comportamentos
e pensamentos de auto-destruição, sejam eles tentativas ou
práticas efectivas, devem ser levados a sério.
• É imperativo que a família
ajude o jovem, começando pela
reconstrução da sua auto-estima, restabelecendo os laços

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

Não pode ser vendido separadamente.
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Chamem o “Zé Paulo”…!

Que me desculpem, mas é
com inusitado orgulho, que
refiro em meu “curriculum” o
facto de que enquanto no activo, quer o cavalo, quer o toiro
bravo, terem ocupado a maior
parte da minha actividade
clínica.
Na verdade, os grandes animais constituíram a minha paixão, paixão com que colmatei as
agruras de ter sido obrigado noutros ramos da profissão a granjear capitais que me permitiram
criar os filhos que deus quis eu
pudesse no mundo.
Que vos diga que cavalos e
toiros e o que lhes inere me ajudaram a preservar a necessária
sanidade mental, tal o que gosto
destas espécies pecuniárias. Por
assim ser, os meus leitores mais
atentos, decerto terão notado a
defesa que ao longo dos anos

tenho feito acerca da manutenção da pureza de tais espécies,
quer exibindo a minha natural
revolta a propósito do abastardamento do velhinho “Peninsular” a que de há uns tempos
para cá puseram a alcunha de
“puro sangue lusitano”, o “PSL”
da actualidade, e, não é agora
que me vou debruçar sobre a
mentira que o conceito configura (um dia lá irei…), e, também
é bem certo que há muito venho
exibindo o que penso sobre a
prática vigente por imposição de
uma amante de Dom pedro V,
entidade real dada a devaneios,
que também gostava de enfrentar toiros e que para não perder
o quente aconchego da preferida
concordou legislar a embolação
do gado bravo a lidar no nosso
território, prática que até aí jamais alguém se lembrou de praticar.

Ora, sendo certo que quem
está habituado a ver toiros no
campo, no apogeu da sua beleza, é obrigado a concordar que
quando com “sapatos nos cornos” sequer se parecem com os
primos, quanto mais com a beleza que exibiram, terá que ficar
muito triste com o que nestes
tempos se está passando no campo “ganadero”.
Está de moda que se “infundem” os toiros, com o truque do
cartucho vazio e o revestimento
em plásticos expósitos, permitindo evitar quer o estropiamento do piton, quer, e sobretudo, a
diminuição dos índices de mortalidade, que a natural conflitualidade na manada dos três para
os quatro anos justifica.
Dito assim, por mais feio
que um grupo de toiros de saca
nos pareça no campo, pareceria
que a prática se justifica, tal o

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

benefício económico que aparentemente aporta. Tudo bem,
que não nos acusem de imobilismo… Acontece que não há
muito em Olivença, em três corridas de ferros de Postín, nem
um toiro derrotou em Burladeros, o que é matéria que me põe
a pensar… É deveras estranho,
tratando-se de encastradas ganadarias como se tratou.
A invenção do “Enfudado"
tem origem na gente do “Ladrilho” que tanto mal tem feito á
festa (lembrem-se do 33% que
trouxeram á colocação de novilheiros…), e é com espanto que
vejo a rapidez com quem tem
proliferado. Na 6 toiros 6 n.º
769 noticia-se em tauro.net, um
curso ministrado na Moraleja
para divulgação de tal técnica.
Fico triste, sobretudo porque
são colegas a ministrar tais cursos.

Bem verdade é que depois
de tais vilanias, aí está o Barbeiro-Mor (de espartinas) continuando a exercer os seus favores, e muitos outros que se vêm
especializando em Martingalas.
Depois de tudo isto, que não
abordo nem pela rama, é caso
para dizer que se deixem de
pseudo teorias científicas e práticas no rigor da técnica, e, se
estiverem “à rasca”, desculpem-me o plebeísmo, chamem o
“Zé Paulo”, que Português de
lei e um dos mais sérios dos
agentes da festa portuguesa que
conheço, sem pretensões académicas, vos poderá ensinar todos
os truques da profissão.
Agora, quererem transformar manipulação em matéria
académica, não me parece lícito,
nem em Espanha nem por cá.
Custe o que custar, tenho conscientemente dito!!!

Medalhas…!
Já lá vão muitos anos, um amigo meu,
que curiosamente é proprietário no concelho de Coruche, quase gozava a posse
da cruz de guerra de primeira classe, que
o seu estar na guerra colonial lhe valera,
dizendo com displicências – “se eles
soubessem que o meu heroísmo foi um
medo tão grande que não me deixou
fugir…”.
Ora se até as medalhas conquistadas
em local de guerra, são discutidas pelos
agraciados, o que não é possível especular, sobre a outorga de outras?
Lembro-me dos tempos em que as
condecorações do 10 de Junho eram cerimonias de respeito e cotejando com o
que se passa agora dá vontade de rir; constou (e não o afirmo senão calhando
ainda me processam…) que um ex presidente condecorou o alfaiate e que outro
ex meteu no saco dos honoráveis o
estilista e o cabeleireiro da mulher, e com
todo o respeito que tais profissionais
decerto merecem, apetece-me estar bem
longe do local em que tais condecorações
se oferecem, não vá ter faltado, por
exemplo o mecânico na presidência e me
queiram dar a medalha em sobra a mim.
Ora vem toda esta arenga a propósito da
concessão da medalha das Belas Artes

pelo ministério da cultura de Espanha a
Francisco Rivera Ordoñez.
Contextualizando, é importante que
se diga que tal honraria foi concedida,
entre outros do mundo do toiro, a seu avô
António Ordoñez, a Curro Romero, a
Rafael de Panca, a Paco Camino e ao
mais novo José Tomás, em época que o
julgavam de todo retirado. Ninguém discutiu os critérios de tais atribuições,
sendo que por exemplo à frente de Tomás
estaria um Manolo Vasquez (vivo à época), seu irmão maior Pepe Luis, um Antoñete, e muitos mais, que de facto aportaram algo à arte.
Fran Rivera, ex Duque de Montoro
por via vaginal, figura de proa do
mundilho social, objecto de mais matéria
impressa, por via de quem namora do
que pelo que toureia, tem de facto o mérito de não ofender a memória do pai
“Paquirri” e de ter sabido levar por diante
a obra que seu avô concretizou na “sua”
praça de ronda, e, é facto que continua
sendotoureiro de feiras, porque é “Taquillero” e arrasta o mulherio às praças
que não pelo que nelas faz.
Que aqui se afirme que o considero
um toureiro honrado, mas jamais alguém
que tenha aportado à festa dos toiros algo

mais do que um saber estar asseado
Conhecida a noticia, “Morante de la
Puebla” de imediato contestou tal atribuição, não por razões pessoais (parece
que até são amigos…) mas por conceito,
Paco Camino e José Tomás devolveram
as suas e o baile está armado e ainda não
se sabe como termina, excepto no que
refere ao anunciado pelo mano Cayetano
de que não volta a alternar com Morante,
facto de que só ele sai prejudicado, dado
perder oportunidades de aprender qualquer coisa, incipiente que se revela a sua
mão esquerda, pese embora o seu andar

na arena, com a mesma elegância com
que desfila nas “Passerelles” as roupinhas do seu amigo Armani.
Quem não perdeu a oportunidade de
gozar com tudo isto foi o cáustico Mingote, a quem prestamos a homenagem
devida e desculpa por reproduzir um
boneco que publicou no ABC a 9 de Março, astuto o que baste, para que de facto
se entenda que o humor é mesmo a forma
mais séria de dizer as coisas.
____
Domingos da Costa Xavier
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Alcochete abriu as suas portas á temporada 2009 com a segunda edição do festival a favor
da “Abrigo”. Casa cheia para
assistir a um espectáculo divertido e com bons momentos de
toureio, quer a pé ou a cavalo.
Luís Rouxinol, João Salgueiro e Manuel Lupi. Na arte de
Montes, Maestro Vítor Mendes,
os espanhóis António Ferrera e
Andrés Palácios (substituiu o
anunciado Palomo Linares) e o
jovem Luís Cochicho. Pegou
uma selecção de amigos da
Abrigo comandados por João
Simões.
Os novilhos-toiros gentilmente oferecidos pertenciam ás
ganadarias de S. Torcato, Rio
Frio, José Lupi, Falé Filipe, Ortigão Costa, Santiago e Paulo
Caetano.
Dirigiu Manuel Jacinto assessorado pelo Dr. António J. Rita.
Luís Rouxinol andou esforçado
durante toda a lide suportando
fortes cargas do oponente que se
arrancava de todos os terrenos
evidenciando raça e codicia.
João Salgueiro sentiu-se a
gosto alcançando um triunfo
bonito rematando com dois ferros á “Salgueiro”, citando em
curto a provocar a investida do
novilho e reunindo com emoção, a levar o público ao rubro.
A Manuel Lupi tocou um
mansote escasso de investida
obrigando o ginete da Barroca a
empenhar-se para sacar lide
possível, conseguindo alcançar
alguns momentos de boa brega.
As pegas foram executadas
por Hugo Branquinho e Francisco Baltazar, ambos á primeira e
André Bento á terceira.
Continua na página V >

Alcochete com a “Abrigo”
Joaquim Mesquita

crítico taurino

Maestro Vitor Mendes, valor e entrega

Antonio Ferrera deu a volta ao de Ortigão Costa

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

Manuel Lupi em início de temporada

Luis Rouxinol na lide do S. Torcato
orcato

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

Especialidade Carne na Brasa

Joao Salgueiro,
Salgueiro, um dos triunfadores
triunfadores da tarde
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Triunfo de Telles Júnior e praça
quase cheia na primeira de Santarém

Joao Salgueiro da Costa

Manuel Lupi

Mais uma vez de praça quase cheia, foi assim que Santarém
viu começar a sua época taurina
de 2009, e a verdade é que fê-lo
de forma muito interessante
uma vez que em praça estavam
três jovens cavaleiros, oriundos
das mais toureiras dinastias.
Assim para lidar uma corrida
de Pinto Barreiros que à excepção do último saiu na generalidade bem apresentada e colaborante, entraram em praça Manuel Lupi, João R. Telles Jr., e
ainda Salgueiro da Costa, ficando as pegas a cargo dos forcados
amadores de Santarém e Alcochete.
Na sua primeira lide Manuel
Lupi após cravar meritoriamente a série de compridos,
evoluiu com o “Sáon”, numa
série de curtos onde a brega foi
efectiva, podendo-se observar
um toureiro templado e a querer
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Rodrigo Alves Taxa

Joao Telles

Pedro Gonçalves concedeu a alternativa de bandarilheiro a Claudio Miguel e Telmo Serrao

fazer as coisas bem feitas, mas
onde faltou por outro maior
transmissão no momento do
ferro, para que a lide tivesse
mais fulgor.
No seu segundo viria a estar
mais irregular uma vez que a
sua prestação começou com
uma correcta série de ferros
compridos, mas que depois não
teve a melhor continuidade nos
curtos onde estes saíram mais
uma vez discretos e acompanhados de alguns toques nas montadas.
Ainda assim o público entendeu o esforço do cavaleiro em
tentar andar como “mandam as
regras”, exigindo a sua presença
na volta á arena.
João R. Telles Jr. teve por
sua vez uma tarde bastante positiva e sagrou-se como o triunfador da mesma estando alguns
furos acima dos seus alternan-

tes. Na sua primeira lide começou com uma “ajustada” série
de ferros compridos com o
“Oriente”, sendo de destacar o
segundo, e depois entrou em
praça com o “Vilaverde” com o
qual colocou uma intuitiva série
de curtos, ainda que por vezes
faltasse toiro no momento da
reunião.
A lide da tarde viria no
entanto a ser a sua segunda uma
vez que de início a fim esteve
em plano de toureiro onde de
saída foi com o “Bacatum” buscar o inimigo á “porta dos sustos”, tendo os compridos saído
correctos e com limpeza. Depois com o “Ojeda”, cravou os
melhores ferros da tarde, acompanhados de uma refinada brega, e terminou com a sua imagem de marca através do violino
e do palmo em sequência que
levantaram a praça Escalabitana.

Completando a parte equestre apresentou-se o praticante
Salgueiro da Costa que não teve
tarefa fácil. Em nome da verdade se diga era o seu lote de
todos o pior, facto que aliado á
sua natural falta de experiência
não permitiu que fossem mais
luzidas as suas actuações. Ainda
assim nunca “baixou armas”,
tentando em ambas agradar e
estar por cima dos oponentes
ficando na memória os cites dos
ferros compridos da sua primeira lide, emotivos e de largo,
ainda que a colocação tenha saído descaída. Depois seguiram-se os curtos com o “Picasso”,
destacando-se o segundo e terceiro bastante correctos. Na sua
segunda lide andou complicado
de saída e disposto nos curtos,
mas pelas razões atrás referidas
não conseguiu romper.
No que toca aos homens das

jaquetas de ramagens pegaram
por Santarém Diogo Sepúlveda
e Gonçalo Veloso á primeira tentativa, enquanto António Grave
de Jesus concluiu a cesgo e sem
brilho após várias tentativas
guradas. Por Alcochete pegaram
José Manuel Vinagre, Nuno
Santana, e Ruben Duarte, todos
á primeira tentativa, tendo este
último feito a pega da tarde.
Durante o intervalo houve
ainda tempo para Pedro Gonçalves conceder a alternativa de
bandarilheiro aos jovens Cláudio Miguel e Telmo Serrão, que
muito bem estiveram, nomeadamente no que ao tércio de bandarilhas diz respeito, tendo sido
muito, bem e merecidamente
aplaudidos de pé por todo o público presente.
Bom começo de temporada
o de Santarém!
____
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Festival da Moita com Brisa Algarvia
Filipe Gonçalves arrancou um bonito triunfo popular na Moita a 28 de Fevereiro
O Festival a favor da “AJUDA DE BERÇO,” instituição de ajuda a mulheres grávidas sem condições e no pós-nascimento, o acolhimento e encaminhamento de crianças entre os 0 e os 3 anos de idade que não possam viver com os pais ou familiares, e também para a “A COMUNIDADE VIDA E
PAZ”, uma instituição particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos de apoio aos sem abrigo.

Uma lide movimentada com sortes variadas
executou com mérito empolgando o publico que o
aplaudiu de pé em apoteose.
Joaquim Bastinhas abriu praça com uma lide com o
seu cunho aliando a facilidade de comunicação com o
respeitável com uma entrega e tourearia cheia de raça.
Luís Rouxinol andou em plano superior, com quadra
renovada e uma lide bem ao gosto do público conectando com as bancadas.
Rui Fernandes mostrou ter a quadra afinada para os
grandes embates de inicio de temporada e os importan-

tes compromissos que já tem garantidos, (Sevilha). Poderoso e dominador a lidar comprometeu a actuação no
momento da reunião com cravagens por vezes irregulares.
Marcos Tenório, toureiro dinâmico e alegre, andou
em plano regular neste festival de início de temporada.
Nuno Velásquez lidou dois novilhos, um em substituição de Sónia Matias que á ultima da hora não pode estar
presente por lesão muscular.
Velásquez lidou o primeiro a meio do festival e com
ele alcançou um bonito êxito com uma faena em tudo

englobada dentro do seu estilo, temple e arte irradiaram
da arena moiteira libertados pelos derechazos e naturais
executados pelo matador rematados com passes de peito
elegantes.
Lamentavelmente o sabor deixado pela sua actuação
não teve seguimento ao encerrar o festival por falta de
qualidade do oponente, o único menos potável do curro
de António Charrua que saiu encastado e com raça.
As pegas estiveram a cargo dos Amadores da Moita
através de Miguel Souto e Rui Candeias.
Continua na página seguinte >
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Pelos Amadores do Pinhal Novo foram caras Rui
Pragana e Miguel Marques.
Os Amadores de Cuba pegaram apenas um novilho
através do cabo, José Horta a dobrar Eduardo Mimoso

que já havia dobrado Rogério Guerreiro. Dirigiu José
Tinoca. Mérito para o organizador, António Nunes da
empresa Aficcion, em levar por diante o festival após
uma enorme bátega de agua minutos antes do inicio do
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mesmo. O público que preenchia mais de meia casa não
arredou pé e contra ventos e mares, Nunes não o quis
defraudar e impôs o seu início. Honra lhe seja feita!
Texto e fotos: Joaquim Mesquita

Tudo, por um sonho… Uma Cornadita…!
Como é óbvio, fiquei triste,
muito triste, ao saber que um jovem perdeu a sua vida, precioso
bem, ao reivindicar o seu direito
de afirmar o melhor da nossa
portugalidade.
No “Tentadero” da esperança (que nome irónico na circunstância…), Francisco Matias,
um jovem de vinte e cinco anos
(curiosamente a idade do meu
filho mais novo; imaginem
quanto comungo o sentir de
seus pais…), Forcado do Grupo
de Forcados Amadores de Portalegre, num treino (sequer lhe
outorgaram os deuses a glória
de um desaire nas arenas!…)
PERDEU A VIDA.
Tentava pegar numa sorte de
gaiola, coisa pouco normal num
ter consciência de que reparte a
glória de forma colectiva, dado
que um grupo por oito elementos se constitui.
É triste tanta varonia, tanto
querer, gasto na ironia de um
momento, frente a uma vaca
(sequer um toiro, depois de se
fardar vários anos…), daquelas
que pedem contas e passam facturas e recibo.
Nada consegue obstar a evidência. Um jovem, nascido numa zona rural, Tolosa, pagou
com a vida o sonho de ser forcado, o que com desde inicio venho dizendo, é triste, muito tris-

te, Quiçá e necessário e estúpido, como tudo o que inere ao
desaparecimento de um jovem
por uma causa fútil.
Tem sido o Grupo de Portalegre bem castigado. Primeiro
Pedro Belacorça (cujo relacionamento educado e cortês, sempre recordo.) e agora Matias, em
circunstâncias de todo extemporâneas, face ao intempestivo
arranque de uma vaca com ferro
de Romão Tenório, numa Herdade chamada Esperança, em
termo de Arronches. Talvez nestas coisas se meça a grandeza da
coisa táurica. Também o Maestro Bienvenida deixou que uma
vaca lhe cobrasse a vida, estupidamente, depois de tantos toiros
enfrentados, É assim…, existem
duas coisas a que um homem
jamais deve voltar as costas, os
toiros e o mar, e Matias, de frente, com a verdade dos que sabem o que querem, perde estupidamente a vida com um agudíssimo transtorno traumático crânio encefálico, que lhe não permitiu redimir-se da temeridade.
Jovem atleta, de boa moral,
português de lei, de que nos
orgulhamos, bem espero que
seus maiores, de quem com honestidade comungo a dor, tenham possibilitado se convertesse em dador de órgãos. Jovem,
altruísta e generoso, bem mere-

> Continuação da página II

Vítor Mendes realizou uma faena de poder a um
novilho de Falé repetitivo e com raça alcançado um triunfo importante. Tanto com o capote como no tercio de
bandarilhas compartido com Ferrera e depois na muleta, maestro Mendes andou com a classe, entrega e
profissionalismo que o caracterizam. Um trasteio por
ambos os pitons, variado e poderoso, duas voltas á arena,
a segunda com o ganadeiro e maioral em apoteose.
António Ferrera lidou o de Ortigão, escorrido de

ce que por aí algures o “seu”
coração continue a bater.
Que termine, na evidência
de que apesar do infortúnio, este
jovem será recordado para sempre de forma bem diferente dos
que numa qualquer esquina ou
sitio esconso entregam a vida
aos deuses, vitimas de um excesso de droga, ou dos que se
vão feridos por uma qualquer
bala perdida em rija de gente de
mau estar e má fé.
Francisco Matias, jovem forcado, perdeu a vida, longe da
glória da exibição pública, num
mero treino do grupo que adorava integrar. É triste, mas bem
mais triste é termos que justificar perante a canalha que nos
ataca que ainda há jovens que
jogam a vida pelo mero direito
de se afirmarem portugueses.
Honra à sua memória, pêsames
à família e ao grupo, e a certeza
de que pugnaremos para que se
recorde como gente de bem, ao
contrário dos que querendo afirmar ideias de progresso, mais
não o são que lixo social.
Galhardo na vida, honrado
na morte. Paz á sua alma, mas
que se saiba que Portugal vale a
pena. Não foi Camões que afirmou – “ditosa a pátria que tais
filhos tem”?
____
DCX

João Palha Ribeiro Telles atesoura arte e toureria que bastou para si e já soube transmitir, aí estando o Jr. Para o provar.
Homem com alma de artista, a que jamais faltou valor e…
coração enorme, ao que me consta, deixou que “uma cornadita” cardíaca o assustasse o que baste para que conste.
Sendo João personagem que com dificuldade, como se diz
na gíria, “entrega o oiro ao bandido”, será crer que com a
mesma força anímica com quem enfrentou os toiros da sua
vida, e, soube construir uma família, enfrente agora o desaire
de saúde, que sendo certo que assustou, decerto, o não vergou.
É por demais óbvio, que com um forte abraço, lhe desejamos rápida recuperação, que o seu estar, faz muita falta quer
a Coruche, quer à festa.
DCX

Chamusca inaugura
Temporada Pela Páscoa
A nova empresa da praça de toiros da Chamusca, “Arena
Chamusquense Lda” debuta domingo de Pascoa com um festival taurino a favor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca
com os cavaleiros Francisco Cortes, Filipe Gonçalves, Manuel
R. Telles Bastos, Marcos Tenório “Bastinhas”, Duarte Pinto e
Tiago Lucas. Pegam os grupos da terra, Amadores e Aposento
da Chamusca e Académicos de Elvas.
Novilhos de Hrds. Cunhal Patrício. Bilhetes a partir
de 10 Euros.
A feira da Ascensão também já tem carteis rematados, a 21 a
tradicional corrida de Quinta-feira de Ascensão, data mais
importante do calendario chamusquense.
Cavaleiros: Rui Salvador, José Manuel Duarte e Francisco Palha.
Pegam os Amadores de Santarém e Amadores da Chamusca.
Ganadaria de Assunção Coimbra.
Na madrugada de 23 para 24, sexta para sábado haverá variedades taurinas com cartel ainda a designar e no sábado ás
22 hrs actuam os cavaleiros Joaquim Bastinhas, Sónia Matias e
Rui Santos. Pegam os Amadores do Aposento da Chamusca e
lidam-se toiros de Vasconcellos e Souza D'Andrade.

Alcochete com a “Abrigo”
carnes e incomodo nas investidas, conseguindo o matador extremeño, arrancar-lhe uma faena interessante de
seguir, algo mais templado e dominador, Ferrera soube
manter o bom nível do espectáculo, no final deu volta com
o ganadeiro?!?, apenas por questão de charme… digo
eu… Andrés Palácios, matador espanhol mostrou ganas
mas o novilho de Santiago não ajudou, inviabilizando
um pouco a actuação do matador espanhol que a
espaços sacou muletazos isolados.Luís Filipe Cochicho

reaparecia após a auspiciosa estreia no Campo Pequeno
quando da oportunidade aos novos valores. O benjamim
da família Cochicho não teve oponente para poder brilhar, ainda lhe destapando a falta de rodagem evidenciada. Entrega e valor demonstrados foram insuficientes
para deixar ambiente… aguarda-se nova e melhor
oportunidade.
____
Texto e fotos: Joaquim Mesquita
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Campo Pequeno apresentou Temporada

António Ribeiro Telles e o Grupo de Forcados Amadores de Coruche estão incluídos no cartel inaugural da
temporada 2009 no Campo Pequeno.
Em conferencia de imprensa na quinta-feira, 26 de
Março onde Rui Bento apresentou as datas da temporada e os primeiros sete carteis. O plano de abonos para
este ano e mais uma novidade para a juventude que apenas por cem euros pode ter acesso a todas a corridas da
temporada. Assim o valor dos abonos (assinatura de
temporada) representa um desconto da ordem dos 15
por cento em relação à aquisição da totalidade dos bilhetes corrida a corrida.
A empresa do Campo Pequeno mantém os preços
que vigoram desde 2006, ano em que a praça foi reinaugurada, tal como as promoções de Verão (15% sobre
a tabela normal), bem como preços especiais para estudantes e reformados (50% de desconto nas filas M, N,
O, P do sector 7.
A novilhada de promoção terá preços populares, que
variarão entre 10 Euros na bancada e 30 Euros na barreira. Será também reeditado o “Cativo Júnior” que permitirá aos jovens até aos 25 anos de idade, se for estudante, assistir à totalidade das corridas por apenas 100
Euros, nas filas 2 a 5, das galerias de 1ª ordem.
Quanto aos espectáculos de índole tauromáquica são
os seguintes os primeiros 7 dos 13 cartéis da temporada
de Lisboa:

7 de Maio: Inauguração Oficial da Temporada/Corrida à Portuguesa
Cavaleiros: António Ribeiro Telles, Pablo Hermoso de Mendoza e Vítor Ribeiro. Forcados Amadores de
Lisboa e Amadores de Coruche. 6 Toiros Passanha.
14 de Maio: “2ª Grande Corrida Vidas/Correio da
Manhã”
3.º Aniversário da reinauguração do Campo Pequeno
Cavaleiros: Manuel Ribeiro Telles Bastos e Manuel
Lupi. Matadores: “Pedrito de Portugal” e Manuel de
Jesus “El Cid”. Forcados: Amadores do Aposento da
Moita.
3 Toiros de Santa Maria (lide a cavalo) e 4 Toiros de
Brito Paes (lide a pé).
4 de Junho: “Grande Corrida CARAS. Regresso da
Ganadaria Grave ao Campo Pequeno. Cavaleiros: Joaquim Bastinhas, Luís Rouxinol e António Maria Brito
Paes
Forcados: Amadores de Montemor e 6 Toiros de
Joaquim Murteira Grave.
18 de Junho: Novilhada de Promoção de Novos
Valores. Cavaleiros: Marcelo Mendes e Soller Garcia.
Novilheiros: Juan del Álamo, Manuel Dias Gomes,
Paco Velazques e a apresentação do bezerrista: “Michelito” Lagravère. Forcados: Amadores da Azambuja.
5 Novilhos e um Bezerro de Manuel Veiga.

2 de Julho: “4ª Grande Corrida 24 Horas / O classicismo do toureio a cavalo e a
magia do toureio a pé”. Cavaleiro: António Ribeiro
Telles. Matador: José António “Morante de la Puebla”. Forcados: Amadores de Santarém. 6 Toiros de
Ortigão Costa
9 de Julho: 25 anos de alternativa de Rui Salvador.
Cavaleiros: Rui Salvador, João Salgueiro e Leonardo
Hernandez. Forcados: Évora e Alcochete. 6 Toiros da
Herdade de Pégoras.
16 de Julho: “Sensacional corrida FLASH, “Uma
Extraordinária” (cartel ainda por definir).
23 de Julho: “Grande Corrida VIP”. Alternativa de
Duarte Pinto. Testemunhas de Honra: Luís M. Veiga,
Frederico Cunha e José João Zoio. Cavaleiros: Emídio Pinto, Paulo Caetano, Joaquim Bastinhas, João
Moura Caetano, Marcos Bastinhas, Duarte Pinto.
Forcados: Cascais, Monforte e Elvas. 6 Toiros de Maria
Guiomar Cortes de Moura. Também são conhecidas as
presenças das ganadarias de Manuel Coimbra, Eng.
Luis Rocha, Infante da Câmara e Branco Núncio. As
datas ainda por definir carteis são
6, 20 e 27 de Agosto, 3 de Setembro e 1 de Outubro
com uma corrida de gala á antiga portuguesa. Uma temporada algo diferente das anteriores com carteis cada
vez mais atractivos.
Foto: Antonio Santos/Tobrantes.com

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 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,
Eng. Luís Rocha, José Luís Vasconcellos e Sousa D'Andrade, Fernando
Palha, Francisco Luís Caldeira e Felicidade Dias para a lide a pé.
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Gastronomia portuguesa ao rubro na Polónia

EPSM premiada em
Meeting Internacional sobre
Educação / Hotelaria

A aluna Susana Canelas, do 12.º
ano do Curso de Hotelaria da Escola
Profissional de Salvaterra de Magos
(EPSM) foi a grande vencedora do 2.º
Meeting Internacional sobre Educação /
Hotelaria, realizado na passada semana,
na Polónia. A finalista da EPSM trouxe
para Portugal o prémio de melhor participação estrangeira. Nesta iniciativa,
realizada na cidade de Bytom, participaram também alunos da Finlândia e da
Bélgica.
Além do diploma internacional no
âmbito da Hotelaria / Cozinha, Susana
Canelas vai ainda receber como prémio
um fim-de-semana no Hotel Hans
Christian Andersen, em Odense, na Dinamarca.
A novidade desta participação prendeu-se com o facto de os especialistas
polacos em educação estarem interessados em conhecer melhor os métodos
pedagógicos e didácticos levados a cabo
pela EPSM, nomeadamente, a nível da
sua relação com o tecido empresarial, o
desenvolvimento curricular, a estrutura
modular, a relação pedagógica, as técnicas de comunicação em sala de aula, o
diagnóstico e a relação entre auto e hetero-avaliação, a formação de professores, as metodologias transdisciplinares e

interdisciplinares, a mutabilidade na
abordagem aos diferentes conteúdos
programáticos, a aula expositiva, o debate, a simulação prática, a experimentação, o estudo meio, o estudo dirigido,
o estudo acompanhado, os trabalhos individuais, a pares ou em grupos, a projecção audiovisual, o painel integrado,
as novas tecnologias ligadas às teorias e
práticas pedagógicas, a importância dos
estágios curriculares de cariz nacional e
internacional, a Educação e Formação
de Adultos (EFA), os Cursos de Educação e Formação (CEF), os Cursos de
Especialização Tecnológica (CET), as
formações à medida, as formações para
activos, as formações empresariais, as
Provas de Aptidão Profissional e a sua
utilidade e aplicabilidade em contexto
real, entre outros assuntos.
Coube ao Dr. Duarte Bernardo a tarefa de apresentar e defender todos estes
temas, em língua inglesa, nos diversos
debates e palestras sobre educação que
se realizaram, ao longo de uma semana.
O objectivo foi mostrar “o êxito das
políticas educativas, levadas a cabo
pela Escola Profissional de Salvaterra
de Magos nos últimos 20 anos”, referiu
o palestrante.
Mário Gonçalves

Entrevista a Manu Pinto

Vai um copo?
Manu Pinto, conhecido, entre nós, simplesmente por Pinto,
natural de Coruche tem dado nas vistas
no mundo da noite e dos cocktails.
De férias por Coruche, O Jornal de Coruche
foi ouvir algumas das suas histórias.

... “Muitos dos Cocktails que faço
não contém alcoól.”
Como surgiu esse gosto pela noite e
tudo o que ela encerra, copos, etc???
A noite é uma companheira, a partir
dela conhece-se todo o tipo de pessoas.
Ouve-se de tudo, fala-se de tudo. O gosto
surgiu da minha ligação à Pink-Panther, e
o mundo das bebidas, não só alcoólicas,
despertou-me a curiosidade muito cedo.
Servir uma bebida todos podem servir,
mas explicar o processo de fabrico da
mesma não é para todos. A paixão surge
da explicação de tudo o que está por
detrás da bebida que o cliente escolheu.
Depois, foi treino, escola de hotelaria e
formação enquanto barman.
O que é um Barman?
Hoje em dia o Barman é quase como
um “jornal do fim do dia” esteja ele num
café, numa tasca, num Pub. Trata-se de
uma figura-chave. O barman é a primeira
pessoa a quem nos dirigimos, mas que
nem sempre pode dar a sua opinião. O
barman tem um papel decisivo no sucesso da noite de um cliente.
O Barman não tem forçosamente
que embebedar o cliente...
De modo algum... e como profissional
de bar recuso a venda de alcoól a um
cliente que não respeite as normas do bar.
Um cliente alcoolizado é sempre um
potencial criminoso.
Há uma responsabilidade inerente ao

Barman. Muitos dos Cocktails que faço
não contém alcoól. Bons clientes fazem
uma boa casa.
Obtiveste reconhecimento enquanto Barman? Ou preferes o anonimato?
Posso dizer que, devido às representações internacionais de competição de
cocktails, adquiri alguma fama, mas prefiro manter a simplicidade do Barman
comum.
Recebeste prémios?
Nos últimos três anos entrei para a
IBA (International Association), faço parte
da equipa belga de competição de Barmans
profissionais. Em 2007 Ganhei o troféu
Grand Marnier, Smirnoff Masters e em
2008 foi o melhor ano em que participei
Tanqueray Number Ten Tour que me
levou a Londres e Nova York. Em Praga
no campeonato do mundo fiquei em oitavo lugar.
Qual a tua bebida mais famosa ou a
que te tornou conhecido?
Uma criação minha chamada Rio
Grande à qual estive quase a pôr o nome
Rio Sorraia que não ficou porque ninguém sabia dizer Sorraia. É um cocktail
dedicado a Coruche que ganhou o melhor
Cocktail, melhor decoração no troféu
Grand Marnier.
____
Luís António Martins
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Academia Sporting de Samora Correia defronta
Academia Desportiva de Coruche
Carlos Bacalhau

Nos passados dias 14 e 21 de Março, a EAS Samora Correia foi visitada
pela ADC de Coruche. Com jogos entre os escalões Sub13 (14 de Março)
e Sub11 (21 de Março), assistiu-se a duas jornadas de franco convívio
entre os alunos das duas Academias desportivas.

O desporto em geral, e o futebol, em particular, ficaram a ganhar com
estas actividades que envolveram, no total, cerca de 60 jovens atletas.

A Academia Sporting de Samora
Correia coloca 4 atletas em 2
Selecções Academia
Cientes da qualidade futebolística de muitos dos jovens atletas da Escolas
Academia Sporting, entenderam os responsáveis do clube de Alvalade, criar
à semelhança do ano transacto, selecções Escolas Academia Sporting. O intuito é o de estes jovens, poderem representar o Sporting Clube de Portugal, em
diversos torneios tais como o II Torneio Luís Boa Morte – Seixal e II Edição
Torneio Primavera – Albergaria-a-Velha, pelo que, cada Escola Academia
Sporting, foi convidada a seleccionar cinco jovens dos seus escalões etários
de 1996/97 e 1998/99, para participar, neste momento de recrutamento.
A Escola Academia Sporting de Samora correia contribui com 4 jogadores
para as duas selecções: Carlos Bacalhau (Carlitos), Nuno Cerqueira, Diogo
Beja e Nuno Pedrosa são os escolhidos pela estrutura de captação do Sporting
Clube de Portugal para integrarem as selecções 1998/1999 (Carlitos e Nuno
C.) e 1996/97 (Beja e Nuno P.).

C NO d e C o r u ch e e n s i n a
I n g l ê s e Fr a n c ê s g r a t u i t a m e n t e
O CNO (Centro de Novas Oportunidades) da Escola Secundária
de Coruche está a desenvolver cursos gratuitos de Inglês e
Francês, abertos à população do concelho.
As inscrições fazem-se no CNO da Escola Secundária de
Coruche e a frequência será limitada à disponibilidade de vagas.

Horários
I ng lê s
2ªs – 19.00h e 20.30h • 3ªs – 19.00h e 20.30h
Fr a nc ê s
2ªs – 19.00h e 20.30h

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

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

Pu

b.

ANUNCIE

NO JORNAL DE
CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58
geral@ojornaldecoruche.com
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Ao espelho

Queres ver-te? Põe os olhos num velho.
Ouvi, gaiato. O tempo. As pessoas. As novas e as velhas. A sociedade e a lógica social. A velhice e o que a ela vem associado. Os últimos anos das nossas vidas. Isso mesmo. Vida. Há vida no lar de dia de S. José. Por entre os “clientes” (leia-se
utentes) menos jovens, os trabalhadores e a sua directora Dr. Vera Madeira há todo um programa de entretenimento, saúde e
companhia. Respira-se bem naquelas bandas, para lá das alegrias e tristezas de quem já viveu muitos anos, e O Jornal de
Coruche foi ali ouvir algumas histórias daqueles que são os avós e os pais de alguém e, de algum modo, os avós e os pais já
desaparecidos de todos nós.
A Maria do Rosário é funcionária da Misericórdia há
35 anos e diariamente acompanha os menos jovens fazem
daquele espaço o seu dia-a-dia.
Jornal de Coruche (JC) –
Ainda se aprendem algumas
coisas com este pessoal mais
velho?
Maria do Rosário: Muito,
muito. Antigamente no Monte
da Barca eles eram mais carentes porque as famílias não estavam por ali, mas aqui as famílias estão mais perto e nota-se
uma diferença. Eu ainda sou do
tempo em que se trocavam cartas, veja lá.
J.C. – Que sentimentos
consegue notar em abundância em todos eles? Humor?
Conformismo? Tristeza?
M.R. – Conformam-se bastante mas há sempre aqueles
mais revoltados.
Por exemplo ainda no outro
dia houve um senhor que apenas
foi convidado para a festa de
anos de um dos filhos á própria
da hora através de um telefonema e ficou muito chateado. Normalmente falamos com eles,
tentamos explicar que as suas
famílias têm os seus trabalhos
mas às vezes há sempre um sentimento de abandono.
J.C. – E quando chegar a
sua altura gostaria de vir para
aqui?
M.R. – Sim mas não sei se
aceitaria algumas coisas que
eles aceitam tão bem (risos).
J.C. – Dr.ª Vera Madeira
descreva-me um dia normal
aqui no centro...
V.M. – Abrimos pelas 8:30,
as pessoas começam a chegar
entre as 9 e as 10 horas altura
em que tomam uma refeição
ligeira. Ainda de manhã há a
parte da higiene e dos banhos.
Todos os dias existem actividades diferentes como ginástica,
controlo dos indicadores de saúde, passeios, missa. Da parte da
tarde não saiem muito e entretêm-se a jogar. Depois lancham
e começam a sair das 4:30 às 6
horas altura em que o centro
fecha.
J.C. – É fácil gerir?
V.M. – Sim, após uma certa
prática torna-se fácil. Temos
população rural e urbana mas os
problemas são sempre os mesmos.

J.C. – A procura destes espaços tem aumentado?
V.M. – Sim, o número de
utentes tem aumentado devido a
um aumento da procura não só
nosso estabelecimento mas em
outros do mesmo género. Já temos lista de espera mas não podemos exceder o número actual.
João Porfírio do Casal dos
Ossos, 82 anos de idade...

J.C. – Que rituais ainda lhe
dão prazer nesta idade avançada...
João Porfírio: Olhe, vou lendo o jornal, converso, vejo televisão e faço o mesmo que fazia
há vinte anos atrás só que agora
com menos ritmo, está claro.
J.C. – E o que é que você
me diz ao Portugal dos nossos
dias...
J.P. – É pá, nem sei porque
ponta lhe hei-de pegar. No meu
ponto de vista há sempre altos e
baixos mas agora vive-se melhor. A gente hoje já não vê ninguém descalço e já se convive
mais uns com os outros. Já os
meus pais diziam a vida tá sempre má...para alguns...
Dr.ª Vera Madeira: Olhe
aqui o senhor Rodolfo é que tem
muitas histórias para contar, até
viveu em Moçambique...

Rodolfo Martins Direito:
Vivi em Moçambique 19 anos,
primeiro em Quelimane depois
em Cabora Bassa até que fui
mandado embora, os pretos mandaram os brancos embora... é pá,
eles tinham tantas mulheres e eu
perguntava-lhes “vocês querem
tantas mulheres para quê?”...
J.C. – Eu Cheguei de Moçambique há duas semanas
veja lá...
Rodolfo Martins Direito:
Ai sim? E como aquilo está agora? Epá aquelas terras têm tudo
o que é preciso, mas depois há
os “galifões” que andam em todo o lado, mas também há “galifões” por cá, é como dizia a música Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada,
agora rouba-se tudo...
Quatro donas alinhadas à
conversa. Maria Ludovina, Mariana Rosa (90 anos), Fortunata
Santos (84) e Antónia Custódia
(81). Procurando misturar-me lá
vou dizendo:

J.C. – Então e o que é vocês
vão fazendo para se entreterem...
Mariana Rosa: Passo aqui
metade do tempo, quando não
estou em casa estou aqui mas
tenho pena de deixar a minha
casinha que está sempre em
primeiro lugar. Eu ainda trato da
criação e tenho um cãozinho
chamado “Zé Quinhas” que é o
meu companheiro e anda sempre ao cheiro de umas bolachinhas que eu lhe dou.
Fortunata Santos: Antigamente trabalhava-se no campo
mas isto agora é outra vida, é
outra loiça, já não dá para trabalhar no campo...
Antónia Custódia: Eu também trabalhei no campo mas
isto agora só dá para fazer uns
bicos, umas rendas, umas coisas
do género...

O senhor Francisco José
sentado à entrada tira a boina
para começarmos a falar e até
faz pose para a fotografia...

J.C. – Então senhor Francisco o que é que você fazia
quando era novo?
Francisco José: Primeiro
que tudo acompanhava com o
meu pai a esgalhar pinheiros e a
fazer molhinhos de metano, a gente chamava-mos aquilo de metaneiro. Depois fui crescendo fui parar ao estrangeiro lá para Luxemburgo até que regressei a Portugal
para uma fábrica de óleo...
J.C. – É pá, você teve muitos trabalhos...
F.J. Oh e depois vim para a
câmara trabalhar com uma moto-serra mas depois o coração
foi-se abaixo e tive que mudar.
Assim fui para jardineiro profissional durante 14 anos. Depois,
olha, veio a velhice e a reforma
e encontro-me aqui no lar de dia.

Um casal. D. Emília Marília e o senhor Júlio Rosado casados há 47 anos iam ouvindo
a conversa...

Emilia Marilia: Eu cá trabalhava a dias e também no campo
era onde arranjava era onde
furava. Isto dantes era melhor
do que hoje...
J.C. – Pois eram mais novos...
Francisco José: Havia muito mais alegria e mais saúde...
Júlio Rosado: Eu era carpinteiro mas agora já não tenho
nada para fazer... já fiz o que tinha a fazer.
J.C. – Então vocês vêm
juntos para o centro não é?
Emilia Marilia: Pois vimos
juntos e depois vamos embora
para casa, mas gostamos muito
de estar aqui...
J.C. – Aqui sempre têm
mais companhia e distracção
não é?
Emilia Marilia: Aqui sempre fazemos umas coisitas...
Feitos os devidos agradecimentos, com muitos pedidos de
fotografia bem como alguém
que pensava que eu era um fiscal da câmara e queria, por força, que eu fizesse a vistoria das
“extremas” da sua casa passouse um agradável momento na
companhia daqueles que de algum modo representam o nosso
futuro quer queiramos quer não.
A cara de um velho (passe a
expressão) olhada de frente contém em si mais futuro e realidade que todos os estudos e contas-poupança da humanidade,
são espelhos, acontecimentos,
bibliotecas por ler, pessoas comuns com um toque de vaidade
oferecida pelos anos em que se

desdobraram, enfim, gente viva
por assim dizer, porque vivos
sempre fazemos umas coisitas...
Luís António Martins
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Especialistas em educação estiveram em Coruche

Centro Local de Aprendizagem da Universidade
Aberta debateu “A Família e a Escola”
O Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade
Aberta (UAb), em Coruche, colocou em análise o tema “A Família e a Escola”, através de
uma conferência que decorreu
no passado dia 21 de Março, no
Museu Municipal – Auditório
José Labaredas, em Coruche.
Esta iniciativa inseriu-se
num ciclo de conferências em
Administração e Gestão Educacional e, a exemplo das actividades anteriores, realizadas a 31
de Janeiro, no CLA da UAb, em
Grândola, e a 14 de Fevereiro,
no CLA da UAb em Abrantes,
“A Família e a Escola” reuniu
educadores, professores, estudantes da Universidade Aberta e
outros agentes educativos, de
diversas localidades.

O objectivo foi o de partilhar, com a comunidade educativa que ali se dirigiu, os resultados das várias investigações
realizadas no âmbito do mestrado em Administração e Gestão
Educacional da UAb, actualmente na 9.ª edição.
A conferência de abertura,
intitulada “A Relação EscolaFamília”, foi dinamizada pela
Professora Doutora Darlinda
Moreira, docente do referido
mestrado.
As várias intervenções que
se seguiram, a cargo de mestres
da UAb, abordaram problemáticas diferentes, todas relacionadas com o tema: A Relação Escola-Família e o Envolvimento
dos Pais; Os Encarregados de
Educação e as suas Percepções

Joaquim José Ferreira
& filhos, lda.
Aluguer de

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

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

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

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

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

de Participação na Vida Escolar;
A Associação de Pais e suas Dinâmicas; A Imagem Social da
Escola – Uma Perspectiva de
Pais; A Escola vista pelos Pais.
Estudo de Caso no Ensino Básico; Expectativas Parentais em
Relação à Escola Pública e Privada do Primeiro Ciclo do Ensi-

no Básico. O primeiro evento
organizado pelo Centro Local
de Aprendizagem da UAb em
Coruche contou com o apoio da
Câmara Municipal de Coruche,
a orientação científica da Professora Doutora Lídia GraveResendes, coordenadora do citado mestrado, e a organização

institucional do Gabinete para a
Aprendizagem ao Longo da
Vida (GALV) da UAb, também
responsável pelo primeiro Curso de Profissionalização em
Serviço, leccionado em Portugal
através do ensino a distância,
em regime de e-learning.
O curso, que confere certificado de habilitação profissional
para a docência a professores do
2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico
e Secundário, é ministrado pela
Universidade Aberta, única universidade pública portuguesa de
ensino a distância, e contribui
para a formação de mais de um
milhar de professores por todo o
país, viabilizando o desenvolvimento da carreira e a progressão
profissional.
Mário Gonçalves
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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 OITO - A, a
folhas oito e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JOAQUIM MANUEL COELHO
JOÃO, e mulher MARIA QUITÉRIA DIONÍSIO COELHO, sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, onde residem na Rua das Flores, n° 26, lugar de Montinhos dos Pegos, e
ALBERTO MANUEL COELHO, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Coruche, onde reside na Rua da
Escola, n° 4, lugar de Montinhos dos Pegos, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificados, da freguesia e concelho de Coruche: PRÉDIO RÚSTICO, sito no lugar de
Montinhos dos Pegos, composto por parcela urbana, hortejo, laranjeiras, oliveiras e dependência agrícola, com dois mil
duzentos e cinquenta metros quadrados; inscrito na matriz rústica sob parte do artigo 68, secção FFF, ainda sem valor
atribuído, ao qual atribuem o valor de mil euros; a confrontar de norte com Manuel Joaquim, a sul com Custódio
Manuel Ferreira, nascente com Paulo Jorge Laureano Pinto e Rute Isabel Rebola e a poente com Rua da Escola; a
desanexar do descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número SEISCENTOS E OITO, da
freguesia de Coruche, com registo de aquisição a favor de JOAQUIM JOÃO JORDÃO, e mulher PALMIRA
MARIA, casados sob o regime da comunhão geral, residentes em Casal do Marco, Seixal; MANUEL JOÃO e mulher IRENE COELHO, casados sob o regime da comunhão geral, residentes no lugar de Montinhos dos Pegos, concelho de Coruche, GERTRUDES LÚCIA e marido JOAQUIM DOS SANTOS, casados na comunhão geral, residentes no lugar da Azervadinha, em Coruche, em comum e sem determinação de parte ou direito, pertencendo ao acervo da
herança de JOÃO JORDÃO E LÚCIA CUSTÓDIA, pela inscrição G-UM, resultante da apresentação catorze de vinte e um
de Fevereiros de mil novecentos e oitenta e seis, (por ter sido erradamente participado a favor das referidas heranças).
Que, os justificantes, JOAQUIM MANUEL COELHO JOÃO e mulher MARIA QUITÉRIA DIONISIO
COELHO, e ALBERTO MANUEL COELHO, são os únicos herdeiros dos seus pais MANUEL JOÃO e IRENE
COELHO, falecidos, ele em dezoito de Julho de mil novecentos e noventa e seis, na freguesia e concelho de Coruche,
e ela em quinze de Julho de dois mil e seis, na freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, onde tiveram a última residência habitual na Rua da Escola, do lugar de
Montinhos dos Pegos, conforme escritura de habilitação de herdeiros, outorgada nesta data e Cartório, exarada neste
mesmo Livro de Notas, a folhas que a esta imediatamente antecedem, havendo estes acedido à posse exercida pelos
referidos pais, que adquiriram o prédio supra descrito por herança, partilha e divisão que haviam efectuado com os
restantes herdeiros de JOÃO JORDÃO E LÚCIA CUSTÓDIA, JOAQUIM JOÃO JORDÃO, e mulher PALMIRA MARIA, e GERTRUDES LÚCIA e marido JOAQUIM DOS SANTOS, titulares inscritos no registo, no ano de
mil novecentos e setenta e cinco, existindo, já nessa data, como unidade predial autónoma, sem nunca ter sido reduzida a escrito qualquer destas transmissões, e nunca se terem disponibilizado para o efectuar. Que, desconhecendo a identidade ou o paradeiro de todos os titulares inscritos, ou seus herdeiros desconhecidos, procederam à notificação edital
necessária nos termos do artigo 99 do Código do Notariado, com vista à dedução de novo trato sucessivo, a seu favor
sem que tivesse havido oposição. Que desde aquela data da aquisição que os requerentes estão na posse daquele prédio, posse que sempre exerceram, com “animus” de proprietários exclusivos e nunca como comproprietários, pacifica
e publicamente com o conhecimento de toda a gente sem oposição de ninguém com convicção de serem seus legítimos proprietários, exercendo sobre ele todos os actos de posse e dele retirando todas as utilidades que o mesmo é susceptível de dar. Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio,
por usucapião – título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando,
por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 02 de Março de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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Tertúlia

de António Victória Martins

TTM comemora dois anos de vida

Bifanas * Marisco * Petiscos

– e homenageia o ganadeiro João Ramalho

Tel 243 617 350

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

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes
•
Gasóleo Agrícola, Rodoviário
e de Aquecimento
•
Entregamos ao Domicílio
qualquer quantidade
em qualquer ponto do País

Foi no passado dia 18 de Março de 2009,
que se realizou na afamada pastelaria “A
Mexicana”, mais um jantar da sua Tertúlia Tauromáquica, coordenada pelo aficionado Joaquim Tapada, desta vez para assinalar o segundo ano de existência e homenagear o ganadero
João Ramalho.
Depois de um jantar extremamente agradável, ouvimos João Ramalho falar da sua experiência enquanto criador de gado bravo, na
companhia da sua mulher, a conhecida Tareca.
De seguida, houve fados e guitarradas, com
os fadistas Ana Rita, Dina Costa, Joaquim
Catita, António Pinto Basto, Maurício do Vale e
Nadi Nadais, e o acordeonista Tino Costa, campeão do mundo em acordéon.
Apresentados por Francisco Dias, sempre
com graça, e acompanhados à guitarra por Manuel Domingos e Ricardo Gonçalves e à viola
por João Machado e Tony Queiroz, resultou numa excelente noite de convívio e cultura. De
salientar a presença entre as várias figuras da

Festa, do ganadeiro D. Eduardo Guedes de Queiroz, da ganadaria Conde de Cabral, Herdeiros
do Dr. Patacho de Matos, presidente da Associação dos Médicos Veterinários Taurinos e do
antigo forcado Zeca Pereira que foi colega do
homenageado no Grupo de Forcados de Santarém. O tertuliano João Rei entregou uma lembrança ao ganadeiro João Ramalho e à D. Tareca Ramalho foi-lhe oferecido um bonito ramo
de flores pela Sr.ª D.ª Onélia Vicente, uma das
proprietárias da Pastelaria Mexicana.
O Jornal de Coruche foi oferecido a todos os
presentes, como já é hábito e fez-se representar
pelo seu fundador, endereçando ao Sr. Joaquim
Tapada e à administração da Mexicana, votos
de parabéns pelo excelente trabalho em prol da
cultura taurina, realizados ao longo dos dois
anos de tão importante tertúlia tauromáquica,
fazendo votos para que continue por muito
mais tempo.
Abel Matos Santos
Foto: Joaquim Mesquita

(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

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

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
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ARTE & CULTURA

• Artesanato e m C oruche
Fotos: Carlos Pereira

Paulo Fatela
Artesão

Freguesia de Coruche

Artesã: Mariana Pereira

Mariana fala de si

Mariana fala de si

A Mariana, tem dez anos de idade, faz com
que nós tenhamos, a obrigação moral de fazer
alguma coisa pelo artesanato em Coruche,
promovendo-o / divulgando-o.
A Mariana, há cerca de três anos, começou
em ateliês, promovidos pela Associação de
Artesanato de Coruche – CORART, era fascinante vê-la aos sábados de manhã, no espaço
Artes e Ofícios, concentrada, tentando absorver o máximo de conhecimento no que se refere a pintura de azulejo e mais tarde pintura
sobre têxtil, sob orientação da Formadora
Márcia Branco.
Não obstante o espaço ter encerrado, a Mariana continua a pintar (é um orgulho para
mim).

Apesar de ter outras actividades extra-escolares, todos os sábados no período da
manhã pinto, com acompanhamento da professora Márcia, não abdico de pintar sobretudo azulejo, penso que é fácil para mim,
permite sempre apagar quando erramos.
Desde há três anos que as peças que
tenho feito, ou guardo ou ofereço a familiares
e amigos.
Penso que nunca vou deixar de pintar,
gosto muito, muito ….

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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Olhó vinho!

SUGESTÕES

Os homens e as mulheres sempre adoptaram as coisas simples como pretexto para
festejar. A comida e a bebida, a música e os
estados ébrios.
Desta feita não foi novidade que no dia 7
de Março a Junta de Freguesia de Coruche,
organizasse mais uma prova de vinhos
caseiros, este ano, no já extinto Restaurante
Alcourucen, onde um total de 43 produtores
– a maioria do nosso concelho e os restantes
do Alentejo – que se juntaram em nome do
paladar e do convívio.
Desde a dobrada com feijão branco ao
porco assado passando pelos doces característicos trazidos pelos espíritos requintadamente femininos adocicando a festa e, quem
sabe, a noite. Houve fados e narizes vermelhos que é o mesmo que dizer alma e emoção,
copo cheio e conversas avulso.
Nada como o pretexto de se tratar de uma prova de vinho para enchermos o copo tantas vezes quanto o
número de garrafões que preenchem o poiso de madeira, onde o cotovelo já dormente repousa. De parabéns
e a repetir, se possível, com o mesmo menu e mais jovens, é que as tradições também são hábitos e a esses
ninguém escapa.
LAM

• SUGESTÕES DE LEITURA

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
CD
Xutos & Pontapés de Xutos & Pontapés
Eles estão de volta!!!
No ano em que comemoram o 30.º aniversário, a maior (e
melhor) banda portuguesa lança mais
um álbum (finalmente!). Simplesmente Xutos & Pontapés conta com 13
temas e estará à venda a partir de 6 de Abril. Um trabalho essencial para todos o que
gostam de música.

CINEMA
Dupla Sedução de Tony Gilroy

de Mário Gonçalves

• Técnicas de Shiatsu
Muito bem ilustrado, o "Técnicas de Shiatsu", da autoria de Michele Vanini, é um
importante compêndio para quem quer relaxar através de massagens. De origem oriental, estas técnicas de Shiatsu, sendo bem aplicadas, acabam por reequilibrar a energia corporal e até tratar distúrbios específicos. Mas, segundo a autora, este "tratamento" pode resumir-se a quatro palavras: relaxamento, respiração, pressão e energia. Da colecção Manuais de Desporto, a Arte Plural Edições deixa-nos aqui todas
as justificações e todos os porquês da prática do Shiatsu. Vale a pena ler e tentar
aplicar algumas destas técnicas.

• What Língua is Esta?
A Gradiva apresenta-nos agora "What Língua is Esta?", um livro lançado no passado mês de Fevereiro. O autor, Sérgio Rodrigues, deixa-nos uma série de humoradas
crónicas que nos obrigam a reflectir a nossa língua, aquém e além Atlântico. Como
diz o escritor que também é jornalista, são "estrangeirismos, neologismos, lulismos
e outros modismos". Muitas destas mutações da nossa língua, super censurada pelos
ultra puristas da linguística, advêm da influência do inglês, e não só. A obra é muito
interessante. Ela destina-se a professores, alunos e a todas as pessoas que se interessam pela nossa língua.

• A Horta Biológica
Muito se tem falado, nos últimos anos, nos produtos biológicos. Apesar de serem
mais caros, são mais benéficos para a saúde. "A Horta Biológica" demonstra-nos
como podemos cuidar da horta sem utilizar adubos ou produtos químicos. Vincent
Gerbe, através das Publicações Europa-América, deixa-nos um guia prático (muito
bem ilustrado) que responde às perguntas mais prementes. Como obter uma qualidade perfeita dos produtos hortícolas? Como eliminar os parasitas e proceder à
adubação sem empregar produtos químicos de carácter nocivo? Como fabricar adubos e proceder ao amanho da terra? Que plantar, quando e como? Recomenda-se!

• A Bíblia - Um Livro Diferente
Após um profundíssimo trabalho de pesquisa interdisciplinar e até transdisciplinar
em termos religiosos, Emília Lopes, autor de "A Bíblia - Um Livro Diferente", dános a conhecer nesta sua obra, trazida até nós através da Editorial Minerva, um conjunto de interrogações que, até hoje, continuam a fazer parte do imaginário de católicos, mas também ateus. Este ensaio, recentemente editado, destaca algumas questões
interessantes que vão desde a origem, transmissão, preservação, veracidade e objectivos do livro sagrado. O estudo é muito interessante. Desmistifica algumas ideias
erradas que têm persistido ao longo dos tempos.

• O Que os Homens Dizem, O Que as Mulheres Ouvem
Este é essencialmente um livro amoroso. Dedicado às mulheres, mas também aos
homens, a obra de Linda Papadopoulos fala, essencialmente, de comunicação ou
falta dela entre os dois sexos. Desde os primeiros contactos, às noites de sexo, até ao
acabar por conhecer a família de um e de outro, e começarem a falar em casório, tudo
está aqui muito bem descrito. Não falta nada. Mas o mais interessante não é a teoria
das relações, factos que podemos encontrar em muitos outros livros, o atraente são
os conselhos e dicas práticas que a autora nos deixa. A obra foi publicada pela Guerra
e Paz..

Só o facto deste filme contar com as
actuações de Julia Roberts e Clive Owen
já seria argumento suficiente para ir ao
cinema ver Dupla Sedução, mas há mais.
Trata-se de uma história de dois antigos
agentes secretos que têm um objectivo
comum: conseguir uma fórmula de um
produto que rendirá uma fortuna a quem
a conseguir patentear. Acontece que estes
dois agentes o que conseguem é… não
resistir um ao outro. Deixe-se seduzir por
este filme.

LIVRO
Marley & Eu: A vida e o amor do pior cão do mundo
de John Grogan
Não haverá, certamente, uma única
família que não tenha um ou outro episódio, mais ou menos engraçado, para contar sobre o seu animal doméstico. Todos
concordarão que… por mais irrequietos
ou indisciplinados eles (os animais) são
uma presença marcante na nossa casa, e
deixam recordações para toda a vida. É
precisamante o que aconteceu com o
jovem casal que se apaixonou por um
lindo cachorrinho (inofensivo), um
pequenino labrador que de repente se
torna num jovem/adulto rebelde… de 40
e muitos quilos, e que vira de pernas para
o ar todos os habitantes da casa e vizinhança. Como qualquer Marley de nossa
casa… quando mais precisamos… eles
não nos abandonam, não fossem os cães
os nossos melhores amigos! Conheça
esta história e reveja-se nela!

EXPOSIÇÃO
Pela 26.ª vez, de 29 de Abril a 3 de
Maio, realiza-se a Ovibeja, na capital
do Baixo Alentejo. Além dos habituais concursos e exposições, esta feira
aposta forte nos espectáculos nocturnos.
Este ano podemos contar, por exemplo, com as actuações de Tony Carreira, de José Cid e Rita Red Shoes,
entre muitos outros. Para mais informações, consulte o site oficial da
Ovibeja (www.ovibeja.com). Não deixe
de visitar esta feira.
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Judo

Judocas de Coruche
imbatíveis

No passado dia 14 de Março de 2009, os atletas deste clube de
Coruche deslocaram-se à localidade de Salvaterra de Magos, local
onde participaram no Campeonato de Judo, tendo obtido as seguintes classificações:
• Raquel Barbas 1.º lugar (escalão Benjamins);
• António Branco 1.º lugar (escalão Juvenis);
• Jessica Filipe 2.º lugar (escalão Juvenis);
• Daniel Fortunato 4.º lugar (escalão Juvenis).
Deste modo o Judo Clube de Coruche, sentiu-se mais uma vez
orgulhoso pela prestação destes atletas, aproveitando para elogiá- los,
assim como agradecemos a colaboração prestada pelos pais destes
atletas que não se poupam a esforços, ajudando o clube no transporte
sempre que existem campeonatos nos diversos locais do país.
Floriano Barbas

Na fotografia, os atletas da esquerda para a direita, Jessica Filipe; Raquel Barbas;
António Branco; Daniel Fortunato e atrás o treinador, Mestre Joaquim Fernandes.
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CAD Actividades

A Equipa Sénior Masculina
do CAD-Coruche também está
presente na final four da Taça do
Ribatejo em Futsal, depois das
presenças das equipas Juvenis e
juniores com um 3.º lugar dos
juniores e com uma Taça para os
Juvenis é a vez da Equipa Sénior lutar também ela por trazer
mais uma Taça do Ribatejo para
o nosso clube.
No ultimo jogo da Taça do
Ribatejo o CAD Coruche foi ao
pavilhão da Gestão de Santarém
vencer por 9 a 6, terminando o
jogo com um empate 5 a 5 nos
penaltys o CAD Coruche venceu por 4 a 1, ficando o resultado final 9 a 6, foi uma grande
vitória de uma equipa que
andou sempre na frente ao intervalo vencia por 2 a 1 e durante a
segunda parte consegui estar
sempre na frente do marcador,
ficando por duas vezes com
uma vantagem de dois golos.
Na fase final do campeonato
Apuramento Campeão, CAD-

Coruche Seniores Masculinos
também vencem os últimos dois
jogos. Venceram em casa do
Riachense por 2 a 0 e no dia 29
de Março receberam e golearam
o Grupo Desportivo Freixianda
por 5 a 0, ficando assim em 2.º
lugar no Apuramento Campeão.
A Equipa Sénior Masculina
continua em todas as frentes e
promete lutar até ao fim para
deixar uma boa imagem do
Futsal praticado em Coruche.
A Equipa Sénior Feminina
sobe á 1ªdivisão do Distrito de
Santarém ficando em 2.º lugar
no campeonato da 2.ª Divisão
com 34 pontos em 14 jogos, 11
vitórias, 1 empate e 2 derrotas
com um total de 74 golos marcados e só 13 sofridos. Parabéns
às nossas meninas. Um bom trabalho da equipa técnica, Luís
Urbano (chixa) e Luís (gordo).
Os nossos juniores terminaram o campeonato em 3.º lugar com 21 pontos em 15 jogos,
parabéns á equipa de juniores

pelo 3.º lugar também obtido na
Taça do Ribatejo. Força Equipa
para o ano há mais, parabéns
também ao mister Alves e ao seu
adjunto João Marçal (TITA).
Os juvenis continuam na luta
pelo 1.º lugar na classificação,
estando em 2.º lugar com os
mesmos 31 pontos que “os Patos” que estão em 1.º lugar, tudo
é possível e ainda há alguns
jogos pela frente e para ganhar,
temos que acreditar e trabalhar
até ao fim com muito respeito
pelos nossos adversários, mas e
também pelo nosso Clube e pelos nossos colegas de Equipa,
força malta vamos vencer…
parabéns pelo 1.º lugar na taça
do Ribatejo, obrigado a todos.
Grande trabalho do mister Ricardo e do seu adjunto Nuno
Bispo e claro não podemos esquecer o excelente apoio do delegado Amílcar Simões (la valeta) a todos o nosso muito obrigado.
Frederico Condeço

Coruche com dois campeões nacionais em aeromodelismo

A Federação Portuguesa de Aeromodelismo conferiu o título de campeão nacional 2008 a dois atletas da União Desportiva do Sorraia: João Pereira (na foto à direita) campeão
Nacional na classe F4C-escalas RC e Miguel Costa na classe F3P-B acrobacia indoor.
Estão de parabéns os atletas, os dirigentes da UDS e todos os que permitiram com a sua colaboração onde se realça a Câmara Municipal de Coruche e a Escola Secundária
c/ 3.º CEB de Coruche.
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C U R T A M E T R A G E M exposição de pintura de Júlia Calçada

A cafetaria do Museu Municipal de Coruche tem patente
ao público, desde o dia 8 de
Março, a exposição de pintura
Curta Metragem, da autoria de
Júlia Calçada.
O seu encerramento foi prolongado até ao dia 11 de Abril,
pelo que ainda tem oportunidade para apreciar as 12 pinturas da artista.
A pintora é natural de Merceana, concelho de Alenquer,
onde nasceu em 1955, e residente em Arruda dos Vinhos. Em

2003, por impulso, descobriu o
que é hoje a sua verdadeira paixão: a pintura.
Inicia em finais de 2005, em
Oeiras, um curso de desenho e
pintura ministrado pela pintora
Duma. Só em 2006 teve o seu
primeiro contacto com a pintura
a óleo. Rendeu-se em absoluto e
em especial à técnica que tem
vindo a desenvolver: um estilo
realista, monocromático, de óleo
sobre tela. Incentivada pela sua
professora, apresenta, no ano de
2007, no concelho de Alenquer,

a sua primeira exposição O
espectáculo vai começar. Segue-se-lhe, nesse mesmo ano,
no Cadaval, a exposição 2.º Acto,
e uma outra, colectiva, na Junta
de Freguesia do Estoril. Em
2008 torna pública a exposição
Re-flectir, no Palácio do Infantado em Samora Correia.
Curta Metragem é a sua
quarta exposição individual. Ao
aproveitar este tema delicado
pretende transmitir mais algum
sentimento para além da dança.
O poder da transmissão de mo-

vimento, da luz e das texturas,
da representação da figura feminina sem rosto, sem que para
isso tenha que identificar idades,
expressões, mas apenas atitudes
corporais e espirituais que delas
emanem, são características que

utiliza como fio condutor de
partilha das emoções deixadas
em cada tela.
Manifestando-se como uma
personalidade inquieta, encontrou na pintura o seu porto de
abrigo.

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

CONCURSO LITERÁRIO JOSÉ JORGE LETRIA

No dia 26 de Março, integrado na Semana da Leitura, o Agrupamento EDUCOR
organizou um Sarau Cultural, onde foram entregues os prémios do Concurso
Literário José Jorge Letria, subordinado
ao tema: “O que valem os Sonhos…”.
Foram convidados todos os alunos participantes, os alunos do nono ano de escolaridade e respectivas famílias. A
actividade decorreu no Salão de Festas
do Restaurante do Farnel no Monte da
Barca e junto mais de 600 pessoas, às
quais foi servido um jantar.
Esta actividade da responsabilidade
das Bibliotecas Escolares do Agrupamento Educor contou com a colaboração
da Câmara Municipal e da Escola Profissional de Coruche e Salvaterra de Magos.
Durante a noite foram apresentados

alguns poemas e canções pelos alunos do
Agrupamento Educor e o Grupo de Percussão da Escola Profissional Coruche e
Salvaterra de Magos. Como o escritor
não pode estar presente, por motivos
profissionais, a entrevista que concedeu
poderá ser ouvida no sítio do Agrupamento Educor, na Internet.
Seguem-se os alunos vencedores nos
vários escalões:
Pré -Escolar
• Cláudia Gafaniz - JI Branca
• Joana Sousa - JI Biscainho
• Madalena Martins - JI Branca
1º Ciclo
1º ano
• Carolina Ferreira Macedo - E.B.1 do
Biscainho
• João Francisco Ambrósio - E.B.1 de

Coruche
• Madalena Nunes - E. B1 de Coruche
1
2.º ano
• João Ricardo Ramalho - E.B.1 de Coruche
• Maria Ana Mendes - E.B.1 de Coruche
• Miguel António Ribeiro - E.B.1 de
Coruche
3.º ano
• Ana Carolina Serrão - E.B. Coruche
• André Ribeiro - E.B.1 Biscainho
• Beatriz Ferreira - E.B.1 Biscainho
4.º ano
• Ana Rita Martins - E.B.1 Biscainho
• José Carlos Dias - E.B.1 Coruche
• Marta Conceição - E.B.1 Coruche
5.º ano

1) António Maria Novais - 5º A
2) Beatriz Miranda - 5º C
3) Edgar Ramalho - 5º F
6.º ano
1) Maria Teresa parreira - 6º D
2) Beatriz Faria - 6º D
3) Maria Sofia Dias - 6.º B
7.º ano
1) Cátia Fortunato - 7.º C
2) Daniel Fortunato - 7.º C
9.º ano
1) Ana Rondão Teles - 9.º B
2) Ana Filipa Oliveira - 9.ºB
3) Maria Canelas Pinto - 9.ºB
A apresentação e animação da noite
esteve a cargo dos alunos Joana Fonseca
e Ruben Tadeia, coordenados pelo jornalista Mário Gonçalves.
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Actividades
da ADC
EQUIPAS/TURMAS

DA

ADC

RESULTADOS DA LIGA FOOTBALL BY CARLOS QUEIRÓS
INFANTIS • Sub-13 (Futebol de 7)

Líder nacional da JS
destaca Coruche
como exemplo a seguir

1ª Jornada
Manchester United
ADC
A Oeiras

3
0
2

ADC
St. Dominics
ADC

2
1
0

Colégio Maristas
Grândolafoot
A Oeiras

1
0
2

2ª Jornada
ADC
ADC
ADC

5
3
0

ESCOLAS • Sub-11 (Futebol de 7)
1ª Jornada
Manchester United
ADC
A Oeiras

1
2
3

ADC
Esc. Sporting Póv. Stª Iria
ADC

5
2
6

PRÉ-ESCOLAS - Sub-9 (2 equipas de Futebol de 5)
1ª Jornada
Manchester United
Manchester United
Manchester United
Manchester United

9
7
3
4

ADC
ADC
ADC
ADC

1
0
0
3

Escola Sporting Almeirim
Escola Sporting Almeirim
Escola Sporting Almeirim
Escola Sporting Almeirim

2
2
0
3

2ª Jornada
ADC
ADC
ADC
ADC

6
1
9
3

Minis • Sub-7 ( 3 equipas de Futebol de 3)
1ª Jornada
Footstars 7
Footstars 4
Footstars 4
Footstars 6
Footstars 8
Footstars 9
Footstars 10
Footstars 3
Footstars 9

ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC

5
0
3
7
4
0
2
6
2

ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC
ADC

0
2
7
5
1
1
5
2
4

O líder nacional da Juventude Socialista
esteve em Coruche, no dia 20 de Março e destacou o concelho como um bom exemplo a
seguir pelas outras autarquias.
Em visita à Universidade Aberta, Duarte
Cordeiro, Secretário-Geral da JS, afirmou que
“um dos objectivos desta vinda a Coruche foi
ver o trabalho de um autarca socialista e
perceber o que faz de bem feito”.
Como boas políticas da juventude, Duarte
Cordeiro destacou o projecto da Universidade
Aberta, a residencial para estudantes, as bolsas
atribuídas a estudantes universitários, o financiamento total dos passes escolares a famílias
que enfrentam agora, com os efeitos da crise,
maiores dificuldades financeiras e ainda, o

2ª Jornada
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot
Sintrafoot

3
5
1
5
4
1
8
8
1

OUTROS TORNEIOS
– A ADC participou no 1.º Torneio da Escola Academia Sporting de Almeirim com
duas equipas de Sub-9. Participaram no torneio a ADC, Escola Sporting de
Almeirim, Académica de Santarém e Footkart.
– A ADC participou em dois encontros com a Escola Sporting de Samora Correia,
com duas equipas de Infantis e duas equipas de Escolas.

projecto de promoção de habitação no centro
histórico. Para o Secretário-Geral da JS “está a
ser feito um bom trabalho, uma vez que há
uma preocupação em conhecer e resolver os
problemas dos jovens do concelho”. “São estes
aspectos positivos” – refere – “que devem ser
valorizados e levados para as outras autarquias, quer sejam da oposição ou não”.
Dionísio Mendes, Presidente da Câmara
Municipal de Coruche, considerou que este
reconhecimento por parte do líder nacional da
JS “é muito importante para o concelho”,
porque “ajuda a promover e a dar visibilidade
a Coruche”.
____
Laura Macedo
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Comissão de Festas de Coruche
realiza concurso para o
Cartaz Oficial
das festas de 2009
Durante todo o mês de Abril, a Comissão de Festas em Honra de Nossa
Senhora do Castelo, está a aceitar candidaturas para concorrer ao cartaz oficial das Festas de 2009.
O cartaz, obrigatoriamente deverá ter temas relacionados com Coruche
(etnografia, usos e costumes, cultura tradicional, etc.) e com as Festas.
Os interessados deverão entregar as obras em formato A3 e digital até 30 de
Abril na sede da associação (Comissão de Festas, loja 11, Mercado
Municipal, 2100-115 Coruche).
Deverão ainda os participantes fazer um requerimento ao presidente da
Comissão de Festas, bem como declarações de cedência de todos os direitos
patrimoniais da autoria da obra à comissão e aceitação de reprodução do cartaz sem que nele conste o nome do autor.

Irmandade de

Nossa Senhora
do Castelo de
Coruche

CONVOCATÓRIA
A S S E M B L E I A -G
GERAL ORDINÁRIA
Nos termos da alínea 3 do Art.° 23 dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo
para o dia 29 de Abril de 2009 às 20h a realizar-se no salão Paroquial,
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Apresentação, discussão e aprovação do relatório e contas
referentes ao ano de 2008.
Ponto 2 – Admissão de novos irmãos.
Ponto 3 – Outros assuntos de interesse para a Irmandade.

A par da aceitação por este da exposição da obra. Todas as informações e
regulamento do concurso podem ser consultados no site da Câmara de
Coruche (www.cm-coruche.pt).

Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria dos irmãos, convoco ao abrigo do n.°1 do Artigo 18,uma segunda Assembleia para as
21h.

Ao vencedor do cartaz, cabe um prémio de 500 euros que será atribuído
durante a inauguração das festas de 2009.

Coruche, 01de Abril de 2009

Podem participar concorrentes individuais e colectivos e até menores, com
autorização dos seus encarregados de educação.

Pai Nosso

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
António Alberto Gonçalves Ferreira

Avé Maria

Informações da Paróquia de Coruche

Março de 2009
FALECIMENTOS
PERPÉTUA LUDOVINA
N. A. 26-02-1919 – F. A. 06-03-2009
Seu marido Manuel Dionísio, filhos noras, netos, bisnetos e restante família, vêm por
este mês participar o falecimento da sua ente querida, Perpétua Ludovina, ocorrido a 06
de Março de 2009 em Coruche.
Vêm também agradecer a todos quanto de uma maneira ou de outra lhes
manifestaram a sua dor e a acompanharam no seu funeral, para o cemitério
de Vale Mansos, Coruche.
Vêm também por este meio agradecer à Santa casa da Misericórdia de Coruche
e às funcionárias, todo o carinho e apoio prestado durante a sua doença.
A todos o nosso bem hajam.
Agência Funerária Sebastião, Lda.
Rua do Couço nº 1 2100-169 • Telefone: 243 617 067 • Telemóvel: 938 446 494
E-mail: agenciasebastiao@sapo.pt

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

Dia 1 - Manuel António Magriço - 85
Dia 2 - Luís dos Santos - 88 anos
Dia 3 - Odete Maria Casinhas - 61
Dia 5 - João Manuel Rita - 81 anos
Maria Custódia - 95 anos
Dia 6 - Duarte de Jesus Cabral - 84
Dia 8 - Maria Barbosa - 87 anos
Dia 12 - Antónia Eufémia - 81 anos

Residência

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

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

BAPTIZMOS

CASAMENTOS

Igreja do Castelo

Dia 21 - João Miguel Pereira Fialho
e Liliana dos Reis da
Conceição Guerra

D ESTAQUE

NA

Dia 14 - Maria Isabel Saldanha Barbosa
Gonçalves Ferreira

P RÓXIMA E DIÇÃO

NÃO PERCA O PRÓXIMO LIVRO DA SUA
BIBLIOTECA JC
Na compra do seu jornal
só + 5 euros

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

Dia 14 - Henrique Manuel Guarda - 56
Dia 19 - António Teles - 81 anos
Justina Maria - 93 anos
Dia 21 - Jacinto José Pereira - 88 anos
Domingos Vicente Pereira - 70
Dia 25 - Manuel António Costa - 79
Dia 27 - José Dimas Balão Rim - 36
Dia 31 - Quitéria Inácia Carvosa - 89

Com o patrocínio da Editora
“Coisas de Ler”
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Certificação Energética de Edifícios
Marta Costa Almeida *

Fala-se cada vez mais em
eficiência energética e na necessidade de se fazer um uso mais
eficaz da energia. Com o objectivo de melhorar o desempenho
energético dos edifícios e contribuir para a construção de edifícios mais económicos, a União
Europeia concebeu a Directiva
n.º 2002/91/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho da Europa, de 16 de Dezembro que
tem vindo a ser aplicada de forma faseada.
A certificação energética já
era obrigatória para os edifícios
novos desde 1 de Julho de 2008,
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ABRIL DE 2009
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porém, no início do ano corrente, tal obrigatoriedade passou
a abranger todos os imóveis
existentes. Em qualquer operação imobiliária de venda ou
arrendamento ou quando sejam
efectuadas obras de reabilitação
de valor superior a 25% do valor
do edifício, o proprietário deverá pedir um certificado com o
consumo energético.
Este certificado atribui uma
etiqueta de desempenho energético ao edifício, classificandoo numa escala de eficiência que
varia de A+ (alta eficiência
energética) e G (baixa eficiên-

A

C

B

D

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

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

cia), semelhante à já existente
para alguns electrodomésticos.
Por outro lado, a certificação
energética destina-se a proporcionar informações sobre as
medidas de melhoria de desempenho que o proprietário pode
implementar para reduzir as
despesas energéticas e, simultaneamente, melhorar a eficiência
energética do edifício. O certificado é emitido por um perito
qualificado e é válido por um
período de 10 anos.
Porém, se esta nova legislação contribui para a redução do
consumo de energia também

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

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

acarreta custos e burocracia. No
caso dos prédios novos, os encargos serão inicialmente suportados pelos construtores que
acabarão por repercuti-los no
preço das casas. Nos edifícios já
existentes, deverá ser o proprietário a solicitar o certificado e a
pagar directamente os respectivos custos. O pedido de registo do certificado para edifícios
destinados à habitação está sujeito a uma taxa no valor de €
45,00 acrescido da taxa do IVA
em vigor, porém, a este custo
acresce ainda o trabalho dos
peritos.

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

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

A implementação destas novas regras é da responsabilidade
da Agência para a Energia
(ADENE), a quem coube criar
uma bolsa de peritos qualificados e disponibilizar ao público,
através do seu sítio na internet,
toda a informação necessária.
Com vista ao aprofundamento desta temática e de outras
relacionadas com a habitação, a
DECO irá realizar um seminário
no próximo dia 25 de Março no
Instituto Politécnico de Tomar.
____
* Jurista na 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

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

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

Muito Obrigado Leitores, Muito Obrigado Coruchenses.
O Jornal de Coruche, agradece a todos os leitores que tornam possível uma actividade cívica que possa fazer a diferença, não fosse
a enorme receptividade com que nos recebem mês após mês, e seguramente, a nossa intervenção não teria força para alterar o
quer que fosse. Desta vez foi uma sinalização horizontal, da próxima pode ser…o quer que seja, que estiver menos bem!!!
Continuem a mandar as vossas contribuições, juntos podemos mudar alguma coisa.
Muito Obrigado Leitores, Muito Obrigado Coruchenses.

Agropecuária, Lda.

O Jornal de Coruche
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Dobrada com feijão branco
Confecção:

Ingredientes

Limpe a dobrada de gorduras e sebos que poderão vir agarrados, esfregue muito bem com vinagre e sal e passe por várias águas repetindo este processo por 2 ou 3 vezes. Coza-a numa panela de pressão com uma cebola inteira e 2 grãos de cravinho. Deverá levar cerca de 2 horas ate
ficar bem cozida e tenra. Retire da agua, deixe arrefecer e corte em pequenos quadrados.
Num tacho, faça um refogado com a cebola, o alho e o alho francês picados e o azeite. Junte a
cenoura e o chouriço de carne cortados as rodelas, 3 grãos de cravinho, 5 grãos de pimenta preta
e o cravinho moído. Deixe refogar, junte o tomate pelado e refresque com vinho branco.
Acrescente então a dobrada e um pouco do caldo da cozedura. Assim que este preparado
comece a ferver, introduza o feijão branco já cozido e o chouriço mouro também já cozido à parte
e cortado as rodelas, deixe ferver mais um pouco, rectifique os temperos e por fim, antes de servir
junte os coentros picados e os raminhos de hortelã inteiros, tape o tacho e deixe ferver mais 1 ou
2 minutos. Está pronto a servir.
Nota: esta receita é praticamente idêntica às tripas à moda do porto, com a diferença de que as
tripas, alem do estômago de vaca liso e às ripas, levam também os intestinos que tornam este
prato nortenho tão famoso e delicioso.
Se usar feijão seco, tenha o cuidado de o escolher minimamente e de o deixar de molho em água
tépida pelo menos por 10 horas. A sua cozedura será muito mais eficaz se assim o fizer. Esta receita ficará ainda mais saborosa se for confeccionada em tacho de barro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg dobrada
0,15 kg toucinho
1 chouriço de carne
1 chouriço mouro
1 cenoura
2 cebola
0.1 kg alho francês
3 dentes alho
0.2 kg tomate pelado
0,75kg feijão branco
2dl azeite
1 colher café cominhos moídos
1 molho coentros
3 raminhos de hortelã
sal qb
pimenta preta qb
cravinho cabecinha qb
3 dl vinho branco

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

O HACCP…
Mónica Tomaz

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

Caros leitores,
Nos artigos anteriores foram
abordados todos os pré-requisitos que constituem a base para
uma boa implementação de um
sistema HACCP numa dada
empresa. Para muitas das microempresas chegar até aqui talvez
seja o bastante! Muitos dos especialistas da área têm se debatido exactamente com este facto. Aliás, noutros países, como
Reino Unido, é suficiente o
cumprimento das boas práticas.
No nosso país esta medida ainda
não foi adoptada, no e ntanto
várias associações de sectores
específicos da área alimentar
têm lutado nesse sentido. Contudo neste momento todas as
empresas do sector alimentar
ainda podem ser sujeitas a coimas por parte da ASAE, se não
tiverem o sistema HACCP implementado.
Vamos agora incidir a nossa
atenção na abordagem do HACCP
propriamente dito.
O sistema HACCP foi desenvolvido no anos 60 por uma
empresa americana (Pillsbury),
pelos Laboratórios do Exército
dos Estados Unidos e pela NASA,
com o objectivo de produzir refeições 100% seguras para os
astronautas. Inspirado no Programa “Zero Defeitos” e no Sistema de Análise “Modes of
Failures” da U.S. Army N.L.,
este sistema consiste em analisar o processo de produção do
produto e questionar: o que pode acontecer de errado?

Médica veterinária

Assim, combinando os princípios de microbiologia dos alimentos com os de controlo da
qualidade e da avaliação dos perigos durante a produção de um
alimento seguro, desenvolveu-se o Sistema HACCP.
Em 1980 a OMS (Organização Mundial de Saúde), a
ICMSF (Comissão Internacional de Especificações Microbiológicas dos Alimentos) e a FAO
(Organização para a Agricultura
dos EUA) recomendaram a
aplicação deste sistema a empresas alimentares. A partir daqui foi elaborado o Codex Alimentarius e estabelecidas directivas comunitárias que resultaram em regulamentos e mais
tarde em decretos adoptados por
todos os estados membros relativo á Higiene e Segurança dos
Alimentos.
O formato dos planos HACCP
varia. Em muitos casos os planos são específicos ao produto e
ao processo, contudo muitos
usam uma abordagem de opera-

ções unitárias. Planos HACCP
genéricos podem servir como
guias no desenvolvimento de
planos HACCP específicos para
produtos/processos, no entanto
é essencial que as condições,
únicas, próprias a cada empresa,
sejam consideradas durante o
desenvolvimento de todos os
componentes do Plano HACCP.
No desenvolvimento do plano, antes da aplicação dos 7
princípios do HACCP a um produto ou processo específico,
seis tarefas preliminares necessitam ser atingidas. Estas são:
Definir o Âmbito do estudo
• Constituição da Equipa
HACCP
• Descrição do Produto
• Identificação do Uso Pretendido
• Construção do Diagrama de
Fabrico
• Confirmação do Diagrama de
Fabrico no local
(continua)

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carnes Bravas em Abóbora
PARA A CARNE:
1 kG de carne da aba
1 Cebola
1 Folha de louro
3 Dentes de alho
3 Cravo Cabecinha, pimenta
em grão e sal

PARA A ABÓBORA:
1 Abóbora média
3 tomates
1 cebola
½ pimento verde
2 dentes de alho
Folhas pequenas de manjericão
1 malagueta
Azeite
Coze-se a carne em pouca água com sal, louro, alho, pimenta e a cebola com o cravo espetado.
Batatas
Depois de bem cozida corta-se a carne em bocados.

Preparação

• Corta-se uma tampa da abóbora e limpa-se de pevides. Dentro deita-se o
tomate, a cebola, o pimento e o alho partidos. A seguir juntam-se os bocados da carne e as batatas
partidas aos quartos. Sobre tudo deita-se o caldo coado de cozer a carne sem cobrir totalmente o conteúdo. Rega-se com azeite, deitam-se as folhinhas de manjericão e a malagueta que apenas irá realçar
os sabores. Tapa-se com a tampa da abóbora e vai ao forno até a abóbora estar cozida por dentro.
Ao servir, tem-se o cuidado de raspar as paredes interiores da abóbora.

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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