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EDITORIAL

Portugal e os presos de
Guantanamo

Obama no Egipto
O início do mês de Junho ficará
marcado pela deslocação de Barack
Obama ao Egipto, que num discurso
na Universidade do Cairo apelou à
reconciliação entre os povos ocidentais e os muçulmanos. Será um indício de paz? Será que Obama fez bem
ao dar o primeiro passo? Em minha
opinião (e acredite, caro leitor, aceito
bem qualquer raça, cultura ou religião) o primeiro passo deveria ser
dado pelos muçulmanos, pois nós,
ocidentais, ao longo dos anos adaptamo-nos a viver com pessoas de cor e
credos diferentes, não apontamos o
dedo a quem proclama o islamismo,
não condenamos ninguém à morte
por trair o marido, não degolamos
nem raptamos jornalistas e por aí fora. Mas alguém tinha que dar esse tal
primeiro passo e foi Obama que o deu
num discurso que certamente ficará
para a História.

De braços abertos para receber os
prisioneiros de Guantanamo. Francamente, até parece que as nossas prisões
estão meio vazias para receber mais
uns quantos prisioneiros. Para os que
cá estão não chegam, quanto mais para
os que vêm de fora. Sim senhor, se
tivéssemos espaço suficiente para
acolher mais uns quantos até poderia
concordar, mas nas condições que as
nossas prisões estão de maneira alguma se pode aceitar esta decisão. É mais
uma no meio de tantas, mas para ficarmos bem vistos aos olhos dos americanos, vamos lá então receber mais
meia dúzia deles. Como as nossas
cadeias estão cheias, talvez os nossos
impostos sejam utilizados para pagar o
alojamento desses prisioneiros em algum hotel de luxo!
Por outro lado, também acredito
plenamente que da forma como a
justiça portuguesa está, as prisões
comecem a ter mais vagas, pois neste
paraíso para criminosos a cadeia só
serve para lá ir passar uma semana ou
duas.

As eleições europeias
Caros leitores e eleitores, não se
esqueçam de ir votar. Não sabem em

quem? Em qualquer um, todos eles
aparentam confiança e disponibilidade para serem uns “cordeirinhos” na
Europa e esquecerem-se que são portugueses.
A campanha eleitoral enoja-me, é
um lavar de roupa suja e “bate boca”,
os candidatos são todos muito bons,
são sim senhor, ora se são! Cativam
qualquer indeciso. Enfim, é a política!

Cá pelas terras do Sorraia
Tivemos a FICOR – Feira Internacional da Cortiça, “mexeu” com a
vila, movimentou muitas pessoas ligadas à área, muitos visitantes, espectáculos, etc. A FICOR foi o “pontapé
de saída” para que a vila de Coruche
seja lançada como a capital mundial
da cortiça - que assim seja e que isso
traga mais emprego e desenvolvimento para a nossa vila.
As autárquicas estão quase aí e
pouco ou nada sabe dos candidatos,
dado que o PS, a CDU e a MIC mantêm-nos na expectativa, se bem que o
MIC já apresentou publicamente o
seu candidato à Junta de Freguesia de
Santana do Mato, na pessoa de
Manuel João Pascoal.
O PSD é o único partido que já
tem candidato definido à Câmara, José Manuel Potier.

Pelas páginas do Jornal de
Coruche
O Jornal de Coruche está de parabéns. Pela terceira vez consecutiva o
JC foi o vencedor do Prémio SHIP
Imprensa Regional, desta vez em exaequo com o Jornal da Batalha e, para
além do primeiro prémio, foram ainda
atribuídas duas menções honrosas a
dois colaboradores deste jornal.
Este mês voltamos com a grande
entrevista, desta feita ao Dr. José Miguel Coutinho, presidente da Associação de Produtores Florestais de Coruche (APFC), onde nos fala um pouco sobre tudo o que gira em torno da
cortiça e do montado de sobro, bem
como da actuação da APFC em toda a
floresta.
Fomos à FICOR e à apresentação
do candidato do MIC à Junta de Freguesia de Santana do Mato.
Fomos ainda à terceira edição do
irreverente festival da Sardinha Brava.
O suplemento tauromáquico continua no seu auge e numa altura em
que as corridas de toiros já enchem as
praças deste nosso Portugal.
Por fim, resta-me agradecer e dar
os parabéns aos autores dos artigos
vencedores do prémio SHIP.
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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GRANDE ENTREVISTA

José Miguel Coutinho
No final do mês de Maio, Coruche foi palco da Feira internacional da Cortiça – FICOR,
um certame que visou essencialmente promover a cortiça e dar o pontapé de saída para reconhecer
Coruche como a capital mundial da cortiça. O Jornal de Coruche entrevistou, o Dr. José Miguel Coutinho,
presidente da Associação de Produtores Florestais de Coruche.
JC – Coruche quer afirmar-se
como capital mundial da cortiça, para
isso é fundamental que a Associação
Produtores Florestais do Concelho de
Coruche (APFC) tome a liderança
neste processo. Como pode a associação assumir esse papel?
José Miguel Coutinho – Acho que a
associação nem sequer precisa de fazer
grandes esforços para liderar esse processo. Para todos os efeitos, foi uma das primeiras associações que apareceu com
uma certa implementação dentro dos
próprios produtores e com grande credibilidade não só na produção, como inclusivamente na própria indústria. Quanto a
liderar o processo, eu acho que nós não
nos podemos por no papel de liderar.
Liderar a fileira da cortiça tem várias vertentes, tem a vertente industrial, a vertente comercial e ainda a vertente que diz
respeito à legislação e a tudo aquilo que
rodeia as leis da própria cortiça. Portanto
acho que nós devemos e podemos fazer
parte de um grupo que realmente queira
liderar esse processo, o que considero
fundamental.
JC – A associação tem desenvolvido
esforços para que a certificação FSC
(Forest Stewardship Council) no âmbito da WWF em Portugal (World
Wide Found for Nature), tenha já
neste momento 20 000 hectares certificados. São todos no concelho de Coruche?
JMC – São praticamente todos no
concelho de Coruche.
JC – Ainda há potencialidades para
esta área aumentar?
JMC – Claro que sim. E estou convencido que é o futuro, a certificação é o
futuro. Uma certificação implica qualidade de produção, qualidade no trabalho,
qualidade de gestão da área florestal, e
por isso tem toda a lógica que seja o
futuro da profissão no país também.
JC – Que benefícios esperam retirar deste esforço?
JMC – Toda a floresta ganha com
isto, ganha contornos de ordenamento,
ganha com uma boa gestão florestal. Mas

é uma grande exigência, hoje em dia
também já há pessoas que ao engarrafar
vinho pretendem que as rolhas sejam certificadas. Isto cria já uma exigência do
próprio mercado, o que neste caso é bom
em todos os sentidos.
JC – Como e em que condições
podem os produtores florestais aderir
a esta certificação?
JMC – A certificação tem enormíssimos passos e alguns até algo complicados. Só que a melhor forma para aderir à
certificação é entrar em contacto com a
Associação de Produtores Florestais de
Coruche que apoiam de facto tudo e inclusivamente há muito trabalho já feito
pelo grupo que foi, digamos assim, o primeiro a ir para a frente com a certificação. Portanto, há então trabalho que pode
ser aproveitado e integrado no agrupamento que queira a certificação.

JC – A cortiça ao ser certificada, o
valor dela pode subir?
JMC – O valor da cortiça aumenta
porque a indústria está já neste momento
a pagar e a dar um prémio à cortiça certificada. Mas repare que nós não estamos
aqui só a certificar cortiça, estamos a certificar floresta. A certificação é fundamentalmente para a floresta, e portanto
todo o produto que sai da floresta já está
então certificado. Ou seja, o eucalipto já
sai certificado, o pinheiro também já sai
certificado, que dizer todas estas matérias-primas já têm benefício na sua própria certificação porque o próprio mercado já está a pagar mais pela certificação
dessas matérias-primas.
JC – Há enfoque específico por
parte da APFCC para o rejuvenescimento do montado de sobro?
JMC – Há, há sempre com a planta-

ção e com os vários projectos que se tem
feito, e com os vários projectos que se
tem estado a fazer. Mas com alguma dificuldade obviamente, porque nem sempre
aquilo que a gente quer fazer consegue
manter e consegue realmente ir até ao
fim, por isso estamos a fazer agora uma
aposta um pouco diferente que consiste
na protecção do renovo espontâneo.
Existem pessoas que para além de área
florestal também têm gado e portanto
protecção para que não haja estragos no
renovo do montado. São projectos que
nós nos candidatamos e infelizmente há
dois anos foi nos recusada a comparticipação nesses projectos por alegada falta
de verba nacional. Esperamos que agora
com o novo quadro comunitário as coisas
não se ponham dessa maneira e que,
segundo o que ouvimos falar aos nossos
políticos, em princípio haverá dinheiro
para tudo. Só espero, é que para esta área
que é realmente uma prioridade de
Portugal, não haja então a dita falta de
dinheiro. Era triste.
JC – Não está nos vossos horizontes
certificar como denominação de origem a cortiça coruchense?
JMC – Não. Não pensamos propriamente em certificar a cortiça coruchense.
Quando se certifica cortiça a certificação
tem uma característica que é a origem da
cortiça. Poderá sair daqui, ou poderá ser
de outro lado qualquer, não podemos
esquecer que nós temos sócios também
fora de Coruche. Não lhe demos um
nome de maneira nenhum e nem está nos
nossos horizontes para já atribuirmos-lhe
um.
JC – Não há excessiva dependência
dos produtores florestais relativamente ao sector industrial na área da
cortiça?
JMC – Sim, acho que há uma dependência normal de qualquer produção para
a área industrial. O sector primário está
sempre dependente do sector secundário.
Agora no que poderá haver realmente
alguma dependência é nisto, é que realmente há alguns anos atrás havia um
leque bastante alargado, digamos assim,
da área da indústria, portanto havia muitas pessoas e hoje em dia há cada vez
menos pessoas a comprar. Isso realmente
reduz a procura, e isso torna a produção
mais dependente obviamente.
JC – E sujeitam-se aos preços que
os industriais querem implementar?
JMC – É obvio que sim, mas a parte
da indústria também está um pouco sujeita à parte comercial a ao fim ao cabo,
tudo isto é um ciclo mas eu estou convencido que quem mais manda neste
ciclo é a área comercial. Porque é a área
comercial que impõe os preços à indús> continua na página seguinte
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José Miguel Coutinho

tria para poder concorrer com os
outros mercados que existem
actualmente, e a indústria por si
impõe preços à produção. Portanto isto anda um bocadinho
para trás neste aspecto.
JC – Para quem não esteve
no colóquio da FICOR, “Cork
Matters – O Potencial da Cortiça”, que caminhos se afiguram para aproveitar esse potencial?
JMC – Acho que há todos os
potenciais e mais algum, principalmente a cortiça como vedante é dos melhores vedantes que
existem e para além de ser o melhor vedante que existe é um vedante ecológico porque vem da
própria natureza enquanto todos
os outros são poluentes. Só por
si e aí acho que há um futuro
enorme, que poderá ser descoberto nem hoje nem amanhã,
mas daqui a uns anos estou convencido que será quase imposto
os vedantes serem ecológicos
não se irão utilizar outros. Isto
seria o lógico. Para além de existir uma panóplia de variadíssimos produtos e as várias utilidades que se pode dar a cortiça,

e a FICOR demonstrou isso. A
utilidade da cortiça não é só as
rolhas, vai desde a construção
civil, à própria moda.
JC – Há um extraordinário potencial para estabelecer a cortiça com o atributo de
produto promotor do ambiente de desenvolvimento sustentável. Que pode a Associação fazer para promover essa
valia comercial?
JMC – Obviamente essa
promoção tem de ser parte comercial porque é vantajoso aos
cliente, é junto a eles que interessa fazer essa promoção fundamentalmente. Depois é uma
questão de cultura, aí podemos
nós entrar). A Associação em si
faz tudo o que está ao seu alcance na parte da floresta e na parte
da produção, é difícil chegarmos à área comercial, muito
difícil. E aí entram os restantes
elementos da fileira com essa
promoção.
JC – Que tem Coruche e os
produtores florestais a ganhar
com a inauguração do Observatório do Sobreiro e da Cortiça no nosso concelho?

JMC – Independentemente
de toda a parte política que
possa estar por trás disto tudo,
acho que Coruche tem imenso a
ganhar e realmente se está a ser
transformada na capital mundial
da cortiça tem toda a vantagem
para Coruche. O Observatório é
extremamente importante desde
que seja fomentado o seu funcionamento nas várias vertentes
da cortiça. Juntar no observatório a produção, a indústria, a
comercialização da cortiça, bem
como legisladores nesta área, só
assim é que eu acho que se poderia constituir um verdadeiro
Observatório. Para depois se
chegar a um consenso que é
produzir o produto nacional número um. Estou convencido que
se fossemos outra “raça”, não
tínhamos um observatório, tínhamos dez.
Se a cortiça fosse o produto
nacional número um em Espanha, de certeza que tinham dez
Observatórios ou tinham pelo
menos um feito há cinquenta
anos.
JC – Que balanço faz da
FICOR?
JMC – Foi extremamente
positivo. Volto a dizer outra vez,
independentemente de toda a
parte política, independentemente de todo o aproveitamento
político que se possa fazer, acho
que foi muito positivo juntar em
Coruche todas as entidades relacionadas com o mudo da cortiça, para assim a promover. Espero que a FICOR não se perca
e que consigamos todos promover aquilo que é nosso e que
é o nosso produto nacional número um.
JC – Para além do montado de sobro, quais são as outras áreas que contam com a
intervenção da APFC?
JMC – A APFC, intervém
em tudo o que diz respeito à floresta, por exemplo, actua a na
boa prática de exploração de pinhais, na enxertia de pinhal
manso. Actua nos trabalhadores,
com os cursos de encarregado
florestal, onde damos formação
sobre podas, tratamentos e limpezas dos montados e outros povoamentos.
AAPFC tem um papel muito
importante na prevenção de
incêndios, durante o período de
Verão dispõe de sete carrinhas
equipadas com KIT´s de primeira intervenção, contribuindo
assim para a gradual redução de
incêndios florestais em todo o
concelho de Coruche.
____
Entrevista e fotos:
José António Martins

Joaquim Laranjo

Dá que pensar
Não sei se será oportuno nesta altura debruçar-me
sobre este assunto, no entanto, à falta de melhor cá vai.
Como em tudo na vida o calado é o melhor, mas
também se diz que – Quem não deve não teme – e por
isso para quê fugir ao assunto?
Também eu fui surpreendido pela chegada de
cegonha (ela não trás só bebés) trazendo no bico uma
Notificação de Audição Previa para Reversão da divida
do Grupo desportivo O Coruchense ao fisco.
Se o assunto não fosse gravíssimo diria que me fez
de rir, pois pelo menos veio dar-me conhecimento (a
mim pessoalmente) de que tinha pertencido aos Corpos
Sociais do Coruchense, sim, fui Presidente do Conselho Fiscal, cargo importantíssimo, e mais ainda numa
altura em que já se adivinhavam os problemas que aí
vinham.
Só que, o alguém que me fez eleger esqueceu-se de
me convidar, esqueceu-se que há normas legais que são
necessárias cumprir para efectivar essa eleição, esqueceu-se que só se é realmente responsável por qualquer
cargo quando se toma posse, enfim esqueceram-se de
muita coisa.
Também nas Finanças se esqueceram de consultar a
Acta do Termo de Posse, embora estivesse em seu
poder, onde se verifica a ausência do preto no branco,
isto é, falta a minha assinatura.
Não estou a fugir com o rabo á seringa, não há rabo
não há seringa e por isso sou solidário com os outros
contemplados, solidário porque calculo a sua ansiedade, no entanto sinto que muito há para dizer sobre este
assunto.
E já que falei em SOLIDARIEDADE (é com letra
grande de propósito) pergunto-me agora que fui obrigado a inteirar-me de algumas coisas, onde é que estão
os outros, aqueles que sabiamente conseguiram estar
sempre no meio dos negócios de O Coruchense, mas
fora dos lugar de comprometimento, onde, onde é que
eles estão, não se trata de acusar ninguém, trata-se tãosomente de lhes dizer que mesmo não sendo Presidentes, Vice-Presidentes e Tesoureiros, mesmo pertencendo à Assembleia Geral, faziam parte dos Corpos
Sociais, deveriam ser solidários como o são todas as
direcções, e eles bem sabem quem e como se negociaram as trocas e baldrocas que vieram a descambar nesta
situação, eles bem sabes os negócios que se fizeram,
eles sim que eram parte integrante do G.D. O Coruchense e participavam nas Assembleias, onde se discutiam as doações e permutas, onde é que estão, porque
não aparecem a dar o seu apoio aos que agora estão a
ser incomodados, onde é que está a Solidariedade para
com os companheiros.
O Grupo Desportivo O Coruchense não merecia
isto, mas do abstracto em que se tornou o Clube, passa-se ao concreto que são as pessoas, as suas famílias, as
suas vidas e esses, ainda menos mereciam estar nesta
situação
Vamos ter fé que o problema se resolva sem prejuízo financeiro para os indiciados, já que o de se sentir
incomodado ninguém remedeia, penso que haverá
gente de boa vontade que ajudará a resolver esta situação.
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Entrevista a Pedro Orvalho
A 1.ª Feira Internacional da Cortiça, realizou-se em Coruche, no último fim-de-semana de Maio. Por lá,
passaram milhares de forasteiros. Os eventos foram diversificados estando sempre directa ou indirectamente relacionados com aquele que já é considerado por muitos, o produto nacional número um – a
Cortiça. Em jeito de balanço o Jornal de Coruche, entrevistou Pedro Orvalho, do gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Coruche.
Jornal de Coruche (JC) Qual o Balanço que se pode faer da FICOR?
Pedro Orvalho (PO) - Está à
vista de todos que o balanço é
extremamente positivo. Quem
acompanhou o desenrolar da
FICOR constatou que os objectivos foram amplamente atingidos, quer na área cientifica/profissional, que na área lúdica/cultural.
A FICOR foi mesmo um
sucesso, ainda para mais tendo
em conta que foi a primeira
edição, adesão de expositores e
visitantes foi fantástica.
Lamento apenas que alguns
responsáveis políticos locais não
percebam, ou não queiram perceber, a importância desta iniciativa. Em vez de se preocuparam
com a campanha eleitoral e dizerem mal de tudo e todos, deveriam antes tentar acompanhar esta
dinâmica empreendedora do actual executivo. É deplorável que
continuem agarrados a um discurso pré-histórico, num postura
cinzenta, do coitadinho, em que a
crise é desculpa para que nada se
faça. É difícil aceitar e ouvir críticas à realização da FICOR, este é
um evento que deveria reunir
consenso, pela importância que
tem para o concelho, para a região
e até para o país. Infelizmente sei
que houve algumas (poucas é
certo) pessoas a desejarem que a
Feira Internacional da Cortiça de
Coruche fosse um fracasso, é
triste! No entanto, graças ao
esforço de uma vasta equipa, com
especial destaque para os trabalhadores da autarquia, e deixemme individualizar a Arq.ª Maria
do Castelo, a FICOR foi um certame de grande qualidade e
dimensão internacional, o qual
deixou os coruchenses satisfeitos.
JC - Em que aspecto a
FICOR contribuiu para a economia Coruchense?
PO - A FICOR tem um longo
caminho a percorrer, as principais
metas que pretendemos atingir
não estão colocadas a curto prazo,
mas sim a médio longo prazo.
Penso que a afirmação de Coruche como capital mundial da cortiça nos poderá colocar em plano
de evidência internacional, não só
em termos económicos, com a
atracção para Coruche de novas
indústrias e empresas do sector,
bem como turisticamente, pois a
construção do novo aeroporto
obriga-nos a criarmos uma imagem de marca forte. Por isso,
acredito que o sobreiro e a cortiça
terão um importante papel a
desempenhar nessa área, a susten-

tabilidade ecológica e o respeito
pela natureza são conceitos que se
encaixam perfeitamente naquilo
que queremos ver associado
Coruche.
JC - Os objectivos foram
atingidos?
PO - Sim. Os objectivos foram atingidos, tivemos uma excelente notoriedade junto dos diferentes agentes envolvidos: industriais, investigadores, alunos, produtores, designers, políticos (com
a presença do ministro da agricultura e de inúmeros autarcas de
outros concelhos e de outros países) e claro da comunicação social, que nos ajudou bastante a
promover este evento. Uma palavra especial de apreço para os órgãos de comunicação social locais e regionais, obrigado pela colaboração, o vosso envolvimento
é sinónimo de que estão atentos e
interessados no desenvolvimento
regional, e consequentemente no
vosso.
JC - Acha que quem não
tem nada a ver com o mundo da
cortiça, a feira passou despercebida?
PO - Sinceramente, acho que
não! No programa estavam diversas actividades destinadas ao
grande público. E depois, mesmo
aqueles que não vieram à FICOR
de certeza que na televisão, nos
jornais ou nas rádios ouviram
falar da feira.
JC - Como correram as
actividades? Colóquios, desfile
de moda, casino do vinho, etc?
PO - Na generalidade correram bem.

A RETECORK, Rede Europeia de Territórios Corticeiros
reuniu em Coruche, recebemos
espanhóis, italianos e franceses,
todos eles foram unânimes em
relação à qualidade da nossa organização, no final concordaram
mesmo connosco, quando dizemos que somos a capital mundial
da cortiça.

Os colóquios concentraram-se
no auditório do Observatório do
Sobreiro e da Cortiça e tiveram
grande elevação e interesse, foram muito participados, sendo
que o auditório esteve sempre
lotado. Na estruturação e programação dos debates tivemos a colaboração da Associação de Produtores Florestais, que de resto
teve a seu cargo a organização do
colóquio “Cork Matters”, com a
presença de especialistas internacionais.
As iniciativas de animação
foram bastante acarinhadas pelo
público. O espectáculo de moda
Coruche Fashion Cork foi um sucesso estrondoso, a produção do
desfile foi perfeita, sendo que a
participação efectiva dos alunos
da Escola Secundária de Coruche,
através do 12º A, foi fundamental
para o êxito alcançado, a eles
(professores, alunos e pais) o nosso muito obrigado. O nosso muito
obrigado também às crianças (e
pais) que participaram na encenação, e, muito obrigado mais
uma vez à fantástica colaboração
da Loja Avó Benta e da cabeleireira Lurdes. Assistiram ao evento milhares de espectadores,
trouxemos a Coruche imensos
visitantes e quase toda a comunicação social, o evento foi falado
em toda a imprensa, o que consti-

tui uma excelente jornada de promoção da nossa Terra.
A Corrida de Toiros da RTP
foi outro momento de grande
exaltação do nosso bairrismo.
Coruche esteve em directo para
todo o país e para todo o mundo,
é uma felicidade imensa receber
mensagens de parabéns, daqueles
que acompanharam pela televisão
a corrida de toiros, eu recebi várias quer de coruchenses espalhados de norte a sul de Portugal,
quer de coruchenses que trabalham lá fora e que assistiram pela
RTP Internacional.
O Casino do Vinho foi outro
pólo de atracção e animação, com
o público a aderir em massa às
apostas vitivinícolas. A componente gastronómica também não
foi esquecida e a Praça da Restauração “Sabores do Montado”
apresentou excelentes propostas e
por isso mesmo mereceu rasgados elogios de quem por lá almoçou ou jantou.
Houve ainda um passeio de
BTT e passeios de canoa no Sorraia, obrigado aos MontiBike e
aos Búzios, respectivamente.
JC - O objectivo da maior
prova de vinhos para o Guiness
Book foi conseguido?
PO - Infelizmente não. O problema para concretizarmos esse
recorde foi o horário. Não nos foi

autorizado realizarmos a prova no
intervalo da Corrida de Toiros, o
que nos obrigou a marcar o evento para as 21h30m, ou seja, uma
hora em que muita gente ainda
está a jantar, todos sabemos que
enquanto bons portugueses que
somos, chegamos aos espectáculos em cima da hora e às vezes
depois. Foi o que aconteceu.
Ainda assim, quero deixar bem
claro que esta iniciativa foi patrocinada pela Quinta da Lagoalva, como tal a autarquia não
teve prejuízos avultados, como
alguns disseram de forma falaciosa e maldosa.
Posso desde já adiantar, que
vamos tentar novamente bater
esse mesmo recorde e desta vez é
mesmo para ter sucesso.
JC - A praça da restauração
foi uma ideia conseguida com
sucesso? Resultou?
PO - As informações que nos
chegaram dos responsáveis pelos
restaurantes presentes dizem-nos
que sim, que foi um sucesso. As
pessoas com quem falei que por
lá jantaram, também se mostraram satisfeitas com o serviço.
Portanto, acho que resultou bem.
JC - A ideia arrojada de em
plena crise, lançar a FICOR
resultou ou teve a influência da
dita crise?
PO - A crise não pode servir
de desculpa para não realizarmos,
para não executarmos, para não
investirmos, enfim para não
vivermos! É nestas alturas que
devemos dar o exemplo, devemos
mostrar empreendedorismo, devemos dar sinais de optimismo,
senão é que nunca mais vencemos a tal crise. Foi isso que quisemos fazer e penso que conseguimos. O público em geral visitou a FICOR em bom número,
calculamos cerca de 10 mil visitantes durante os três dias, o que
considero positivo.
> continua na página 34
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Destaque

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

Emprego
no comércio
voltou
a crescer
Os resultados do inquérito ao emprego do
Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos
ao 1.º trimestre de 2009 revelam que a população
empregada no sector do comércio voltou a
crescer.
Em contra-ciclo com os números referentes ao
emprego em Portugal, o sector do comércio registou um aumento de 1,2%, o que corresponde a um
ganho líquido de 9 mil postos de trabalho no 1.º
trimestre de 2009, face ao período homólogo de
2008.
Relativamente ao 4.º trimestre de 2008, os
dados divulgados esta semana pelo INE revelam
um aumento de 2,1%, com um ganho líquido de
16,5 mil postos de trabalho.
A população empregada no sector do comércio
em Portugal situa-se agora nos 791.6 mil indivíduos.
Numa conjuntura de crise económica internacional, os dados do INE relativos ao 1.º trimestre
de 2009 vêm confirmar que o sector do comércio
tem conseguido encontrar soluções que permitiram criar desde 2005, mais de 18,7 mil postos de
trabalho.

óptima ocasião
Recheio de casa em Coruche
Mobília, sala, quartos,
louças decorativas, candeeiros, etc.

TM: 918 323 557

VENDO
Pequena moradia rés-do-chão
em bom estado de conservação
na vila de Coruche

Telefone: 243 617 930

Não poderíamos deixar passar em claro a gafe do mês.
Será que o Ministro da Agricultura (Jaime Silva), ao marcar presença na FICOR, sabia ao que vinha?
Senhor Ministro, o senhor foi convidado para a inauguração da FICOR – Feira internacional da Cortiça e para a
Inauguração do Observatório da Cortiça e não do Observatório da Droga, como o senhor fez questão de lhe chamar.
Será que perspectiva transformar o Vale do Sorraia, numa imensa plantação de cannabis? Aí sim talvez se justifique
o Observatório da Droga.
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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 DEZ - A,
a folhas vinte e quatro e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JOÃO ANTÓNIO
FERREIRA CASINHAS, e mulher CREMILDE MARIA. FERREIRA CASINHAS, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua de Santa Ana n.° 9,
freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores com
exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Carapuções, composto de pinhal bravo, cultura arvense, figueiras e oliveiras, com
a área de quatro mil e onze, vírgula, cinquenta metros quadrados; a confinar do norte com Rua do Pinheiro, de sul
com Rua do Moinho, de nascente com Joaquim Ferreira Casinhas e de poente com Manuel Ferreira Casinhas;
inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 1, secção AH, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual
atribuem o valor de mil euros para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche.
Que os justificantes não são detentores de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste prédio, o qual
veio à sua posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais do justificaste marido, António
Ferreira Casinhas e Deolinda Maria, casados sob o regime da comunhão geral, que foram residentes no lugar de
Brejoeira, freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem
nunca terem lavrado o correspondente titulo, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado a modo de aquisição, no têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há
mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer
que seja, respeitando as suas demarcações, estremas agindo com total exclusividade e independência, e nunca como
comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé,
pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio por usucapião – título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por
isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Corucbe, aos 28 de Abril de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

7

O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 38 • Junho de 2009

POLÍTICAS

Crise, crise é a crise (III)

José Carlos Pinto de Sousa
Licenciado em História

Repugnar-me-ia usar meu
modo de falar e a oportunidade
de o fazer para vantagem procurar ou convicção engrandecer.
O momento é eleitoral,
seduzir o pensar e agir do leitor
que casualmente me esteja
lendo configura o predador que
por isco tenha «verdades» e por
arma palavras. Mantenho pois o
rumo das pretéritas colaborações indiferente o perverso discurso que por aí vai o qual, ao
contrário do que tento, não
anseia aclarar mas convencer.
Desculpava-me eu do meu
atrevimento em colocar o Estado em questão. Para o fazer
aflorei tabu e horror do vazio,
característicos do humano, tanto
que os exporta para o mundo
das coisas, enfim, algumas in-

terpretações em Física pura e
dura a ele voltam para apaziguar
estranhezas.
Dir-se-ia que indo por este
caminho me desloco no movediço terreno da reflexão teórica
sem interesse para o leitor comum face ao qual deveria usar
ideias simples e palavras simples de gente simples que não
armar-me em “intelectual cá da
praça”. Repudio essa diferenciação logo não desço o nível do
meu discurso de modo ser entendido por quem supostamente
“só compreenda baixezas”. E
faço bem, senão veja:
Prosseguindo o fragilizado
Estado, sobre o apelidado problema da droga ressalta sua
incapacidade em dominá-lo, da
produção ao consumo, tratando-

-se de sector de actividade que
lhe escapa ao controlo. Quanto à
violência, criminalidade, não se
pode dizer que dos significativos avanços de natureza legislativa e penal, áreas de sua competência, reverta proporcional
aumento de segurança, pelo
contrário, reverteu esse seu
poder em formas de violência
sobre o cidadão.
Perante a diversidade de interesses económicos nem sempre consonantes e claros deparase-nos a ausência de um seu
poder regulador coerente e constante. Poderia enumerar mais
questões, da sua demissão no
resguardo dos direitos e deveres
individuais à alienação de soberanias que o legitimam e justificam. Ora apesar das palavras
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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 notais para escrituras diversas número DEZ - A,
a folhas dezoito e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MANUEL FERREIRA
CASINHAS, e mulher JOAQUINA FLORINDA, casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ele da
freguesia do Couço, Concelho de Coruche, ela da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua da Amoreira,
lugar de Brejoeira, freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de Santana do Mato, concelho de
Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Carapuções, composto de pinhal bravo, cultura arvense, figueiras e oliveiras, com
a área de quatro mil cento e quinze, vírgula, quarenta e seis metros quadrados; a confinar do norte com Rua do
Pinheiro, de sul com Rua do Moinho, de nascente com João António Ferreira Casinhas e de poente com Cícero
Ferreira Casinhas; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 1, secção AH ainda sem valor patrimonial
atribuído, ao qual atribuem o valor de mil euros para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Coruche:
Que os justificantes não são detentores de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste prédio, o qual
veio à sua posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais do justificante marido, António
Ferreira Casinhas e Deolinda Maria, casados sob o regime da comunhão geral, que foram residentes no lugar de
Brejoeira, freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem
nunca terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal, imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há
mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer
que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como
comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse continua, pública, pacífica e de boa fé,
Pelo que o adquiriram por usucapião. 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. Corucbe, aos 28 de Abril de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

«caras» que propositadamente
utilizei, dificultando leitura,
não tenho dúvida que qualquer
leitor as percebeu. Poderá é
certo tomar a iniciativa de dizêlas a seu modo de forma a integrá-las no seu modo de ver o
mundo, melhor ou pior que o
meu, mas diremos a mesma
coisa. Baixezas?....
Na óptica dos que nutrem
certa ideia de Ciência, sim. O
acima focado só adquire pertinência caso seja dito numa certa
linguagem, não a nossa de que
me utilizei mas a dita científica.
Só economistas, juristas, sociólogos, psicólogos, historiadores
etc. é que sabem exprimir a factualidade, seremos uns tolinhos
dizendo que o fogo queima pois
ao dizê-lo elidimos reacções
exotérmicas de oxidação e neurociências – mas lá que o fogo,
queima, queima.
Enfim, as questões da droga,
terrorismos, economia, instituições, sendo o mais abrangente
possível todas as nossas questões, deixaram de ser nossas. E
tudo iria bem se a mudança
fosse para quem sábia ou santamente boas respostas tivesse
não sendo o caso.
O círculo fecha-se e meu discurso alcança congruência. Falava do último dos nossos Mitos
onde refugiamos identidade e
esperança inteirinhas, Ciência,
suas omnipresença e omnisciência são incontestáveis e ai de
quem a tente humanizar quais
gregos humanizando seus deuses. Destrói a respectiva ideia,
invade a incerteza que leva
mecânica quântica a reformular
e reinstala o vazio que levou
Aristóteles a repensar.
Ora, como disse, isso horroriza. “Que seríamos sem Ciência”, eis a frase mais acientífica
que existe, irrespondível porque
absurda, problema mal equacionado logo irracional. Mas
como em qualquer Mito, tanto
absurdo como irracional brotam

de si como factores integrantes.
Não da observada realidade mas
de sua possível compreensão
daí a constância da dúvida e a
inevitabilidade da crença.
Também acredito em Ciência sendo por isso que escrevo.
Afasto-me porém dos que vêm
sua impressionante superioridade nas suas respostas (pois
que atendendo ao tempo e lugar
sempre existiram as melhores)
mas no facto novo de com ela
termos aprendido a perguntar. E
a primeira pergunta que aqui
faço como cidadão interessado
em História e Presente é: que se
passa?
Porque lhe toca no dia-a-dia,
acho que o leitor também se
interroga. Isso prova a existência de problema nosso que não
de Ciência e suas disciplinas,
“sabem” afinal o que também
“sabemos” sobre hoje e devir. A
ela recorro no que me dá de demonstradamente racional, simplicidade, valendo pois a pena
continuar e assim farei caso tenha ocasião. Findas as questões
preliminares, nodais, passo pois
ao factual e nada melhor que
começar pedindo emprestadas
as lúcidas palavras de um homem lúcido: «nosso mundo encontra-se submerso em profunda crise. (e) a crise financeira
que estamos a viver é simplesmente um sinal disso, a mão
invisível que supostamente tinha que guiar o mercado tornou-se uma mão desonesta e
cheia de cobiça.»
Palavras do Arcebispo Óscar
Maradiaga. Lembram a célebre
polémica entre Bergson e Einstein sobre Tempo, ciência e filosofia confrontando-se até chegarem às palavras de Agostinho
de Hipona mil e quinhentos
anos atrás…ele era simplesmente um santo porém mais não
conseguiam dizer.
Exemplar do que se passa.
____

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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OPINIÃO

Pilotos Militares vs Pilotos civis
ou como a Força Aérea não consegue reter os seus aviadores
Ser piloto civil é exercer
uma actividade tecnicamente
complexa, fisiologicamente exigente, economicamente relevante e socialmente útil. É uma
profissão relativamente bem
remunerada e em termos sociais
muito bem aceite. Isto é, as pessoas em geral, têm em alta conta
a profissão de piloto comercial,
mesmo sem saberem muito bem
os quês e os como de semelhante actividade e certamente sem
saberem que, infelizmente, aos
profissionais do ar nem sequer
lhes ser exigida uma licenciatura, embora muitos a possuam.
O comum do cidadão deve
pensar que um seu semelhante
que consegue meter-se dentro
de uma máquina com asas cheio
de “relógios” (agora écrans),
manetes e botões e consegue
levá-lo de um ponto para outro
em qualquer parte do mundo
deve ser uma espécie de super
homem. Não é, mas não vem
mal nenhum ao mundo que pensem assim, primeiro porque é
bom para o nosso “ego” e depois porque só isso deve justificar que tanta gente entregue a
sua vida e segurança nas mãos
de semelhantes abencerragens.
Ser piloto militar é igualmente uma actividade complexa. Direi que mais complexa,
pois é necessário aprender a
operar as aeronaves em termos
tácticos e tirar partido delas
como armas. O tipo de missões
é muito mais variado e é necessário aprender a operar com
forças aéreas estrangeiras e em
apoio das forças de superfície
(Exército e Marinha). Além disso o risco é maior, pois o envelope em que se opera é mais
arriscado e exigente e porque se
tem que treinar do mesmo modo
que se opera em situação de
guerra. Por todas estas razões as
exigências fisiológicas são mais
duras. Ser piloto militar não é
porém uma actividade economicamente importante, a não ser
indirectamente, através das mais
valias que se podem obter através da indústria aeronáutica/
armamentos, para quem as possua. Mas fazem isto: criam segurança, sem a qual nenhuma
actividade económica se pode
desenvolver; são elemento importante de recolha de informações necessárias a número
alargado de organismos do Estado; promovem a vigilância do
Ar, da Terra e do Mar, a investigação de recursos e providenci-

am as necessidades de busca e
salvamento e outras missões de
apoio cívico.
E se mais não fazem é porque não lhes dão os meios e as
ordens. A sua função é pois,
também, socialmente útil e ultrapassa em muito o simples transporte de passageiros e carga 1
praticado no meio civil. Mas
apesar de assim ser a população
em geral e os políticos em particular, continuam inacreditavelmente ignorantes do que fazem
exactamente os pilotos militares, em todo o caso, a Força Aérea. E isto quando são um elemento fundamental de soberania e instrumento essencial da
Política externa do Estado Português. Em cima disto temos
que dizer que um piloto militar é
muito pior remunerado do que
um piloto civil e está sujeito à
condição militar que, na prática,
se traduz em mais deveres e
menos direitos.
Um piloto civil pode mudar
de companhia e até de país,
quando as suas qualificações e
oportunidades o permitem. A
sua actividade é regulada pelo
mercado e por vezes pelo capitalismo selvagem. Quem se sindicaliza pode usufruir da respectiva protecção. É um ser individual que conhece mal todos os
restantes trabalhadores. Trabalha em equipa dentro (e apenas),
da sua tripulação. Existe pouco
sentido gregário, e espírito de
empresa. Esta é apenas local
onde se ganha dinheiro. Onde se
está. A Força Aérea (FA) é em
grande parte a antítese de tudo
isto. Na FA serve-se. É-se. (até
ver!) O piloto militar só pode
servir na (sua) FA e é contemplado amiúde com deslocações
frequentes que têm em conta as
suas aptidões e desejos mas,
sobretudo, as necessidades da
organização.
O piloto militar vive em grupo e trabalha sempre em comum
com muitos outros que se complementam. O espírito de corpo
e a camaradagem são fundamentais. O piloto civil realiza o
seu turno e vai para casa, o piloto militar tem mais mil coisas
para tratar. O piloto civil realiza
tarefas; o piloto militar cumpre
missões. Ambos pertencem aos
dois únicos grupos profissionais
em Portugal (pilotos e militares), que verdadeiramente são
avaliados anualmente.
Se a sociedade civil se aproveita de tudo isto a seu favor,

enfim faz o que costuma no sentido de aproveitar as oportunidades do mercado e da legislação. Que o Estado trate tão diferentemente os seus servidores
civis (caso da TAP por exemplo)
e militares é que já não parece
tão linear e apropriado. A criação recente da Empresa de Meios Aéreos veio até, agravar as
injustiças.
Enfim muito mais haveria a
referir. Em corolário do que temos vindo a dizer, cada vez há
mais candidatos a piloto civil e a
maioria deles nunca pensou em
ser militar nem pode concorrer a
não ser até uma idade muito baixa 2 ao passo que a FA, apesar
de não ter dificuldades de recrutamento (as necessidades são
também pequenas), não consegue reter os seus oficiais que
aliás, podem empregar-se no

mercado civil até aos 65 anos!
A situação é cíclica, nunca
foi verdadeiramente estudada,
nunca houve interesse político
em resolvê-la (apesar de algumas piedosas declarações quanto pouco sentidas), e tem custos
enormes para a Nação, e não
estamos apenas, nem sobretudo,
a falar de dinheiro. Até o recente
recurso a contratados tem dado
maior resultado, devido em
grande parte à incompetência
legislativa.3
Incompreensivelmente as
sucessivas chefias da Força Aérea, nunca conseguiram estabelecer critérios justos e equilibrados ao longos das últimas três
décadas (!), mudando frequentemente de ideias, o que tem provocado efeitos devastadores nas
fileiras. Por outro lado nunca
tiveram o saber e habilidade pa-

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

ra convencerem os outros Ramos e o Poder político para a
necessidade de se encontrar
uma solução global para o problema e que não passa apenas por
pagar melhor, mas sobretudo
por um conjunto de actuações
em várias áreas, onde a dignificação da condição militar não
será a mais dispicienda.
Mas, perguntarão os leitores,
se em Portugal não se consegue
resolver um único problema que
exista (e são tantos!), porque é
que se havia de resolver este?
____
1

2
3

Também alguns outros de menor
expressão como fotografia aérea,
monda agrícola ou combate a
incêndios.
Para a Academia Militar da FA
somente até aos 21 anos.
O que é que lhe haviámos de
chamar?
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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 DEZ - A.
a folhas vinte e um e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notai, pela qual CÍCERO FERREIRA
CASINHAS e mulher ADRIANA FLORINDA FERREIRA, casados sob o regime da comunhão geral, naturais,
ele da freguesia do Couço, concelho de Coruche, ela da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua das
Amoreiras, no lugar de Brejoeira, freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, declararam que são donos e
legítimos possuidores com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia de Santana do Mato,
concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Carapuções, composto de pinhal bravo, cultura arvense figueiras e oliveiras: com
a área de quatro mil e cinquenta e seis, virgula, quarenta e dois metros quadrados; a confinar do norte com Rua do
Pinheiro, de sul com Rua do Moinho, de nascente com Manuel Ferreira Casinhas e de poente com Joaquim Cerca;
inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 1, secção AH, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual
atribuem o Valor de mil euros para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche.
Que os justificantes não são detentores de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste prédio, o qual
veio à sua posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais do justificante marido, António
Ferreira Casinhas e Deolinda Maria, casados sob o regime da comunhão geral, que foram residentes no lugar de
Brejoeira, freguesia de Santana de Mato, concelho de Coruche, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem
nunca terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há
mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer
que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como
comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica c de boa fé,
pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio por usucapião – título este, que, por natureza, tão 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. Corucbe, aos 28 de Abril de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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A QUESTÃO SOMALI

Pirataria
Dr. Vasco Manuel Mantas

Biólogo

Sem o tom romântico das
histórias de piratas nem o toque
familiar conferido pela Disney
em filmes como “Os piratas das
Caraíbas”, surgem hoje relatos
de diferentes partes do mundo,
de ataques por homens armados
que desviam navios, roubam e
matam indiscriminadamente.
Fruto quer de países sem governo, como a Somália, ou de
outros onde o controlo é virtualmente impossível dada a limitada capacidade de acção das forças armadas e de segurança,
estes piratas modernos perturbam hoje as rotas marítimas e
outras actividades navais no
Golfo de Adem, ao largo da Somália, Sudeste Asiático, a região
da Nigéria e Caraíbas.
A situação na Somália é
particularmente grave tendo
duplicado o número de ataques nos primeiros três meses
do ano, quando comparados
com igual período em 2008.
Estes dados do International
Maritime Bureau, administrado
pelo International Chamber of
Commerce, mostram que, apenas na costa leste da Somália,
se registaram 20 ataques neste
período.
Recentemente o caso envolvendo uma tripulação americana, cujo capitão ficou refém dos
piratas culminando com o seu

Imagem satélite de 2008 mostrando a localização de dois navios desviados,
perto da localidade de Dhinawda Dhigdhigley, na costa da Somália.
(Imagem processada para o Jornal de Coruche a partir de imagens Landsat-7
da NASA).

salvamento depois de alguns
dos seus captores terem sido
mortos ou capturados, levou a
uma acrescida mediatização de
uma situação de grande gravidade. Curiosamente, o navio americano que foi deslocado para
resgatar a tripulação, tem o
nome USS Bainbridge, em honra do Comodoro William Brainbridge que participou, há 200
anos, na luta contra a pirataria
ordenada pelo presidente Jefferson, na região compreendida
entre Marrocos e a Líbia. Petroleiros, navios com cargas sen-

síveis incluindo armamento,
iates, embarcações de pesca ou
cargueiros, de resto todo o tipo
de navios tem sido alvo de tentativas de desvio, por vezes bem
sucedidas e que resultaram mesmo na morte de várias pessoas,
incluindo europeus.
A comunidade internacional
tem reagido a esta a ameaça,
talvez de forma lenta e mesmo
pouco decidida a inicio, através
do envio de navios de guerra. A
União Europeia, a NATO e até
países de forma individual têm
estado activamente empenhadas

na resolução do problema que
tem passado, nomeadamente,
pela escolta dos navios através
das zonas de maior perigo.
Portugal (que já no passado
lidou com as questões da pirataria naquelas partes do mundo),
possui uma fragata, a NRP Corte Real, que serve como Navio
Almirante do SNMG1, uma força da NATO que se encontra na
região e tem respondido a alguns incidentes.
O Conselho de Segurança
das Nações Unidas, aprovou,
em Outubro de 2008, a resolução 1838, que prevê a utilização
de forças militares pelos países
que possuem meios navais na
região da Somália, de forma a
proteger as rotas marítimas da
ameaça da pirataria.
Uma das preocupações expressadas na resolução prende-se com a perturbação do
apoio humanitário à Somália.
Pelo menos três milhões e meio
de Somalis dependem em
grande medida destas ajudas
uma vez que não existe governo funcional no país desde
1991 estando mesmo várias
regiões, sobretudo no Norte,
de facto fora do alcance do
chamado “Governo Federal
Transitório”.
É crescente o número de vozes que clama por uma acção

mais decisiva no controlo da
pirataria e restabelecimento da
ordem na Somália. De resto têm
sido apontados caminhos desde
operações secretas que eliminem selectivamente os responsáveis até forças de manutenção
de paz sob a égide da ONU.
O que é certo é que os argumentos de grupos de piratas
como a auto-intitulada “Guarda
Costeira Voluntária” não podem
ser encarados como sérios. Estes reclamam o direito a “proteger” a costa da Somália e a requerer resgates pelos navios
que, de acordo com o grupo, cruzam os mares ilegalmente prejudicando as populações.
O resultado de países sem
lei, destituídos de qualquer capacidade de garantir a sua segurança e cumprimento da Lei,
não só nacional mas internacional, não pode deixar de ser
outro.
Agora que alastram as zonas
do globo em que a Lei, no sentido em que a entendemos, perde
o valor e quem a defenda, é de
esperar um recrudescimento de
práticas que pareciam há já
muito confinadas aos livros de
história.
Fica a dúvida sobre a posição que o mundo ocidental irá
tomar.

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Desempregados pagam -5
50%
na prestação da casa
A actual conjuntura económica e o respectivo reflexo no mercado do emprego levou a que,
em Março, o Governo anunciasse medidas de apoio às famílias,
relativamente aos encargos assumidos com a habitação própria e
permanente.
No passado dia 13 de Maio
entrou em vigor o Decreto-Lei
n.º 103/2009, de 12 de Maio que
veio consagrar a possibilidade de
os titulares de créditos destinados à aquisição, construção ou
realização de obras de habitação
própria e permanente contraídos
até 19 de Março de 2009 pode-

rem beneficiar de uma linha de
crédito extraordinária do Estado
que suporta metade da prestação
mensal, até um limite de €
500,00, durante um período máximo de dois anos.
Esta medida destina-se a
todos aqueles que se encontrem
desempregados e inscritos como
tal no centro de emprego há três
meses ou mais, independentemente de se tratarem de trabalhadores por conta de outrem ou por
conta própria.
Para poder beneficiar destas
medidas deverá dirigir-se ao
Banco onde tem o seu crédito à

habitação e formalizar o seu pedido até ao final deste ano. O
processo encontra-se totalmente
isento de quaisquer taxas emolumentares, comissões e despesas e
o pedido apenas poderá ser recusado se, independentemente
do valor da redução da prestação,
se concluir que não tem condições para cumprir com o pagamento da dívida.
Findo o período de utilização
da linha de crédito, terá início o
pagamento do montante utilizado, o qual vencerá juros à taxa
Euribor a seis meses deduzida de
0,5%.

Porém, se apesar de estar desempregado não tiver problemas
em continuar a pagar a prestação
do seu crédito à habitação, então
será aconselhável não aderir,
uma vez que terá gastos futuros
desnecessários.
Os titulares de crédito à habitação bonificado que se encontrem desempregados e inscritos
como tal no centro de emprego
há pelo menos 3 meses poderão
beneficiar de uma bonificação
mais favorável.
Tal deve-se ao facto de a Portaria n.º 384/2009, de 09 de Abril
ter determinado que, para o apu-

Marta Costa Almeida *

* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

ramento da taxa de referência
para o cálculo das bonificações
de juros dos empréstimos, deverá
ser utilizada a taxa Euribor a seis
meses acrescida de um diferencial de 1,5 pontos percentuais,
em substituição dos actuais
0,5%.
Por agora, resta agora aguardar para ver se estas medidas
serão suficientes para os consumidores deempregados fazerem
face à crise.

____
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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

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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JC vence prémio SHIP Imprensa Regional
Pela 3.ª vez consecutiva e com 2 Menções Honrosas

Mérito

Os vencedores, Prof. Carlos Consiglieri ao centro, a mulher do Ten. Cor. Brandão Ferreira em sua representação
e o Dr. Mário Justino ladeado pelo Dr. Saul Gomes. À esquerda os Drs. Abel Matos Santos e Jorge Rangel.

Desde há três anos que o Jornal de Coruche vence o Prémio
SHIP – Imprensa Regional,
tendo nesta edição de 2009 obtido o 1.º prémio ex-aequo com o
Jornal da Batalha e conquistado
ainda duas menções honrosas.
O Júri apreciou os 33 trabalhos jornalísticos submetidos a
concurso e concedeu o Prémio
ex-aequo ao artigo publicado n’
O Jornal de Coruche “O Colégio Militar”, do Ten. Cor. João
José Brandão Ferreira e ao
artigo publicado no Jornal da
Batalha “Martim Gonçalves de
Macedo: Um Herói ignorado na
Batalha Real”, de Saul António
Gomes.
Foram ainda atribuídas três
Menções Honrosas aos artigos
“Invocar Aljubarrota”, do nosso
ilustre coruchense Dr. Mário
Justino Silva, e “Olivença à
Vista”, do Prof. Carlos Consiglieri, publicados n’ O Jornal de
Coruche, e “Padre António Vieira: Imperador da Língua Portuguesa”, de José Eduardo Franco, publicado no Diário de Notícias da Madeira.
O Júri deliberou, “por último, que se manifeste ao mensário O Jornal de Coruche o
nosso apreço pelo nível jornalístico alcançado e pelo trabalho de divulgação e dos valores nacionais que reflecte”,
tendo sido atribuído um Certifi-

Fotos de: Joaquim Cortes e Paulo Reffoios

Certificado de

O Prof. Mário Justino Silva, um dos galardoados

O Prof. Ernâni Lopes com o fundador do JC, Dr. Abel Matos Santos
e a representante do Municipio de Coruche, Eng.ª Fátima Galhardo

Entrega, pelo Dr. Jorge Rangel, Presidente da SHIP, do Certificado de
Reconhecimento ao JC, recebido pelo seu fundador em nome do Director.

cado de Reconhecimento que
foi entregue ao fundador do JC,
Dr. Abel Matos Santos, que ainda representou o actual Director,
ausente por motivos pessoais.
Foi ainda atribuído por unanimidade, o “Prémio Aboim Sande
Lemos – Identidade Portuguesa”,
ao Professor Doutor Ernâni Rodrigues Lopes em reconhecimento do seu extraordinário e
plurifacetado percurso de vida
como docente, economista, diplomata e cidadão com exemplar espírito patriótico.
De realçar o extraordinário
discurso que o Prof. Ernâni Lo-

pes proferiu, que deixou a assistência totalmente extasiada com
o seu magistral conteúdo revelador de elevada sapiência e que
o JC publíca em exclusivo.
A entrega dos prémios, realizou-se no passado dia 25 de
Maio, pelas 18 horas no Palácio
da Independência, ao Rossio em
Lisboa, sede da SHIP – Sociedade Histórica da Independência de Portugal, onde estiveram
as mais altas individualidades
civis e militares, e onde o Município de Coruche se fez representar através da Eng.ª Fátima
Galhardo.
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TURISMO

Um Caminho
para o Turismo de Coruche…

Carlos Palmeiro
Licenciado em Turismo

Os produtos turísticos tradicionais para os portugueses, sol e
mar, caminham hoje no sentido de
uma perda de influência no cenário da procura turística nacional,
surgindo e crescendo novas vertentes turísticas, mais voltadas
para o ambiente, para a cultura e
para os produtos de qualidade,
sendo de prever, acertadamente,
uma aposta estratégica das regiões
no desenvolvimento de um turismo sustentável, isto é, que supra as
necessidades turísticas do presente
minimizando impactos negativos
sobre os recursos de hoje, que
devem igualmente ser os do futuro.
A relação entre turismo e sustentabilidade é, no entanto, paradoxal. Se por um lado os turistas
são atraídos para lugares publicitados como sustentáveis, que o turis-

mo, num quadro multissectorial,
ajuda a desenvolver, por outro
lado o turismo tem um impacto
marcante no ambiente, nos espaços, na economia e nas instituições, pondo em causa a própria
sustentabilidade dos locais e o
processo de desenvolvimento baseado no turismo. Face a estas
visões paradoxais da problemática, e tendo em atenção a carga ideológica que a ideia de sustentabilidade está a ter, é importante saber
utilizar com moderação, e ponderação, o conceito de desenvolvimento turístico sustentável. O
custo a pagar pela decepção de um
turista que não vê concretizadas as
suas expectativas, ao visitar um
destino onde as práticas de sustentabilidade publicitadas não são
cumpridas, é bastante mais elevado do que possa parecer numa

primeira leitura. De que nos vale
afirmar que um destino é bom, que
nos preenche a alma e a mente, se
depois não apresenta argumentos
superadores, ou pelo menos equivalentes, das expectativas dos turistas. É necessário percorrer o
caminho do desenvolvimento turístico com a consciência clara de
que o caminho se faz caminhando,
e que cada passo, sendo um desafio, é também uma oportunidade
que não deve ser desaproveitada.
Pensar Coruche enquanto destino turístico coloca-nos algumas
questões cujas respostas não são
lineares, em primeiro lugar porque
a tradição turística do concelho
não é relevante no contexto regional, e muito menos no contexto
nacional, facto decorrente sobretudo do carácter marcadamente agrícola do concelho, em segundo
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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 DEZ - A,
a folhas cento e um e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JOÃO FILIPE CASINHAS, casado com Silvina Filipa Rosado Galvão Casinhas, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia do Couço, concelho de Coruche, residente na Rua Casal Branco, lote 51, Casal de São Brás, Amadora, que
intervém neste acto por si e na qualidade de procurador, em representação de sua indicada mulher: SILVINA FILIPA ROSADO GALVÃO CASINHAS, residente com o indicado procurador, natural da freguesia do Couço, concelho de Coruche, declararam ser donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos prédios a seguir identificados, da freguesia de freguesia do Couço, concelho de Coruche:
VERBA UM: RÚSTICO, sito em Courelinhas, composto de hortejo, leito de curso de água e oliveiras, com a
área de mil cento e vinte e cinco metros quadrados; a confinar do norte com Estrada, de sul com Ribeira do Divôr,
de nascente e poente com Beatriz Falcão; inscrito na matriz sob parte do artigo 8, secção JJ, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Coruche.
VERBA DOIS: RÚSTICO, sito em Courelinhas, composto de dependência agrícola e cultura arvense, com a
área de mil setecentos e quatro, vírgula, noventa e seis metros quadrados; a confinar do norte com Joaquim Nunes
Rosado e outros, de sul e poente com Joaquim Rosado e de nascente com Beatriz Falcão; inscrito na matriz sob
parte do artigo 6, secção JJ, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros
para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche.
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual
veio à posse de JOAQUIM ROSADO, falecido em sete de Janeiro de dois mil e nove, na freguesia do Couço, concelho de Coruche, de onde era natural e onde teve a última residência habitual, na Rua dos Lavadouros, do lugar de
Santa Justa, no estado de solteiro, maior, de quem o ora justificante marido é único herdeiro nos termos da escritura de habilitação de herdeiros lavrada nesta data e Cartório, exarada a folhas noventa e oito e seguintes, acedendo
estes à posse por ele exercida, iniciada no ano de mil novecentos e sessenta e nove, por divisão e doação que foi
feita ao mencionado autor da herança por seus pais Manuel Rosado e Gracinda Filipa, residentes que foram no mencionado lugar de Courelinhas, freguesia do Couço, concelho de Coruche, sob a forma meramente verbal, sem nunca
terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial autónoma desde o início da posse havendo,
nessa mesma altura, procedido à sua demarcação. Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os
titulares de tal imóvel, pois eles e o decesso Joaquim Rosado, dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas e reparações necessárias, há mais de vinte
anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que
o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião – título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por
isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Corucbe, aos 18 de Maio de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

lugar porque não é raro Coruche
ser percebido em termos turísticos,
por parte de alguns agentes políticos e económicos do concelho e da
região, pela vertente de que o
potencial turístico se encontra quase exclusivamente no centro histórico da vila, preconceito deveras
enraizado e redutor, que se vê
reflectido em frases como esta: “a
valorização turística de Coruche
passa em larga medida pelo Centro Histórico, pela vila.” (MIC Coruche, 24 de Abril de 2009). E o
resto do concelho, não deve desenvolver-se turisticamente? Não tem
também argumentos para tal? Eu
diria que a valorização turística
passa em larga medida por todos
os factores endógenos – naturais,
culturais e patrimoniais – que o
Concelho possui, partindo de uma
estratégia ancorada, porventura, na
vila sede de concelho. Este objectivo alcança-se pela reabilitação do
centro histórico de Coruche, pela
potencialização turística do montado, nas vertentes fauna, flora,
actividade humana e produtos, não
devendo ser excluída a caça, pela
reabilitação das margens do Rio
Sorraia em toda a sua extensão,
pela dinamização dos açudes, pelo
apoio à fixação de unidades de
alojamento de excelência e de cariz ecológico, pelo desporto de natureza, pela aposta em espaços
temáticos, pela gastronomia, pelos
eventos, e muito mais. A visão tem
necessariamente de ser global, e
nesse contexto macro, a aposta no
reforço da imagem de Coruche no
exterior das suas fronteiras administrativas, como território com
potencial endógeno, com um posicionamento de charneira, localizado tão perto de Lisboa como de
Espanha, tão perto do Norte como
do Sul, é de grande importância.
Um dos caminhos de desenvolvimento turístico que pode ser
percorrido por Coruche, sobretudo
num quadro de parceria regional,
mas também fazendo uso da preponderância que conquista no contexto regional por mérito próprio,
poderá passar pela aposta no
Geoturismo. O Geoturismo é, na
definição do Centro para os Destinos Sustentáveis da National
Geographic Society, um tipo de
turismo que mantém e reforça o
carácter geográfico do local, do
seu ambiente, da cultura e do património, reforçando o bem-estar dos
residentes. O Geoturismo incorpora o conceito de turismo sustentável, na medida em que procura
garantir a minimização dos impactos sobre o destino, que deve
permanecer preservado para as

gerações futuras, permitindo seguir formas de agir que procuram
proteger os lugares. Este tipo de
turismo está muito relacionado
com o Ecoturismo, turismo cujo
um dos fundamentos é o da reaplicação de parte das receitas geradas
na conservação do destino, através
da preservação dos recursos naturais, patrimoniais e culturais.
Grande parte do Concelho possui
recursos que definem um destino
de Geoturismo, mas muitíssimo há
a fazer para potenciar essas características. Estou certo que esse trabalho pode ser feito a partir das
bases já existentes, exemplo claro
é o montado de sobro, paisagem
humanizada, viva e preservada
que preenche todos os requisitos
geoturísticos, isto é, natureza,
homem, cultura e património em
perfeita comunhão.
O tempo, num quadro de grande competitividade entre territórios, urge, pelo que existem
coisas que podem desde já ser feitas. É necessário, antes de mais,
proceder ao inventário das características culturais e naturais da
área geográfica e social, e não necessariamente da área dentro dos
limites administrativos. É importante aproveitar na linha da frente
as novas dinâmicas de movimentação espacial dos turistas, que
cada vez mais aproveitam feriados
e fim-de-semana para desfrutarem
da natureza, visto que existe um
maior interesse pelo ambiente,
assim locais de interesse natural e
aos quais a população se possa
deslocar mais facilmente são cada
vez mais, locais de interesse turístico. Coruche, cumpre esses requisitos “turísticos”, precisa, no entanto, de uma estratégia própria de
desenvolvimento turístico, inserida no contexto de uma estratégia
global, trabalho que se espera venha a ser feito.
Precisamente porque o âmbito
da sustentabilidade é alargado,
gostaria de deixar uma crítica, que
creio construtiva, aos restaurantes
de Coruche, porventura a todos
eles, e não apenas aos envolvidos.
Creio que a imagem de uma vila,
de um destino, de um território, se
cons-trói aos poucos, com espírito
empreendedor e de sacrifício de
todos os interessados, estados de
alma que creio não se coadu-narem propriamente com a conduta
adoptada pelos restaurantes coruchenses presentes no certa-me gastronómico Sabores do Toiro
Bravo, que decorreu entre 8 a 10
de Maio. Estes impor-tantes agentes económicos locais podem, e
devem, fazer mais pela promoção
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Lição proferida pelo Prof. Ernâni Lopes
– principais excertos por ocasião da entrega
do Prémio Identidade Portuguesa

do seu território, em vez de optarem pelo lucro imediatista. Devem
criar condições para que as pessoas percebam que é importante
voltar, e para que queiram voltar,
pelo motivo mais relevante, a gastronomia de qualidade. Dou um
exemplo prático. Tive a oportunidade de visitar o certame e acho
impróprio que uma garrafa de
água, de litro e meio entenda-se,
seja comercializada por dois euros. No que se refere ao preço das
refeições aplico exactamente o
mesmo exemplo. Estou a falar
(escrever) de preços que me parecem claramente inflacionados face
aos produtos alimentares envolvidos. Caros amigos, não me convencem com o argumento de que
o produto principal é caro, isto é, a
carne de toiro bravo, porque, apesar de se tratar de um tipo de carne
com mercado de nicho, a produção existe, e com preços equivalentes aos da carne bovina tradicional. Os restaurantes de Coruche
devem perceber que uma boa oferta passa também por preços adequados. Cumpram o vosso papel
no esforço de promoção do Concelho, pratiquem, em futuros certames, preços justos, que sejam
efectivamente convidativos à participação das pessoas. Repliquem,
porque não, o exemplo da restauração da cidade vizinha de Almeirim que em torno da Sopa da Pedra, a preços justos, fundaram uma
dinâmica de desenvolvimento
económico e de geração de empregos muitíssimo positiva.
Sugestões de Turismo:
Por cá e lá fora.
Açores: O arquipélago dos
Açores pode, na actualidade, ser
definido como um “diamante por
lapidar”. Associada a este território está uma visão poética e
apaixonante de um destino com
um elevado grau de preservação e
de diversidade dos seus recursos

naturais. Os Açores afirmam-se
como um excelente destino, sem
vocação para o sol e mar, o que
impede a sua massificação. Se
gosta muito de natureza e pouco
de confusões, os Açores é, provavelmente, um dos melhores destinos do mundo. Viaje em pacote
turístico, que poderá ser adquirido
em qualquer agência de viagens,
ou vá por sua conta reservando
passagens aéreas (www.tap.pt ou
www.sata.pt), aluguer de carro
(por exemplo, www.europcar.pt) e
alojamento (por exemplo, www.booking.com). Consulte mais informações sobre o destino em
www.azorestourism.com.
Turismo de Aldeia: O projecto
Genuineland nasce do interesse
conjunto de nove regiões europeias, com realidades e culturas
diferentes, envolvidas na mesma
problemática e com a convicção
de que, em cooperação, poderão
contribuir para a sustentabilidade
das suas regiões. A parceria, denominada Rede Europeia de Turismo
de Aldeia, envolve, entre outros,
regiões oriundas de Portugal, Roménia, Itália, Finlândia, Eslovénia,
Polónia e Grécia. São aldeias da
rede, por exemplo, as alentejanas
Juromenha, Terena e Évoramonte.
Visite www.genuineland.com e
fique a conhecer o projecto e as
aldeias da rede.
Campismo de qualidade:
Abre em Junho aquele que
será um dos maiores e mais ecológicos parques de campismo da
Europa, o Zmar. Fica a uma dezena de quilómetros das praias em
redor da Zambujeira do Mar (Odemira), espraia-se por 81 hectares
de parque natural e, em Junho,
mostrar-se-á em toda a sua dimensão e inovação cinco estrelas em
forma de Eco-Camping Resort, o
primeiro do género na Península
Ibérica. Consulte mais informações em www.zmar.eu.
____

Perante uma distinção como esta que acabo de
receber e do mesmo modo que perante uma condecoração, considero como comportamento devido aquele que é definido pelos seguintes parâmetros:
1) Não se pede;
2) Não se agradece;
3) Aceita-se ou recusa-se.
Se se aceita,
4) Respeita-se;
5) Assume-se;
6) Honra-se.
Por isso a minha resposta à atribuição do
Prémio Aboim Sande Lemos – Identidade Portuguesa, que já aceitei, é:
i) Respeitar a memória e a intenção do
Instituidor;
ii) Assumir o acréscimo de responsabilidade
que a decisão do júri para mim representa; e
iii) Honrar, na medida do que me é possível,
a natureza, os propósitos e a acção meritória da
Sociedade Histórica da Independência de
Portugal.
Uma reflexão prática sobre o significado do
prémio, na sua expressão “Identidade Portuguesa”, leva-me a identificar, no que lhe é essencial, a dimensão subjacente a toda a actividade
humana: Valores, Atitudes e Padrões de Comportamento.
Neste sentido a “identidade portuguesa” é o
resultado, historicamente determinado, da acção
dos Portugueses, em função dos valores, atitudes e
padrões de comportamento que assumem como
seus, em cada momento e na continuidade do
processo histórico. O elemento dinâmico da pro-

jecção da identidade ao longo do tempo é a capacidade prospectiva de conceber a construção colectiva para o futuro.
Estamos, portanto, nos antípodas de uma concepção teórica meramente limitada ao, centrada
no, alimentando-se do, e configurada exclusivamente sobre o passado.
Ao procurar sistematizar o conteúdo que
encontro no trinómio elementar de “valores / atitudes / padrões de comportamento”, não numa
perspectiva teórico-axiomática mas (o que é mais)
prático-vivencial, parece-me podermos arrumá-lo
como se segue.
O conteúdo radical, o que vem da raiz, dos “valores” exprime- -se pela conjugação das três referências seguintes:
1 – Deus, para o adorar e louvar;
2 – Pátria, para a honrar e servir;
3 – Família, para a viver e amar.
No domínio (de espectro largo e de conteúdo
intrinsecamente fluido) das “atitudes, podemos
identificar aqueles que se me afiguram como as
duas dominantes:
1 – Sentido de Estado; e
2 – Responsabilidade de cidadania.
Finalmente, no que respeita ao conjunto (intrinsecamente multifacetado e sempre heterogéneo) de
“padrões de comportamento”, creio que o modo
mais estruturado de o apresentar é ter presente o
culto das virtudes:
1)
2)
3)
4)

I – Cardeais
Coragem (que, no catolicismo, também é
Fortaleza);
Sabedoria (que também é Prudência);
Temperança;
Justiça.

II – Teologais
1) Fé;
2) Esperança;
3) Caridade.

Move PME
Gestores já se encontram a receber formação
Com três acções já iniciadas no âmbito do programa Move PME, a Nersant vai dar início a mais
duas acções de formação na área da Qualidade e
uma na área de Internacionalização.
O Move PME, programa de formação-acção
pata gestores de empresas, tem como objectivo o
reforço das competências de gestores e responsáveis de Micro, Pequenas e Médias Empresas.
Para além da Qualidade e Internacionalização,
o Move PME faculta ainda aprendizagens nas
áreas de Gestão Estratégica, Gestão da Inovação e
Segurança Alimentar. A formação pretende realizar um plano de mudança e modernização que os

empresários devem aplicar nas empresas pelas
quais são responsáveis.
A participação no Move PME tem como vantagem principal a combinação de formação em
sala, com consultoria, em que as empresas têm à
sua disposição uma equipa de consultores seniores, que auxiliarão na elaboração do diagnóstico,
definição do plano de acção e sua implementação.
As empresas, através de uma componente prática,
podem, através deste programa, aplicar um plano
de mudança e modernização cuja finalidade é o
desenvolvimento organizacional.
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Não é fácil perceber “Salazar”, a actuação de Salazar, ou o
que foi o Estado Novo, sem abordar as razões que motivaram o
movimento militar que deu origem à Revolução Nacional.
No 83.º aniversário daquele
enorme e decisivo acontecimento político, queremos deixar o
nosso contributo, para que alguma luz seja feita, neste nosso
actual período tão despido de
valores e de sonegação da informação.
A abordagem que pretendemos efectuar, não se perderá
na narração dos factos de forma
exaustiva, tão pouco fará referência a todos os seus interlocutores. Terá no essencial, a preocupação de descrever os antecedentes imediatos e a trajectória que à Revolução entenderam
os militares haver dar.
Vivia-se desde o início da
primeira República, em ambiente de fragilidade social, onde as
revoltas, os assassinatos, a fome,
o desrespeito pelas Instituições,
eram pronuncio da urgente necessidade de inversão do viver
nacional. Um desses levantamentos militares, o de 18 de
Abril de 1925, que havia de fracassar, seria indubitavelmente,
responsável pela convergência
das consciências, que levaram
os militares – corrigidos os erros
daquele levantamento – a encerrar posteriormente com êxito a
intentona. Em todo o processo,
esteve presente a necessidade
urgente de dar início ao movimento. Faltava quem lhe desse
corpo. Surge o nome do general
Gomes da Costa, por consenso
entre os oficiais que se encontravam no Forte da Graça – General Sinel de Cordes, comandante Filomeno da Câmara e o
comandante Raul Esteves – que
apesar de presos devido ao fracassado 18 de Abril, eram parte integrante e activa das operações.
Gomes da Costa é contactado, e aceita o convite!
Entretanto, devido a alterações nos postos de comando de
Unidades consideradas fundamentais, a data para início do
levantamento ia sendo sucessivamente adiada. No meio de
todos os contratempos, surge
pela mão do comandante Mendes Cabeçadas, um plano avulso, que provocou o abandono
dos militares do 18 de Abril e do
próprio Gomes da Costa. Ainda
assim, Mendes Cabeçadas precipita-se, e sofre inevitavelmente um desaire em 19 de Julho.
Decorrem várias tentativas de
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O 28 de Maio
conjugação de esforços. As conspirações eram constantes, e não
fora a morte do general Alves
Roçadas, estaria eventualmente
encontrado o rosto da Revolução.
A Carmona é apresentado
um plano (mais um) de autoria
do comandante Mendes Cabeçadas, que aquele rejeita, por
entender inconsistente.
A agitação crescia, mas eram
desgarradas as iniciativas; na
imprensa (Século e Época) surgiam artigos e entrevistas forjadas, que jornalistas nacionalistas editavam como verdadeiros;
sentia-se iminente a alvorada,
mas não havia chefe.
Braga era cada vez mais o
centro das movimentações, e
sentia-se a todo o momento, que
o inevitável estava para acontecer. E mais uma vez é apontado
Gomes da Costa, militar prestigiado, para rosto da Revolução.
Entretanto o Dr. Manuel Murias numa reunião dos conjurados, redige a que deveria ser a
Primeira proclamação revolucionária para ser lida pelo general comandante em chefe do
Exército Nacional, Gomes da
Costa:
Portugueses!
Para homens de dignidade e
de honra, a situação do País é
inadmissível. Vergada sob a
acção de uma minoria devassa
e tirânica, a Nação envergonhada sente-se morrer. Eu por mim
revolto-me abertamente! E os
homens de dignidade que venham ter comigo com as armas
na mão, se quiserem comigo
vencer ou morrer!
Às armas Portugal! Portugal às armas, pela Liberdade e
pela honra da Nação!
Viva a Pátria!
Na véspera do dia 28, encontrava-se Gomes da Costa em
Braga, ultimando com os oficiais, os preparativos. Noite agitada, algum nervosismo, mas sem

Gomes da Costa

duvida, total determinação. Faziam-se os últimos contactos,
ponderavam-se as adesões ao
movimento, eventuais contratempos, e na madrugada do dia
28, é posta em marcha a Revolução que havia de libertar a
Nação de dezasseis anos, dos
mais negros da nossa História
recente. No início da tarde,
através do jornal O Século,
Gomes da Costa concede a
primeira entrevista, e esclarece
o intuito da Revolução:
«O nosso intuito — diz então
o general — está já bem expresso em algumas proclamações
que foram distribuídas pelo
País e nomeadamente em Lisboa e Porto. Não nos movem
quaisquer fins políticos. Todos
nós, os que nos metemos nisto,
não temos intenção de ferir ou
de defender interesses partidários. Queremos apenas libertar o País duma nefasta influência, nociva a todos os respeitos,
que o traz oprimido, entregando
a sua governação a gente competente e capaz de fazer aquela
obra de reconstrução social que
se impõe e que toda a Nação
una reclamava».
«Não há homens honrados e
patriotas neste País que não
estejam hoje connosco de alma
e coração. O nosso movimento
não foi preparado com a simples e estúpida preocupação de
assaltar o Poder; simplesmente
nos move o desejo veemente de
acabar com o estado de coisas

nojento e repugnante que há
alguns anos se mantém para
vergonha deste País, dando-lhe
aquelas possibilidades legítimas de ressurgir para a vida e
para a civilização.»
E acrescentava:
«Temos nós porventura o
direito de ver o País desaparecer
pouco a pouco, não envidando os
nossos melhores esforços no sentido de o salvar de uma derrocada, cujas consequências são difíceis de prever? Não temos nós,
porventura, o direito de nos opor
com todo o nosso amor pátrio ao
descalabro nacional que se avizinha a passos velozes? É-nos lícito por acaso esquecermos os
galões que temos nos braços, o
juramento de honra que fizemos,
não procurando por todos os
modos e feitios defender a Pátria
contra tudo e contra todos?».
«Não! O nosso dever é derramar o sangue e lutar pela
Pátria. Não são os estrangeiros
que põem a nossa Pátria em
cheque, preparando-lhe a ruína.
Mas, ainda é pior. São os nacionais, são os mais perigosos,
aqueles que lhe desferem punhaladas mais violentas, mais
ferozes, mais mortíferas».
«E nós não podemos consentir em tal. Basta por uma vez. A
paciência tem limites. O País
nada tem, nada possui. Está à
beira da miséria. Somos um
País de turismo e não temos estradas; temos apreciabilíssimas
fontes de receita económica e

destruímo-las; vencemos a guerra e fomos derrotados na paz;
temos colónias e não as cultivamos, deixando-as andar ao acaso das ambições de fora; temos
possibilidades, mais que nenhum
outro povo, de ressurgir financeiramente, e cada dia estamos
mais arruinados. E tudo isto
porquê? Porque nos não têm
governado pessoas competentes, idóneas, capazes de realizar
a obra que está por fazer, continuarmos numa situação que
todos aceitam no snobismo,
vaidade, ou... desejo de enriquecer». «A que temos assistido no
decorrer dos últimos anos? Ao
espectáculo degradante de roubos, depredações, excesso de
incompetência, falta de vergonha e de brio— eu sei lá! O
Exército, o nosso querido e glorioso Exército, não tem absolutamente nada. Ora, francamente, ele não entrou na Guerra e
não fez todos os esforços para
vencer, para afinal de contas
sair dessa luta titânica mais
diminuído, mais enfraquecido,
mais falto de tudo do que antes».
«Foi tudo isto que contribuiu para que hoje nós viéssemos todos procurar defender o
prestígio do Exército e a segurança e o futuro da Nação. Não
somos políticos, nada queremos
com os políticos. Mas isso não
significa, repito, que nos esqueçamos do nosso dever de militares e de portugueses».
«Creio que não sustentaremos
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de 1926
luta alguma. Aqui em Braga toda
a guarnição está sem discrepância alguma a meu lado. E eu por
mim já estou comandando a 8.ª e
a 6.ª divisões, que estão connosco
inteiramente.»
Depois acrescentou que contava seguir para o Porto, na mesma tarde, o que fez. Todo o Norte
foi aderindo à Revolução. Mas o
governo central tenta conter a
revolta e encarrega o general
Sousa Dias de o fazer. Este general informa Gomes da Costa que
apesar da grande consideração
que lhe tem, só recebe ordens do
ministério e do ministro da Guerra. E cumprindo ordens, envia
duas colunas contra Braga. Gerase a habitual – nestes casos – confusão na troca de informações, e
Gomes da Costa mantém a determinação a que o movimento se
propôs e difunde o desejo que
tudo corra com a calma possível.
No Porto, pelas 15 horas, já
os populares davam vivas à
Revolução! A guarnição de
Coimbra faz saber da sua adesão incondicional à Revolução.
Do Porto surge a notícia da saída militares para conter a Revolução. Esclarecida a intenção
da revolta, colocou-se o Porto
ao lado da Revolução.

«tem-se dito por aí que o Movimento é radical e eu peço-lhe
que desminta essa afirmação
falsa que tem sido feita com fins
de prejudicar o Movimento que
é nacional» (…) «queremos
apenas libertar este desgraçado
País do predomínio dum partido
que o tem levado à sua miserável situação de hoje, não hesitando servir-se de todos os meios
de corrupção, transformando-o
num feudo em que se afogam
todas as nossas tradições».
No dia 29, o Diário de Lisboa, publicava a entrevista concedida por Gomes da Costa, ainda em Braga, explicando o carácter do Movimento, os fins da
revolta e as medidas imediatas a
tomar. Os populares liam com
interesse a entrevista e, tal como
acontecera no Porto davam vivas à Revolução!
Os revoltosos, contavam cada vez mais com a adesão dos
seus camaradas de armas, por
todo o País, bem como da imprensa, e gradualmente iam ocupando as posições fundamentais
ao controlo da Nação. Foi parte
importante do sucesso, o general Sinel de Cordes. Faltava perceber a posição do Sul. Foi enviado um emissário a Elvas para

Gomes da Costa e Mendes Cabeçadas

Em Lisboa, a situação era de
uma aparente normalidade…
disfarçada!
Entretanto o comandante José Mendes Cabeçadas Júnior,
afecto à Revolução, como controlasse o Comité de Lisboa,
tenta instalar-se no Poder, e
apresenta ao Presidente da República, Dr. Bernardino Machado, uma carta a pedir que demita o governo do Eng. António
Maria da Silva e entregasse o
Poder aos militares. Bernardino
Machado não cede, e aquele
militar verificando que a capital
não era favorável ao Movimento sai de Lisboa em direcção ao
Norte. Na passagem por Santarém é preso. Numa entrevista,
explica os fins da Revolução:

transmitir a Carmona que assumisse revolucionariamente o
comando da 4ª Divisão. Várias
peripécias sucederam entretanto, (…) e quando se soube que
Carmona estava à frente da Divisão de Évora, todo o Sul,
aderiu ao Movimento.
Por ordem de Gomes da
Costa, concentram-se tropas no
Entroncamento, sob o comando
do coronel Mouzinho de Albuquerque. Outros militares se dirigiram para aquela cidade, nomeadamente, os tenentes-coronéis
Raul Esteves e Passos e Sousa.
Em 31 de Maio, contavam-se cerca de dois mil homens a aguardar
ordens de Gomes da Costa. As
adesões continuavam por todo o
País. Chegara a hora da Revo-

João Gomes
Empresário

lução, e Gomes da Costa, iniciou
a marcha sobre Lisboa.
Em Lisboa, o Chefe do Governo, António Maria da Silva,
tenta reagir organizando uma
coluna militar, que fracassou.
Perante enorme desorientação,
reúne o Conselho de Ministros
que delibera apresentar a demissão do Governo ao senhor Presidente da República. Bernardino Machado, manda soltar Mendes Cabeçadas, e entrega-lhe o
Governo.
Lisboa adere ao Movimento!
Gomes da Costa, já está pelo
Porto, onde é recebido em apoteose. A marcha sobre Lisboa
prossegue. Entretanto, Gomes da
Costa perde a confiança em
Mendes Cabeçadas, e faz saber,
que não permitirá que o Governo do País seja entregue a indivíduos com os mesmos vícios
políticos e imorais, responsáveis
pelo estado a que chegara.
E responde aos jornalistas:
«Há muitos anos que nós vivemos numa verdadeira e insuportável miséria. Os partidos
têm sido e nossa ruína e continuarão a sê-lo se nós não nos
insurgirmos contra este estado
de coisas». (…) «eu detesto os
políticos e nunca os consentirei
junto a mim. Em Lisboa está já
organizado um Governo. Alguém que esteve comigo deixouse empolgar. Não o consentiremos!».
No dia 1 de Junho, dá-se o encontro em Coimbra entre Gomes
da Costa e Mendes Cabeçadas, do
qual resultou – desfeitos alguns
equívocos – o triunvirato constituído por Mendes Cabeçadas,
Gomes da Costa e Gama Ochôa.
No dia seguinte Gomes da
Costa confrontado com a notícia
da distribuição de pastas ministeriais anunciada por Mendes
Cabeçadas, percebe que caiu num
logro, e denunciou imediatamente o acordo de Coimbra.
Gomes da Costa impõe condições, para possibilitar qualquer entendimento com Mendes
Cabeçadas, que este aceita, e no
dia 3 de Junho, fica formada a
primeira Junta Governativa:
Mendes Cabeçadas (Presidência e Interior); Gomes da
Costa (Guerra e Colónias); Carmona (Estrangeiros); Mendes
dos Remédios (Instrução); Manuel Rodrigues (Justiça); Jaime
Afreixo (Marinha); António de
Oliveira Salazar (Finanças);
Ezequiel de Campos (Agricultura e Interino do Comércio).
Fazem-se os preparativos para a
entrada triunfal de Gomes da

Costa em Lisboa. No dia seguinte, chegam ao Rossio, no rápido
de Madrid, os Prof. Oliveira
Salazar, Manuel Rodrigues e
Mendes dos Remédios. À chegada, o Doutor Oliveira Salazar
declara a um jornalista: «Só com
muito sacrifício venho a Lisboa.
Vou dizer isto mesmo ao Chefe
do Governo». Durante a reunião
na Amadora, o Prof. Salazar
declina o convite, alegando o
seu precário estado de saúde. E
mesmo apesar da insistência de
Gomes da Costa, manteve a
recusa e lá seguiu para a sua
aldeia no Vimieiro.
Os nomes dos Prof. Oliveira
Salazar, Manuel Rodrigues e
Mendes dos Remédios, foram
incluídos na Junta Governativa,
por sugestão de Mendes Cabeçadas, apesar de os não conhecer. Ouviu falar deles, aquando
da sua deslocação a Coimbra no
dia 1 de Junho. Esperava-o na
estação o major de Artilharia
Pedro de Almeida, que todo o
caminho enalteceu aqueles três
professores. Mendes Cabeçadas,
limitou-se a convidá-los através
do coronel Schiappa de Azevedo, e sem consentimento prévio
incluiu-os na constituição da Junta.
Naquela altura, estava a mãe
do Doutor Salazar muito doente, razão também pela qual
Salazar não queria aceitar o convite. Salazar ao comentar com a
mãe, sobre o convite que lhe
haviam feito, ela dizia-lhe: «Aceita. Não te preocupes comigo. Se
cá vieram é porque precisam de
ti. Tens que aceitar. Vai meu filho».
Criado o impasse, Salazar é
de novo instado a aceitar a pasta
das Finanças … e aceita a 12 de
Junho. Chega a Lisboa às 15:10
horas, e dá a sua primeira entrevista ao Diário de Lisboa:
– Quais são as medidas que
V. Exa., vai pôr em prática?
– Não trago programa. Fui
mobilizado. Recebi guia de marcha para me apresentar no Ministério das Finanças e cá estou.
– V. Exa., deve ter os seus
pontos de vista…
– Não tenho ideias à priori
sobre aquilo que vou fazer. Só
depois de colher os elementos
de que necessito é que posso
satisfazer a sua curiosidade.
– Curiosidade que não é
nossa; é de seis milhões de pessoas que aguardam a solução
do problema nacional.
Com um sorriso amável:
– Eu sei … Os senhores são
jornalistas temíveis…
E a todas as perguntas que
lhe faziam, respondia «que ain-

da era cedo para falar».
Entretanto, porque a instabilidade social impossibilitava
exercer qualquer política com
utilidade nacional, Salazar, ao
fim de 5 dias, retira-se para a
sua vida académica. Continuavam as desinteligências no seio
dos militares, que se esbateram
de alguma forma com a deposição de Gomes da Costa, e o seu
exílio para Angra do Heroísmo.
Surge um novo panorama, e
Carmona forma Governo pelas
15 horas do dia 9 de Julho, elegendo para ministro das Finanças, Sinel de Cordes. Não fica
no entanto, o problema nacional
resolvido.
A Nação só iniciará o seu
período de estabilidade, reconstrução e engrandecimento, quando em 27 de Julho de 1928, Salazar decide aceitar o convite
para ministro das Finanças. Em
boa hora o fez, e durante quarenta anos, o País conheceu um
período áureo, invejado além
fronteiras. Por tudo o que foi a
1ª República, pela dificuldade
em estabilizar o período pós
revolução, pelos vícios políticos
e pelo generalizado espírito de
aproveitamento ilícito, a solução
política teria que passar forçosamente por um período de controlo das vontades e autoridade
governativa.
Esse período glorioso que ficou conhecido por ESTADO
NOVO, iniciou-se em 1928 e terminou em 1968. Por incapacidade
governativa, constituiu-se uma
comissão liquidatária a partir
desta data, que por acordo administrativo, entregaria o poder
à rua, traindo o espírito do 28 de
Maio de 1926. Tudo voltaria aos
tempos da desordem, ao descalabro financeiro, à rotura social e
moral, à política do poder pelo
poder, à devassa. Foi a completa alienação das inteligências!
Bem actual está o texto concebido pelo Dr. Manuel Murias:
Portugueses!
Para homens de dignidade e
de honra, a situação do País é
inadmissível. Vergada sob a acção de uma minoria devassa e
tirânica, a Nação envergonhada
sente-se morrer.
Eu por mim revolto-me abertamente! E os homens de dignidade que venham ter comigo
com as armas na mão, se quiserem comigo vencer ou morrer!
Às armas Portugal!
Portugal às armas, pela
Liberdade e pela honra da Nação!
Viva a Pátria!
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MIC apresentou lista
de candidatos à Freguesia
de Santana do Mato
Coruche

Foi no passado dia 30 de Maio
de 2009, que o MIC apresentou
no centro Social de Santana do
Mato, a sua lista de Candidatos
à Junta e Freguesia local.
Abel Matos Santos, portavoz do movimento, fez a apresentação, referindo a necessidade das populações poderem “ter
uma voz plena e activa na resolução dos seus problemas e
anseios” dado que “os partidos
não têm sabido governar o país
nas últimas décadas, só se têm
preocupado em governar a si
mesmos, deixando as populações sem soluções e descontentes”, pelo que no “actual panorama político português as populações só serão plenamente
representadas através dos independentes”.
De seguida apresentou o
cabeça de Lista Manuel João

Manuel Pascoal e alguns membros da sua equipa
em brinde a Santana

Pascoal, que foi ovacionado pelos presentes.
Manuel João Pascoal é o
candidato a Presidente da Junta

de Freguesia de Santana do Mato – Coruche, tem 34 anos, é
técnico de Farmácia, casado e
tem uma filha, natural e residen-

te na Brejoeira-Santana do Mato
numa rua com o nome do seu
avô, também ele de Santana.
Pessoa séria, credível e res-

peitada por todos, congregou à
sua volta uma equipa digna de
respeito, com homens e mulheres das mais diversas profissões
e competências que têm como
missão revitalizar a Junta de
Santana e envolver a comunidade na melhoria das condições
de vida da população.
Manuel Pascoal apresentou
de seguida toda a sua equipa,
referindo as principais linhas
programáticas, que assentam
em: Protocolo de utilização e
rentabilização do Centro Social;
Criação de um Centro de Dia;
Apoio Domiciliário na Freguesia; Cuidados de Saúde Primários; Criação de Creche/Jardim
infantil; Interligação das Freguesias (eixo Santana-CourelinhaCouço, Santana-Brejoeira-Rebocho e Santana-CarapuçõesS.Torcato).
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CRÓNICA PORTUGUESA

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra

Fé, Cultura, Memória e Poder
nos primórdios da nacionalidade
Em plena baixa coimbrã
localiza-se o Mosteiro de Santa Cruz, porventura o mais
importante e emblemático monumento da cidade do Mondego.
A fundação desta Casa Monástica, em 1131, ficou a deverse à generosidade (e vontade de
afirmar o seu poder emergente)
daquele que havia de ser, alguns
anos depois, o primeiro rei português – D. Afonso Henriques.
A construção teve início,
domingo, 28 de Junho de 1131,
véspera da festa dos Santos
Apóstolos Pedro e Paulo. Situado fora dos muros defensivos da
cidade, o local escolhido para
levantar o monumento foi o dos
chamados “Banhos Reais”.
Foram doze os eclesiásticos
que fundaram o mosteiro. A
responsabilidade da empreitada
deve ter estado a cargo de mestre Roberto que, anos depois,
esteve também ligado à construção da Sé (hoje conhecida
por Sé Velha de Coimbra).
Em 1132, em dia de Quarta
Feira de Cinzas, 24 de Fevereiro, começou a vida em comunidade, sob a regra dos Cónegos
Regrantes de Santo Agostinho.
Nessa altura, eram já setenta e
dois os monges crúzios sob a
autoridade de D. Teotónio – o
primeiro Prior eleito.
Pensa-se que em 1150 já a
igreja deveria estar concluída.
Entretanto, numerosas alterações e remodelações foram
acontecendo ao longo dos séculos. A centúria de Quinhentos
foi o século de ouro do Mosteiro, nomeadamente nos reinados de D. Manuel e de D, João
III. Foi nessa época que o Mos-

teiro conheceu as suas mais importantes reformas.
Foi o Mosteiro de Santa Cruz
que D. Afonso Henriques escolheu para sua sepultura. Também
os restos mortais do seu sucessor, D. Sancho I, lá se encontram. Facto que, por si só, marca
bem a importância do local.
Nos alvores da Nacionalidade, Santa Cruz foi, na verdade,
um alfobre notável de florescimento cultural ou mesmo “uma
lareira de cultura intelectual”,
como sabiamente lhe chamou
Nogueira Gonçalves. Com efeito, Santa Cruz foi, na Idade Mé-

dia, uma das mais importantes
instituições de ensino, com a
sua rica biblioteca e o scriptorium. Por lá passaram numerosos
estudantes que ficaram famosos.
Um deles foi Fernando Martins
de Bulhões (mais tarde Santo
António de Lisboa). Em 1220,
já religioso, assistiu à chegada à
igreja dos restos mortais dos
cinco “Mártires de Marrocos”.
Decidiu então fazer-se missionário, demandando novas paragens além-mar para pregar o
Evangelho.
No século XVI, também
Camões deve ter frequentado o

Colégio de Santa Cruz. Apesar
de não haver prova documental,
sabe-se que D. Bento de Camões, tio do Poeta, era Prior de
Santa Cruz e Cancelário da
Universidade de Coimbra. Deve
ter sido, pois, em Coimbra que o
nosso Poeta primeiro terá bebido boa parte da sua vastíssima
e sólida formação, tomando
contacto com obras de História
Universal, de história pátria,
adquirindo conhecimentos de
Mitologia, Geografia, Astronomia, Literatura…
Quando, em 1502, D. Manuel – de passagem por Coimbra, em peregrinação até Santiago de Compustela – visitou o
Mosteiro, constatou a modéstia
dos antigos sarcófagos que guardavam os restos mortais dos
dois primeiros reis portugueses.
Quis, pois, o rei Venturoso dar
mais condigna guarida às cinzas
daqueles soberanos, mandando
fazer novos e sumptuosos túmulos. Os Túmulos dos Reis foram
então construídos na capela
mor. Um, o de D. Afonso Henriques, no lado do Evangelho e
o outro, o de D. Sancho I, no
lado da Epístola.
A estrutura arquitectónica foi
entregue a Diogo de Castilho,
enquanto a decoração escultórica tem a marca de vários artistas. Sabe-se, no entanto, de ciência certa, que as estátuas jacentes dos Reis são da autoria de
Nicolau Chanterene. São os primeiros trabalhos plenamente
renascentistas executados em
Portugal e constituem, segundo
Pedro Dias, “a mais bela realização da tumularia nacional”.
Nogueira Gonçalves descreve desta forma aquelas excepcionais esculturas dos Reis:

Mário Justino Silva
Professor de História

“Vestidos da armadura de placas, o corpo é vivo, é verdadeiro
no volume e na natural posição
que um guerreiro da época
tomaria se assim se estendesse
em cima de lisa placa; têm os
olhos fechados, não como de
mortos mas de pessoas em
funda meditação: sob a couraça
arfa o peito, circula ainda pelos
membros o sangue, as mãos
vivas vão desunir-se, apoiar-se
no leito, e vê-los-emos de pé,
prontos ao comando e ao combate”.
A trasladação solene dos
restos mortais dos monarcas, do
narthex da igreja, onde se encontravam, para as duas novas e
grandes composições tumulares, teve lugar a 16 de Julho de
1520 com a presença de D.
Manuel.
A 14 de Março de 1578, D.
Sebastião mandou vir de Santa
Cruz a espada com que D.
Afonso Henriques derrotara os
mouros para lhe dar sorte na
empresa a que meteu ombros no
Norte de África. Trata-se de um
gesto carregado de simbolismo
e bem revelador da admiração
que o Desejado tinha por D.
Afonso Henriques. Aliás, D.
Sebastião terá mesmo deixado
expresso em testamento que, no
caso de não regressar vivo da
expedição africana, elegia por
sua perpétua sepultura um lugar
na capela-mor de Santa Cruz,
perto de D. Afonso Henriques e
em túmulo que não queria que
fosse mais sumptuoso que o
deste seu antecessor.
E a espada do rei Fundador
lá terá ficado, para sempre perdida nos sangrentos areais de
Alcácer Quibir….
____

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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Central de Cervejas convida clientes para convívio

No passado dia 2 de Junho, na Casa
do Campino de Santarém, a administração da Sociedade Central de Cervejas
e Bebidas (SCC) detentora da marca
Sagres, realizou um convívio com alguns
dos seus clientes das zonas de Santarém
e Leiria. Este tipo de encontros irá acontecer todos os meses em várias capitais
de distrito e visam estabelecer uma
maior proximidade entre a empresa
(SCC) e os seus clientes.
Alberto da Ponte, administrador da

SCC, afirmou que mesmo em tempo de
crise a “empresa está a crescer trinta
por cento nas exportações, o que tem
dado para equilibrar as contas da Central de Cervejas.”
A vila de Coruche esteve representada por António Vitória Martins da
Cervejaria Cubata e por Alexanre
Teles do Restaurante a Tasca.
Foi um fim de tarde bem passado,
onde os petiscos tradicionais não faltaram e claro está, cerveja também não.

o Administrador Alberto da Ponte
com António Vitória Martins e Alexandre Teles
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OPINIÃO

Coruche, um retrato social
Pedro Boiça
Lic. Economia

O nosso querido Concelho,
apesar de todos os esforços,
continua à cata de uma estratégia para reencontrar o
protagonismo regional que
teve num longínquo passado,
que lhe pertence por direito
próprio.
__
Até agora a postura tem sido
um pouco ziguezagueante, com
alguns tiros certeiros, mas muitos ao lado (quem muito atira algum há-de acertar).
A responsabilidade que no
nosso país morre sempre solteira, no nosso caso peculiar é
fácil de atribuir. Porque em
Coruche a culpa é de todos nós.
E todos, temos umas costas
mais largas, pode-se espalhar
responsabilidade à vontade sem
corrermos o risco de ninguém
ficar de olhos “arremelgados”.

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes
MÉDICA DENTISTA
Tel. 243 660 060
Rua Bombeiros Municipais, N.º 1
– 1.º Dt.º • 2100-178 CORUCHE

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça
MÉDICOS
Tel. 243 675 977
Rua de Santarém, 75-1.º
2100-226 CORUCHE

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral
Tlm. 936 264 300
Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Tel. 243 617 888

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas
Marcações pelo
Tel. 243 617 591
Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

É como deitar uma panela de
água a escaldar no nosso adorado Sorraia. Água vem. Água
vai. Já se fosse no lavatório lá de
casa, UI! Corre-se por isso um
risco bem maior, a de ficar tudo
na mesma. Como se divide a
culpa, toda a gente encolhe os
ombros, de mãos nos bolsos claro, não vá alguém pedir para
fazer alguma coisa. Não sei
quando começou este caminho
erróneo, mas um dia. Um dia,
garanto-vos, hei-de saber. Sim…
mas isso agora não interessa
nada – como diria a Teresa Guilherme.
Todos, mas todos assegurovos, mandamos bitaites acerca
do que se podia fazer para tirar
Coruche deste marasmo. Ultimamente menos é certo, mas
marasmo. Isto de estar nos cafés
a malhar umas canhas a apontar
o caminho aos outros, sem termos a coragem de nós próprios

o seguir, tem de acabar. Sob
pena de ano, após ano, após ano,
estarmos sempre nos mesmos
sítios, a dizer as mesmas coisas,
precisamente às mesmas pessoas.
É o nosso fado já se sabe
(dirão muitos), pois se o é, não
nos podemos queixar (dirão
alguns), e se nos queixamos temos a obrigação de o mudar
(dirão muito poucos). Este conformismo de nos contentarmos
com o destino que Deus nos deu,
tem de acabar. Mas tem mesmo.
Não pode ser como o “Prós e
Contras”, que periodicamente,
cada vez em períodos mais curtos, repetem sempre os mesmos
problemas, sempre com as mesmas análises, às vezes com os
mesmos comentadores, e nunca
com melhorias. Em Coruche,
quando há alguma iniciativa que
mexe um bocadinho com a nossa rotina, deixamo-la às moscas.

Quando não há, lamuriamo-nos
porque nunca acontece nada.
Não se houver comes e bebes,
aí, até espalhamos magia. Agora
se for qualquer actividade cultural que não estamos habituados, fugimos a sete pés. Arre!
Nós Coruchenses fazemos
coisas giras, com piada, até interessantes, mas só quando somos empurrados. Deixamo-nos
empurrar, com um brilhante
entusiasmo. O truque parece-me
estupidamente simples, de cada
vez, de cada situação, cabe a um
Coruchense empurrar, puxar de
facto. Faz-se um sorteio inicial e
depois vai rodando. Para que
cada um, tenha a sua oportunidade. Que cada um, possa puxar
de forma diferente do anterior.
Que cada um possa acrescentar
alguma coisa, que cada um possa mudar alguma coisa.
A palavra mudança que perpetuamente se utiliza nas cam-

panhas eleitorais, porque perpetuamente estamos na mesma,
porque perpetuamente não fazemos nada. A mudança, essa
mudança dos partidos, não pode
ser perpetuada por eles, tem ser
assumida por cada um. Individualmente.
Eu, vou dar exemplo, vou
deixar de fumar cachimbo!
P.S. Fiz um pequeno interlúdio no tema que pretendo continuar, Coruche 2020 – Quo
Vadis Coruche? Que me desculpem, mas foi bem mais forte
que eu. É que estou profundamente convicto, mas mesmo,
que Coruche em 2020 pode ser
o que quiser, mas só vai ser o
que cada Coruchense fizer. Cada Coruchense pode muito.
Muito mesmo. Mas tem de querer e tem de crer…

Semana de Arte, Cultura e Desporto
em Julho no Couço

____

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

EDITORIAL
Uma breve nota!
Por circunstâncias várias
levo quase tantos anos acompanhando a coisa táurica quanto
os que tenho de idade, e já são
muitos, e por isso tive vagar
para interiorizar devidamente
muita coisa que ocorre no meio.
Por exemplo, sei de cor que
a importância de alguns é tão

relativo, quanto fugaz, não tendo sequer a constância modal
dos cometas, que no céu se repetem a anos de espaço.
No que reporta ao nosso tecido empresarial taurino, já tive
ocasião de dizer a uns quantos,
que, quando abalarem por cá ficarei (e já abalaram uns quan-

tos…). Tudo isto porque sei (por
experiência…) que não raro o
mais educado dos homens revela inconsequente arrogância em
dia de corrida quando empresário, esquecendo-se quiçá o que
bebeu em família (e dou este
dado de barato…).
Não me quero alongar, dado

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

que em consciência e por
respeito para comigo mesmo (a
idade amansa ímpetos primários…) julgo só dever dar importância a quem de facto a tem.
No entanto e crente no que dizia
Cañabate que do alto do seu saber afirmou que “quem sabe de
toiros são os toureiros, já que

todos os outros se limitam a julgar as aparências”, permitamme que aqui vos deixe a famosíssima frase de “Espartero” –
“é bem mais perigosa a ponta de
um aparo do que a ponta de um
corno”…!!!

Que se elogie a atitude…!
A gente de toiros, por mais que os ventos que correm queiram fazer crer o
contrário, é, de facto, especial.

Distribuição de Combustíveis e
Lubrificantes

Fotos: Joaquim Mesquita

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

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

Antonio Telles sagrou-se
sagrou-se triunfador diante de um
Palha de campeonato, simbiose perfeita.

Não creio que em nenhuma outra actividade, se pudesse passar o que ocorreu na
Praça de toiros de Évora no
passado dia 17 de Maio.
Celebrava-se o 50.º concurso
de ganadarias da praça, data
redonda que é bom que se refira,
e como sempre que há que dar a
público decisões, nem sempre é
unânime o acolher dos resultados, sobretudo em Évora, em
que as gentes são ruidosas (jamais me esqueço do primeiro
ano da outorga ao artista do seu
peso em vinho, em que com
Vasco Lucas e Joaquim Grave
fui júri, pescutamos uma bronca
monumental por conceder o prémio a António Ribeiro Telles
que havia toureado o toiro, ao

invés de o conceder a Rui Fernandes que havia “toureado” o
público…).
Postas tais permissas, que
vos diga que estando em causa a
atribuição de um prémio de
apresentação e outro para a bravura, a praça rebentou em palmas com o anúncio do prémio
de apresentação ao ferro grave e
em assobios com o anúncio do
prémio de bravura ao mesmo
ferro. Joaquim grave, por cima
do evidente bairrismo e em gesto que denuncia a sua honestidade intrínseca (a inteligência…) logo se apressou a entregar tal prémio a Mercedes Coll
de la Câmara “la Catalana”,
matrimónio de João Folque de
Mendonça, que na circunstância

representava a ganadaria Palha,
de facto a que em praça evidenciou maior aparente bravura.
Foi bonito, há gestos que honram definitivamente quem os
pratica, e apraz-me aqui deixar
do mesmo Constância.
Que vos diga ainda que pesem os cinquenta anos que leva
concurso, continuo sem entender como se pode dar um prémio de apresentação a um toiro
embolado (que coisa tão feia…)
e outro de bravura não provada
a outro que de cornos no ar persegue as sedas de um cavalo.
Estou farto de me bater pela fórmula do “melhor toiro”, e só, o
que me parece bem mais consentâneo e honesto.
> continua na página III

Fotos: Joaquim Mesquita

Forcados
Forcados de Montemor em ano de comemorações
estiveram em grande plano.
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OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

PEDRO MANUEL VILELAS

S OBRE T OIR OS

Fotobiografia de António
R. Telles apresentada
Oficialmente

Joaquim Mesquita

crítico taurino

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

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

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

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

Lavagem de
estofos – motores
aspiração
tratamento de plásticos
mudança de escovas limpa-vidros

Da esquerda para a direita
direita
Dr.
Dr. João Carrinho co-autor da fotobiografia, Antonio R. Telles,
Dr.
Dr. Dionísio Mendes presidente
presidente da Câmara de Coruche,
????

A Fotobiografia do cavaleiro
António Ribeiro Telles foi apresentada na sexta-feira, 22 de
Maio no S. Jorge em Lisboa.
Uma das mais emblemáticas
salas de cinema de Lisboa para
apresentar com pompa e circusntancia um livro de excelente
qualidade bem ao nível de António. A sala encheu-se de convidados, familiares, amigos, taurinos e admiradores do toureiro
para a apresentação oficial da
obra.
A mesa composta por Antó-

nio, Dr. Dionísio Mendes, presidente da Câmara Municipal de
Coruche, Dr. Joaquim Grave,
Nuno Castelão e João Carrinho
que fez a apresentação do livro,
um trabalho conjunto com Catarina Ribeiro Telles, tendo incluídos alguns elogios de sua prima
Maria R. Telles, figuras como
João Moura e Pablo Hermoso
de Mendoza, o ganadeiro Joaquim Grave, Dionísio Mendes e
o cantor José Cid.
Um livro indispensável na
biblioteca de qualquer taurino

ou aficionado não só pela sua
superior apresentação mas fundamentalmente pelo cavaleiro
que retrata, o expoente máximo
do toureio contemporâneo, fiel ao
mais puro classicismo que comemorou 25 anos de alternativa
como primeiríssima figura! António de Castro Palha Ribeiro
Telles.
Pode ser adquirido através do site
www.antonioribeirotelles.com
ou o e-mail
fotobiografia@antonioribeirotelles.com

um vasto serviço auto ao seu dispor

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62
Desconto de 10% para reformados
Oferta de vales de € 7 em compras no comércio tradicional

Foto dos taurinos da família, Mestre
Mestre David
com seus filhos e netos toureir
os
toureiros
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José António “Morante
de la Puebla”
Por onde passa, mesmo quando as
coisas lhe não correm de feição, sempre
sobra um pormenor para recordação. No
passado dia 21 de Maio, na isidrada madrilena conseguiu definitivamente entrar
para a história, dado que depois de ter
toureado de capote toda a praça o vitoriava em pé “Tendido” 7." incluído.
Depois perante um toiro de Juan
Pedro Domecq que teve a virtude de deslizar, mas que era quase inválido, construiu uma faena sólida, toda de arte e
> continuação da página I

valor, que me não atrevo a descrever, que
o que vivamente emociona jamais
descreve. Princhou e receitou uma estoca inteira, limitando-se a cobrar uma
orelha, e, isso que importa – Morante
entrou por direito na história de las ventas, acumulando a unanimidade de tudo
o que pronuncia sobre a coisa táurica.
O que fez (e faz…) foi o toureio, o
resto, não raro são imitações!
____
DCX
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Por Lá, e …Por Cá!
“Como todos sabeis, me encanta venir a las corridas de toros. Hoy
lo he hecho acompañado de la infanta Elena y los dos estamos
encantados de apoyar la Fiesta Nacional. Siempra que el trabajo
nos lo permita! Esto es algo que nos une a todos”
Sua majestade o Rei Juan Carlos de Espanha, em declarações a “Digital Plus”

Por cá, quer quando da reinauguração
da Praça do Campo Pequeno, quer para
futuro, sua excelência o Presidente da
República, avisou claramente a administração que não estaria presente e, que o

não contava fazer em nenhum outro
evento taurino. E ainda chamam Santo
ao Dom Nuno Alvares Pereira…

Que se elogie a atitude…!

João Moura maestria exemplar na lide de
um Miura e um Vitorino.

E agora a corrida João Moura houve-se com decência com
o “Miura” e triunfou forte ante o
de Victorino Martin. António
Telles esteve muitíssimo bem
perante o “Palha”, o tal mais bravo da corrida (em meu entender,
e pelos vistos do público…) e é
bom que aqui se lembre que foi
João Núncio que afirmou, “que
pobre do toureiro a quem toca
lidar um toiro bravo”, e, sendo
que António soube estar bem
por cima, parece estar tudo dito;
lidou também o “Grave”, que
viria a estar na base da polémica
e também voltou a dar boa couta
de si e a deixar bem alto o estandarte da torrinha.
António Brito Paes, apertado em tal terna, revelou-se asseado perante um arrobado partido de resina e com brilho perante um “Passanha” que pedia
contas, sendo que culminou
uma belíssima actuação com os

problemas do remate da lide por
via do “mais um”, em altura em
que á evidência o toiro já havia
declarado que se acabara. Bem
que gostaríamos de aqui dizer
que aceite o desafio da inclusão
em tal cartel, no toiro que se deixou tinha estado cumbre, e não
me canso de dizer que só assim
não foi porque não soube sair.
Que lhe sirva de emenda…
Quer os forcados de Montemor quer os de Évora deram
mostras de valência e senhorio.
José Maria Cortes, João Marcelino Tavares (enorme…) e
João Romão Tavares que acabou dobrado por Pedro Santos,
por Montemor foram solistas,
e, Manuel Rovisco paes, Bernardo Patinhas (que técnica…)
e Francisco Pulido Garcia por
Évora, souberam deixar bem
expresso o respeito que têm pelas jaquetas que envergam, numa tarde muito dura.

____
DCX

Por: Domingos da Costa Xavier

Brito Paes protagonizou
protagonizou alguns
bons momentos

Amadores
Amadores de Évora sentiram algumas dificuldades com o seu lote

Dirigiu com inteligência e
firmeza, Agostinho Borges, hoje
Director de Corrida e glória da
forcadagem em tempos em que
se fardava por Montemor, e que
aqui também se destaque a efi-

ciência e labor de João Ribeiro
“Curro” da quadrilha de António Telles, como de todos é sabido.
Ainda me apetecia sobre esta
corrida alongar-me sobre outros

aspectos, mas limito-me, por
espaço, e não só, a dizer que a
empresa necessita com urgência
de umas pastilhitas para a memória, e quedo-me…
____
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E, a noite foi do Pablo
A corrida inaugural da
temporada na Lisboeta praça,
acontecida a 7 de Maio pelas
22 horas, deu razão ao adágio
cigano que reza “que se não
devem ver bons princípios aos
filhos”, o que veremos.
Os toiros foram de Passanha
e para os lidar António Ribeiro
Telles, Pablo Hermoso de Mendoza e Victor Ribeiro, com as
pegas a cargo dos grupos de Lisboa e Coruche.
A abrir a praça, perante um
toiro de 576 quilos, António
Ribeiro Telles sedento de Glória, pretendia receber de poder a
poder, e, após um estranho e o
toiro posto cavalo e cavaleiro no
chão, por excitação infantil do
calção, o toiro saltou as tábuas,
provocou a confusão, e, não
passou nada, que um artista
como o é António soube retomar as rédeas de cavalos (e da
lide…) e triunfar forte, entendendo as características do oponente e lidando a preceito. Face
ao seu segundo, o da torrinha
voltou a estar muito bem, enfrentando o toiro no bom rigor
da ortodoxia, citando e dando
vantagens, marcando ao pitón
contrário, cravando rigorosa-

Porta
Porta Grande para o de Navarra

mente ao estribo e rematando de
lei, como se pede a quem arvora
o estatuto de cavaleiro tauromáquico. Grande noite de toiros
nos deu o António.
Agora Pablo. Alguém disse
um dia que a sorte dos artistas é
que nas praças há muito público
e poucos aficionados. Sendo
que na verdade a melhor definição de “Aficiòn” que conheço
é a de Hemingway – Paixão,
quando a explica a Brett em
“Fiesta”, é bem verdade que a
tal paixão se explicita face ao
que julga o público, em verdade

o terceiro dos protagonistas, de
par com toiro e toureiro.
O estar de Pablo apaixonou e
pôs uma praça em pé, e, esta é
que é a verdade, lidando ligado
e mantendo um interesse e permanente dos que estavam vendo
o que fazia. Se é facto que nem
uma vez levantou o braço para
cravar e sequer desenhou uma
sorte a direito, confesso, que
não sendo parvo, pouco me importou, vistos e na verdade não
me emocionei, me diverti e
entusiasmei. Também me não
deixei enganar de forma pri-

mária, mas não minto se vos
disser que não foram gratuitas
as duas voltas triunfais que lhe
obrigaram a dar em cada toiro, e
muito menos me repugna que
tenha saído em ombros pela
porta grande.
Os seus cavalos parecem
capotes na cara dos toiros, estou
entre os outros a lembrar um
cavalinho chamado “Caviar”, e
assumem uma postura toureira
que denuncia horas e horas de
trabalho e ligação, mais, saem
de praça sem uma gota de
sangue nas ilhargas e sem que

durante a monte se veja um
repelão nas ajudas. Já fui desagradável a escrever sobre o estar
do de estela, mas de facto é que
na inaugural a noite foi mesmo
dele, dado que por várias vezes
pôs a praça em pé, como já
afirmei.
Em praça para lidar dois
toiros Victor Ribeiro, em noite
que decerto tudo fará para
esquecer, e nós também, que o
cavaleiro é um valor apreciável
no nosso panorama.
Na forcadagem brilhou Coruche, quer porque Amorim,
Ricardo Dias e António Macedo
estiveram bem, quer porque por
Lisboa a melhor pega foi de Galamba, também ele nosso paisano, sendo que Francisco Mira
também se fechou bem, e António José Casaca sequer se
assemelhou ao enorme forcadão
que sempre soube ser. Fartou-me de dizer, que calcular o
tempo de lide é uma virtude, e
no auge, também. Tão prestigiada e brilhante carreira como a de
Casaca não merece um fim
triste; um abraço.
Foi muito interessante esta
primeira noite da temporada
capitalina, vamos lá à segunda.
DCX

de António Victória Martins
Bifanas * Marisco * Petiscos
Óptimo Serviço de Bar

Tel 243 617 350
Rua 5 de Outubro, 25 – 2100-127 Coruche
Agente 1600189 Totobola – Totoloto e Euromilhões
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Forcados de Coruche Bisam em tarde de Festa de Forcados!

O Grupo de Forcados Amadores de Coruche, comandados por Amorim Ribeiro Lopes participou na festa do
forcado que teve lugar em Alcochete a 23 de Maio integrada nas festas do Forcado do Cavalo e do Fado. Num universo de dez grupos, os Amadores de Coruche, composto
na sua maioria pelos elementos mais novos, superiorizaram--se pela forma como executaram cada sorte, gaiola,
caras, cernelha, cadeira e casa da guarda.
No mesmo dia à mesma hora dois elementos do grupo,
Rui Carlota e Miguel R. Lopes participavam no torneio de
cernelhas que se estava a realizar em Alenquer, fizeram-no
honrando o nome do seu grupo e à noite quando se juntaram aos restantes elementos em Alcochete traziam na
bagagem o tão cobiçado troféu de vencedores do torneio de
cernelhas de Alenquer! Para descrever o que se passou
nessa importante tarde de sábado, as imagens valem por
mil palavras…!
Joaquim Mesquita

Luis Carlos Gonçalves executou uma extraordinaria sorte de gaiola

Pega de cadeira, ( a reunião), valentia e capacidade
de execução de um jovem promissor

Boa pega de caras por João Bruno Peseiro

Jose Tomaz e Antonio macedo numa poderosa cernelha
(foto Teresa Mascarenhas)

Rui Carlota e Miguel R. Lopes, em Alenquer (foto Euguinhas)

Casa da guarda superiormente executada pelo grupo de Coruche
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O Regresso de “Pedrito”
No dia 14 de Maio, o Campo Pequeno vestiu as suas
melhores galas para acolher a
corrida do “Correio da Manhã”.
O cartel integrava os cavaleiros Manuel ribeiro Telles
Bastos e Manuel Lupi, os forcados do aposento da Moita e os
matadores de toiros “Pedrito de
Portugal” e Manuel de Jesus
“Elcid”.
A história da corrida é curta,
muito curta. Os cavaleiros, lidaram a duo a ou, deviam ter lidado, farpeando um exemplar
rematado de Santa Maria, sendo
que nem uma única vez deram
vantagem ao dito. Estiveram
discretos, sequer oferecendo á
lide a emoção das cravagens no
ressalto. Quando sabem que se
não vão entender, por favor, não
se deixem anunciar para tais
lides.
A solo as coisas foram diferentes, e Bastos Porfiou ser clássico e esteve asseado, razão porque foi despedido com aplausos.
Lupi, mexeu mais com o públiFotos: Joaquim Mesquita

Domingo, 24 de Maio, ocorreu na praça de toiros Daniel
Nascimento, uma corrida de
toiros à portuguesa, em que se
lidaram toiros de Rio Frio e José
Samuel Lupi, sendo que para os
lidar fizeram as cortesias António Ribeiro Telles, Rui Fernandes e Victor Ribeiro.
Para as pegas os amadores
de Alcochete capitaneados por
Vasco Pinto e os Amadores do
Aposento da Moita que Tiago
Ribeiro lidera. Primeiro, e antes
que me esqueça, que vos diga
que a Banda Musical do Rosário, se tem vindo paulatinamente a transformar numa das boas
bandas taurinas que por cá temos. Que se louve a sua belíssi-

co que com o toiro, e quando
mexeu no toiro deu-lhe tanta
volta que lhe roubou as poucas
investidas que o mesmo levava
dentro. Tal como o primeiro, os
lidados a cavalo eram da Ganadaria Santa Maria. Foram pegados por solistas do aposento da
Moita, que à parte Wen (por
razões óbvias…) não identificamos e tal propósito que afirme
que o Campo Pequeno já merecia uma sala de imprensa em
que na hora tal informação
pudesse estar disponível. Que se
não lembrem é de circenses
anúncios ao microfone!
Falemos agora de toureio a
pé. Pedrito recebeu com plásticas verónicas o seu primeiro de
Brito Paes e depois limitou-se a
estar aliviado e mais que discreto, tanto que ninguém protestou
que não tivesse soado a música.
Face ao seu segundo, pesem as
“Martingalas”, soube por o
público com ele, sobretudo
quando lidou com o que aprendeu de Amadeu dos Anjos, que
concebeu tais conceitos de lide

Pedrito de Portugal renasceu diante de um toiro de Brito Paes excelente

já lá vão quarenta anos, e como
é sabido a cópia jamais se compara ao original, Pedrito pouco
mais fez que “tirar linhas” e por
direito quase todos os toiros
servem, sendo mais complicados quando se obrigam. Que vos
diga no entanto, que considerando como considero o público o
terceiro dos protagonistas, facto

é que o público esteve com
Pedrito, e ainda bem! “El Cid”,
desde os Victorinos em Sevilha
que anda “arrepiado”, mas não
deixou de estar muito digno em
Lisboa. O primeiro que lidou,
que recebeu bem, fez-lhe um
ligeiro estranho pelo lado direito
e o de Salteras jamais o quis ver
por esse lado e pelo esquerdo

quase pouco mais. A fechar
praça esteve bem com o capote
por Verónicas, com a muleta
efectivou uma série de naturais
que foram o melhor toureio da
noite e, só não lhe chamamos
nomes porque o ano passado
deixou provado não só que é
bom toureiro como também excelente pessoa.
Os toiros lidados a pé foram
de Brito Paes e a corrida muito
pouco adiantou á gloriosa história da praça. È verdade que
Pedrito regressou, e com verdade gostaríamos de o ter visto
tourear. Sei que me vai cair em
cima o Carmo e a trindade,
muitos acreditarão que assistiram a um triunfo (calhando o
próprio toureio…), mas se é
certo que parece ter acertado
com as alturas, ficou-se aquém
das expectativas, o que é grave
para um toureiro que quer remontar, que foi o português
melhor administrado da história
do toureiro luso, e que segue
sendo carismático, até ver.
DCX

Louros Repartidos
ma sonoridade e a acertada escolha do reportório; de facto
abrilhantaram a corrida!
Mas vamos lá ao que ocorreu na arena. António Telles
enfrentou primeiro um Rio Frio
e, perfeccionista e clássico, situou-se em elevadíssimo plano.
Depois, frente a um “Lupi” com
menos som, teve arte que baste
para trazer à função o que o toiro não tinha e saldou o seu estar
muito bem, com o apoio do conclave, em mais um triunfo.
Rui Fernandes, ofereceu na
Moita a melhor tarde de toiros
que lhe vi em território nacional,
e digo isto porque Macau já é
território chinês e aí presenciei
uma das suas melhores presta-

Antonio Ribeiro Telles rubricou duas actuações de grande nível

ções, montando os cavalos que
todos montaram e deixando provado que de facto tem o lidar a
cavalona cabeça. Começou por
lidar um “Lupi” que soube atacar o que baste para triunfo e até
lhe perdoamos alguns toques
ligeiros na montada e um lidar
em círculos que papa em Espanha mas que se sabe por cá não
colhe. Esteve bem. Frente ao
quinto da ordem, um Rio Frio,
esteve fácil e ligado, e pese o
toiro ter ido francamente de
mais a menos, soube creditar-se
com uma lide de luxo, exibindo
valor e arte, e que pena o ter-se
embebedado com o triunfo e terse deixado arrastar para famigerado “mais um”, ouvindo alguns

assobios onde havia de ter ouvido aplausos fortes. Percebo a
sua ânsia de uma tarde redonda,
e á parte o que vos contei, esteve
tão bem, que me reconciliou
com o seu lidar, e até acho desculpável o último ferro, que aliás
poderia ter colocado a sesgo sem
aborrecimento para ninguém.
Podemos contar com o Rui…!
Victor Ribeiro, lidou com
os alternantes um Rio Frio e um
“Lupi”, e se é certo que soube
estar digno, é também certo que
esteve muito longe de empolgar,
como acontecia no seu primeiro
ano de alternativa em que até se
creditou com o prestigiado prémio da “Revista Equitação”.
Melhores dias virão e os deuses

Rui Fernandes atravessa um excelente momento e mais uma vez
esteve extraordinário

queiram que se encontre.
Os forcados Nuno Santana,
Rui Duarte e o cabo Vasco Pinto, por Alcochete, foram solistas, como o foram o cabo Tiago
Ribeiro, Nuno Carvalho (com
um pegão, pela decisão, pelo
querer e pela arrogante valentia!) e José Broega, foram solistas, em tarde em quede novo se
provou que pegar toiros é coisa
portuguesa. Findo Maio, cá esperamos pela Feira de Setembro
para que aqui façamos eco dos
critérios da empresa para com
os órgãos de comunicação social.
Acreditem que me começo a
fartar das bitolas tão dispares
que utilizam!
DCX

Vitor Ribeiro com duas actuações distintas, melhor na sua
primeira, uma grande actuação
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António Badajoz

60 Anos de Alternativa
No ano em que passa esta importante
efeméride, que assinala o inicio da carreira de um dos mais insignes e brilhantes toureiros que pisaram as arenas, um
grupo de aficionados vai tentar levar a
cabo uma série de iniciativas no decorrer
da temporada.
A comissão executiva está composta
pelos seguintes elementos:
Manuel Badajoz – António Vasco Lucas – Francisco Morgado – José Carlos
Amorim e José Fernando Cabecinhas.
Foram convidados para integrar a Comissão de Honra os Exmos. Senhores:
• Presidente da Câmara Municipal de
Coruche;
• Governador Civil do Distrito de Santarém;
• Presidente da Associação Portuguesa
de Criadores de Toiros de Lide;
• Presidente do Sindicato Nacional dos
Toureiros Portugueses;
• Presidente da Associação Nacional de
Grupos de Forcados;

• Presidente da Associação Portuguesa
de Empresários Taurinos;
• Director do Jornal de Coruche;
• D. Francisco de Mascarenhas;
• Augusto Gomes Júnior;
• David Ribeiro Telles;
• Francisco Mendes;
• José Simões;
• Luís Miguel da Veiga;
• D. José João Zoio;
• Paulo Caetano;
• António Brito Paes;
• Inácio Ramos (Empresa Toirolindo);
• João Pedro Bolota (Empresa Aplaudir).
Porque António Badajoz foi um toureiro que deixou marca em todo o mundo
taurino e porque em Portugal foi um dos
mais admirados, é intenção dos organizadores que várias corridas, em diversas localidades, fiquem associadas a esta efeméride, contando para isso com a boa vontade
e entendimento das empresas e empresários a quem for pedida colaboração.

Neste momento é já possível indicar
alguns acontecimentos que se encontram
confirmados, a saber:
Dia 26 de Maio em Lisboa – Jantar
de Aniversário do Grupo Tauromáquico
“Sector 1” em homenagem a António
Badajoz, a efectuar no Clube Militar Naval, com inscrições através de telefone
213462887 (Sector 1).
Dia 5 de Junho em Santarém –
Jantar de aficionados e admiradores do
homenageado no Restaurante Quinzena.
Dia 6 de Junho em Santarém –
Corrida de Toiros na Monumental Celestino Graça integrada nas Comemorações do 60.º Aniversário de Alternativa
de A. Badajoz.
Dia 31 de Julho em Montijo –
Almoço-Tertúlia no Musical Club Alfredo Keill, e à noite, integrada no mesmo
plano de comemorações, Corrida de
Alternativa de Francisco Palha.
Dia 8 de Agosto em Coruche –

“O Jornal de Coruche, n.º 38 de 5 de Junho de 2009”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche
Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório
Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número DEZ - A,
a folhas cento e vinte e quatro e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA CARDOSO, divorciado, natural da freguesia e concelho de Coruche, residente
na Rua Felicidade Páscoa n° 56, freguesia de Fajarda, concelho de Coruche, declarou ser dono e legítimo possuidor,
com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da da freguesia de Fajarda, concelho de Coruche:
MISTO, sito em Foros da Fajarda, com a área total de sete mil novecentos e dez metros quadrados, composto,
a parte rústica de hortejo, cultura arvense, vinha, oliveiras e parcela urbana, e a parte urbana por casa de habitação
de rés-do-chão, com quatro divisões, com a superfície coberta de vinte e cinco metros quadrados; a confinar do norte
com Leonídio António, de sul com Joaquina Lourenço de Oliveira Cardoso da Costa, de nascente com Ernesto João
e de poente com Rua Felicidade Páscoa; inscrito na matriz rústica sob parte do artigo 69, secção X, ainda sem valor
patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros para efeitos deste acto, e na matriz urbana sob
o artigo 282 (que proveio do artigo 4596, da freguesia de Coruche), com valor patrimonial de € 1.287,76, ao qual
atribuem o valor de mil e quinhentos euros, com o valor global de dois mil euros; não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Coruche; tendo o justificante declarado que a parte urbana, alvo da presente justificação, não
sofreu qualquer alteração desde a sua construção.
Que o justificante não é detentor de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio à
sua posse, por lhe ter sido doado, sob a forma meramente verbal, por seus pais, Jaime de Oliveira Cardoso (em nome
de cuja herança se encontra inscrito na matriz), e mulher, Custódia Lourenço, casados sob o regime da comunhão
geral, que foram residentes na referida freguesia de Fajarda, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem nunca
terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não tem o justificante possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que é ele o titular de tal imóvel, pois dele tem usufruído, nele habitado, fazendo as reparações necessárias, plantando árvores, cultivando a vinha, e nele colhendo todos os frutos que ele
é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com
total exclusividade e independência, e nunca como comproprietário, como se de coisa sua se tratasse, há mais de
vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja,
sendo por isso uma posse contínua, pública e pacífica, pelo que o adquiriu por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, o justificante adquiriu 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. Corucbe, aos 21 de Maio de 2009.
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

Inauguração da exposição retrospectiva
da carreira de António Badajoz, que se
manterá aberta ao público até ao dia 5 de
Setembro.
Dia 22 de Agosto na Nazaré –
Corrida nocturna integrada nas comemorações.
Dia 4 de Setembro em Coruche –
Em hora a confirmar pela autarquia, haverá o descerramento de uma placa
toponímica que porá o seu nome a uma
rua ou a uma praça da sua terra e pelas
21h30, na praça de toiros, Festival
Tauromáquico com 4 cavaleiros, 4 matadores e 2 grupos de forcados em homenagem nacional a António Badajoz.
Farão as cortesias antigos toureiros tais
como D. José João Zoio, Luís Miguel da
Veiga, António Raul Brito Paes, Paulo
Caetano, etc.
Entretanto, outras iniciativas se virão
juntar a estas e delas iremos dando a todos o devido conhecimento.

O Jornal de Coruche
volta a agradecer…
O Jornal de Coruche agradece a amabilidade de
Madalena Messias e Hugo Rego, que ao oferecerem
dois PC à nossa redacção, muito facilitam e agilizam
a nossa tarefa. Sabemos as dificuldades que passamos para conseguir fazer chegar mensalmente o
Jornal de Coruche aos nossos estimados leitores, e
este pequeno grande gesto, dá-nos alento para continuar a servir o nosso Concelho.
Sentimo-lo como o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido. Por este carinho revestido de afecto,
o nosso Muito Obrigado.

ARRAGEST

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

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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Mário Coelho na Mexicana

Tertúlia
O Matador de toiros Mário
Coelho foi o convidado da TTM
– Tertúlia Tauromáquica da Mexicana, do habitual jantar desta
magnifica tertúlia dinamizada
pelo Sr. Joaquim Tapada e que se
realizou no passado dia 6 de
Maio na afamada pastelaria “A
Mexicana” em Lisboa.
Com sala totalmente cheia e
com inscritos sem lugar que dariam para encher outra sala igual,
após mais um jantar irrepreensivelmente bem servido, Joaquim Tapada abre o espaço para
o diálogo, tendo a Câmara Municipal de Santarém querido fazer-se representar e homenagear
o matador com uma lembrança e
um discurso de reconhecimento

OPINIÃO

pelas suas qualidades artísticas e
humanas.
De seguida, o crítico taurino
Maurício do Vale fez a apresentação do Matador Mário Coelho,
que depois da intensa e emotiva
descrição de alguns episódios da
sua carreira, deu a palavra ao
grande matador lusitano que
encantou a assistência com a sua
sapiência e eloquência.
De forma clara e objectiva
respondeu aos desafios de Maurício do Vale e contou episódios
marcantes da sua vasta trajectória artística, desde recusar-se a
tourear na Praça México sem que
a bandeira de Portugal estivesse
hasteada na praça, tal como a dos
outros toureiros, o que obrigou a

que fizessem uma bandeira à
pressa para que Mário Coelho
toureasse. Falou também do episódio marcante da sua vida, onde
salvou um jovem espontâneo de

13 anos, que irrompeu para o
centro da arena, onde a morte
certa era inevitável não fosse
Mário Coelho com os seus braços a ir retirar o corpo já inani-

mado da criança dos cornos do
toiro. Coelho nunca mais soube
se o rapaz sobrevivera, e só passados vinte anos num jantar em
sua homenagem se deu o reencontro e o agradecimento do então jovem espontâneo que devia
a vida ao matador português e
que lhe disse as palavras seguintes que nunca esqueceu; “numa
praça com seis mil espanhóis foi
um português que me salvou a
vida. Muito obrigado!”.
Foi neste ambiente que mais
uma vez o Jornal de Coruche, referência nacional na tauromaquia, foi distribuído a todos os
convivas.
Abel Matos Santos
Fundador do Jornal de Coruche

A imposição sexual

A Educação Sexual está, mais uma vez, em discussão na Assembleia da República. Peço desculpa, permitam-me corrigir que, com
este hábito cada vez mais português de não chamar “os burros pelos nomes”, quase também o fazia nesta crónica.
Recomecemos então.
A Imposição Sexual está,
mais uma vez, em discussão na
Assembleia da República. Para
quem nasceu 11 anos depois do
25 de Abril de 74 como é o meu
caso, não posso admitir que a
minha liberdade seja “vetada” –
ou interrompida seguindo o eufemismo da IVG – num tema tão
íntimo como a sexualidade.
Nada de tabus. Educação sexual? Claro que sim! Sendo informativa e não formativa, adequada à idade dos receptores e educando para a saúde, parece-me
100% desejável. Aliás, tão desejável que já existe nas escolas.
Mas tabus não é só, nem princi-

acção virtual

palmente, falar de sexo. Tabus –
quase que até um dogma – é afirmar que não se aceita que modelos sexuais sejam impostos. É
não se aceitar que o sexo não é,
nem pode ser, imposto a ninguém. É falar-se de sexo quase
em casa frase e ter medo de falar
de afectos. Extremando, é falarse de “respeito pelo género” –
seja lá o que isso for – e segredarse o respeito pelos valores que
cada qual tem. Porque deve poder
falar-se com a mesma abertura
sobre a vida sexual precocemente
iniciada como sobre a escolha
celibatária. Ou não?
E não se fuja às questões polémicas: propõe-se a distribuição

de contraceptivos não sujeitos a
receitas médicas nas escolas. Ou
seja, pretende-se substituir a já
existente disposição de métodos
contraceptivos em qualquer centro de saúde após uma consulta
de planeamento familiar, por os
distribuir nas escolas. E o que são
contraceptivos não sujeitos a
receita médica? Até prova em
contrário, estão incluídas as chamadas “pílulas do dia seguinte” e
as “pílulas mensais”. Ou seja, não
estamos só a falar de uma educação ideologicamente definida –
o que viola a Constiuição – como
se está a colocar em causa uma
questão de saúde pública.
Tão simples quanto isto: co-

Killzone 2

Killzone 2 é um shooter exclusivo
PS3, e é também um dos jogos do
momento da ps3 produzido por a guerrilha games e editado por Scee. Este jogo
consegue realmente puxar por a capacidades de processamento da ps3, com
uma qualidade gráfica acima da média,
os cenários de guerra são altamente detalhados e realistas, e com uma inteligência
artificial dos soldados inimigos muito
boa.
Killzone 2 é a continuação de Liberation, que foi a versão que saiu para a
psp, dois anos após o assalto a Helghast
em Vekta, a I S A vai levar desta vez a
guerra até á casa do inimigo. O nosso
objectivo, passa por capturar o líder de
helghast, o imperador Visari e aniquilar a
máquina de guerra de helghast. No jogo

mo medicamentos que são, tanto
uma como outra causam efeitos
secundários e ambas são rejeitadas por alguns organismos. Não
sou contra os contraceptivos:
quem os quer usar que os use.
Mas não esqueçamos que estamos a falar de adolescentes entre
os 14 e os 18 anos. Aliás, se até
nos folhetos informativos, aprovados pelo INFARMED, e que
acompanham as “pílulas do dia
seguinte”, vem referido que são
“contraceptivos de emergência”,
como se compatibiliza isso com a
sua distribuição universalizada?
A Educação Sexual faz certamente falta num mundo em que,
cada vez mais, é necessário pre-

Exclusivo PS3

nós somos Sev, um veterano militar de
guerra, que já travou muitas batalhas,
este por sua vez é membro das forças
especiais, que se designam por Legion.

Ana Soares
Lic. em Direito

caver as Doenças Sexualmente
Transmissíveis e onde a consciência da sexualidade seja generalizada. Mas… deixe-se as crianças serem crianças. Educação
Sexual sim, mas uma educação
que deixe espaço a cada um para
se formar segundo os seus valores e os que são incutidos pelos
seus educandos e pelo contexto
sócio-cultural.
Da mesma maneira que não
pretendo impor a minha visão da
sexualidade a ninguém, só peço
uma coisa ao Estado Português:
que não me imponha também ele
qualquer modelo. Porque liberdade e democracia nada comungam
com imposições sexuais.

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Ao longo do jogo nós vamos liderar um
grupo que vai tentar eliminar ameaça de
Helghast. Pois é claro que a nossa missão
não vai ser nada fácil, porque os nossos

inimigos estão a
combater em casa,
o que os torna mais
fortes, não só porque estão habituados às
condições do planeta, como também
estes possuem em seu domínio uma fonte
de poder, que podem usar contra a I S A.
Com o tempo vamos nos apercebendo
que não lutamos apenas contra os inimigos, mas que este planeta talvez seja o
maior adversário. Isto tudo para nos fazer
falhar na missão de salvar Pyrbus a capital do planeta. Neste jogo temos também
um vasto arsenal de armas novas e bastante originais, também temos veículos
ao nosso dispor, que nos dão um gozo
especial de conduzir. Este é jogo que
vamos querer juntar à nossa colecção, um
dos jogos do ano de 2009.
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MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE

Sarau Cultural “Do Passado ao Presente”

Segreis de D. Dinis

Com a comemoração da Noite dos Museus, a 16 de Maio, pretendeu estimular-se o gosto
pelo Património e a Cultura. Com esse objectivo foi realizado, no pátio do Museu Municipal,
um Sarau Cultural intitulado “Do Passado ao Presente”.
Foi dinamizado pelos professores do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da
EB 2/3 Dr. Armando Lizardo, em parceria com o Museu Municipal de Coruche, contando
com a participação de alunos das turmas 5.º B, C e D, 6.º A e D, 7.º C, 8.º C, 9.º B e C.
Procurou fazer-se uma retrospectiva da nossa história, tanto a nível local como nacional.
Foi lido um excerto do Foral Afonsino de Coruche, tendo a viagem prosseguido até à
Corte do rei D. Dinis, representado pelo Sr. Presidente da Câmara Dr. Dionísio Mendes.
Apresentaram-se aspectos da nossa cultura como as célebres “Cantigas de Amigo” ou as
danças medievais. Tudo acompanhado com a excelente actuação do grupo musical “Segréis
de D. Dinis”.
Não faltou o grande Mestre Gil Vicente, representado pela Dr.ª Isabel Chaparro, ou o excêntrico Luís XIV, o rei Sol, que influenciou a maioria das cortes europeias.
Foram-se sucedendo as etapas da história, que passaram pela recriação do terramoto de
1755 e a figura preponderante do Marquês de Pombal na reconstrução da Baixa de Lisboa.
Participaram os alunos de Educação Moral e Religiosa Católica com mensagens alusivas
ao Ano Paulino, e uma “Dança da Terra” dinamizada pelas alunas de Geografia, que nos deleitou a todos com bonitas imagens do nosso fantástico planeta.
O Sarau terminou com um conjunto de canções que marcaram o séc. XX em Portugal, e
com a brilhante actuação do professor Virgílio Ramos e de um grupo de alunas.
A associação de artesanato CORART esteve presente juntamente com outros artesãos locais, nomeadamente: Paulo Fatela, João Romão e António Monteiro.

Presidente Dinísio Mendes durante a leitura do Foral Afonsino de Coruche

Virgilio e alunos

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

Formação financiada
para empresas

> Veja as novidades
• venda de jogos PC, PS2, PSP
• Venda de consolas
• representante Haagan Daazs
gelados
• venda de gomas • tabacaria

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.mfg.pt • E-mail: mfg@netcabo.pt

ELECTRICISTA AUTO

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

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

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

cessador de Texto” e “Plano de Marketing”, dia
25 de Maio, “Fidelização de Clientes”, dia 26 e
“Legislação Laboral”, dia 27. “Fiscalidade” terá
início no dia 2 de Junho e “Auditorias ao Sistema
de Gestão da Qualidade”, dia 03 de Junho.
O plano de formação para activos das empresas que a Nersant permite cumprir as 35 horas
anuais de formação estipuladas no Novo Código
do Trabalho, a pelo menos 10 por cento dos trabalhadores das entidades, quer pertençam aos
quadros permanentes, quer para trabalhadores
com contratos a termo.
Totalmente grátis, as acções de formação permitem aos participantes receber, por cada dia de
presença na formação, 4,11 euros, valor do subsídio de alimentação.

Acções de formação para IPSS's
em Junho

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

A Nersant disponibiliza às empresas da Região
de Santarém, cursos de formação financiados, que
decorrem nas instalações da sede Nersant, em
Torres Novas e nos núcleos existentes no Distrito.
Organizados por módulos, os cursos têm a
duração de 25 ou 50 horas e abrangem várias
áreas. Em Torres Novas, terá início o curso
“Processador de Texto: Processamento e Edição”,
dia 25 de Maio. Dia 1 de Junho terão início os cursos “Gestão da Qualidade: Evolução e Normas de
Sistema”, “Auditorias ao Sistema de Gestão da
Qualidade”, “Língua Inglesa” e “Plano de Marketing”. Dia 3 de Junho, iniciam os cursos de
“Folha de Cálculo: Operação e Programaçã” e
“Legislação Laboral”. “Sistema HACCP” inicia
dia 04 de Junho e “Primeiros Socorros”, dia 05.
Em Santarém terão início os cursos de “Pro-

Durante o mês de Junho, terão início vários
cursos destinados às Instituições da Economia
Social.
Irão iniciar a partir do dia 1 de Junho e até ao
dia 15 do mesmo mês, cinco acções de formação
em “Qualidade e Aspectos Comportamentais”, no
Cartaxo. Em Ourém, terá início, dia 15 de Junho,
uma formação em “Deontologia e Ética Profissional”.
O incremento da qualidade nos serviços
prestados por estas instituições é o objectivo traçado pela Nersant com as formações. Organizadas
por módulos e com uma duração de 25 ou 50
horas, as acções de formação destinam-se a activos empregados das entidades da Economia So-

cial, com idade superior a 16 anos e com prioridade para quem tenha habilitações até ao 12.º ano.
Os formandos não terão qualquer custo com a
formação, recebendo ainda o subsídio de alimentação no valor de 4,11 euros por cada dia de presença.
As instituições interessadas podem inscreverse individualmente ou em conjunto com outras
instituições.
As acções de formação decorrerão em dias e
horários adaptados às necessidades dos formandos e entidades participantes. A inscrição de colaboradores pode ser feita através da Internet ou em
ficha de inscrição própria, pelos próprios trabalhadores, ou pela entidade patronal.

Couro Azul aderiu ao CNO da Nersant
A Empresa Couro Azul estabeleceu protocolo
com a Nersant, aderindo assim às Novas Oportunidades, tendo neste momento 40 pessoas a
completar o ensino básico no âmbito do processo
RVCC.
As empresas aderentes ao CNO da Nersant
têm uma vantagem acrescida ao participar neste
tipo de processo: as horas utilizadas pelos seus
trabalhadores para frequentar o processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), passam a contar agora para as
35 horas de formação profissional anual estipulada na lei, diz o Novo Código do Trabalho. No

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

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

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

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

caso de empresas, a Nersant poderá realizar o
processo nas instalações das próprias, em horário
adaptável ao perfil e às necessidades dos seus trabalhadores.
O CNO encontra-se a dinamizar o RVCC –
Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências – , processo através do qual adultos
com poucas qualificações escolares podem completar o 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano de escolaridade.
O processo RVCC permite aos adultos reconhecer e validar as competências que adquiriram
ao longo da vida, certificando-as ao nível básico
ou secundário.

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

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
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Exposição d ´Arte “ Liberdade”
Conforme referi na edição anterior Jacinto Barbosa, presidente da
Junta de Freguesia de Coruche, avaliou um mês de exposição d´Arte
“Liberdade”.
Para Jacinto Barbosa foi um evento que cumpriu todos os objectivos, desde a sua concepção, aos expositores e visitantes, tendo sido
registadas setecentas visitas, desde crianças a seniores, ou seja, foi

Texto e fotos:
Paulo Fatela

abrangente e transversal sem dúvida, mais um momento de cultura
que esteve disponível à comunidade coruchense e não só.
O presidente da J. F. Coruche, adiantou que está em preparação
outra exposição, tentando que aconteça no mesmo espaço físico que a
anterior, considerando ser um local de excelência.
Julgo que nós, interessados nestas questões, ficamos ansiosos por
mais, certo que somos um concelho onde se regista sensibilidade não
só ao nível da execução mas também de fruição.

Jacinto Barbosa
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ARTE & CULTURA

• Artesanato em Coruche

Artesã: Ana Catita

Fotos: Ana Catita

Paulo Fatela
Artesão

Freguesia de Coruche

Ana Catita fala de si
Comecei por fazer formação em várias
áreas, através do IEFP, sendo que fiquei rendida ao “ponto de Arraiolos”. A execução de
tapetes de Arraiolos passou a ser a minha
actividade profissional.
Quanto mais elaborado é o tapete mais
prazer me dá executa-lo, para além do esforço físico, implica estar na mesma posição
muitas horas, o resultado final é fantástico.
Há cerca de oito anos abri um estabelecimento, onde comercializo materiais para a

execução de tapetes de Arraiolos e onde dou
formação nessa área.
Em regra não tenho peças para venda,
mas sim catálogos, que permitem o cliente
escolher e encomendar.
Sinto-me feliz nesta actividade e de poder
contribuir para a preservação desta arte tradicional reconhecida mundialmente.
Ana Catita, poderá ser contactada na
Rua Direita nº 67
Coruche.
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Artesanato nos
“Sabores do Toiro Bravo´09!”

Texto e fotos: Paulo Fatela

Aconteceu mais uma mostra
de artesanato, nos “Sabores do
Toiro Bravo”, com um formato
idêntico ao de 2008, ou seja, repartido em dois espaço, um no
interior da praça de toiro e outro

no exterior, digamos que a inovação foi mesmo o número de
participantes no exterior, estiveram presentes onze artesãos. A
mostra de artesanato, foi também uma iniciativa da Escola

EB23, Armando Lizardo, a qual
desenvolveu alguns contactos
relativamente a artesãos exteriores ao concelho.

Judo Clube de
Coruche
novamente no pódio

no exterior da praça de toiros

No passado dia 30 de Maio de 2009, os atletas do Judo
Clube de Coruche deslocaram-se à localidade do Pego Abrantes, local onde participaram no Campeonato de Judo,
tendo obtido as seguintes classificações:
- Raquel Barbas 1.º lugar (escalão Benjamins);
- Afonso Joaquim 1.º lugar (escalão Benjamins).
- António Branco 1.º lugar (escalão Infantis);
- Jessica Filipe 2.º lugar (escalão Infantis);
- Ana Fonseca 2.º lugar (escalão Infantis).
- Miguel Peneireiro 2.º lugar (escalão Infantis).
- Daniel Fortunato 3.º lugar (escalão Juvenis).
Como já vem sendo hábito, os atletas do Judo Clube de
Coruche, participaram neste campeonato com uma firmeza
excelente, conseguindo três 1.º lugares; três 2.º lugares e um
3.º lugar, pelo que estão mais uma vez de parabéns.
O Judo Clube de Coruche informa ainda que a atleta deste
clube, Leonor Barbas que se encontrava seleccionada para o
Campeonato Internacional de Judo em Espanha, não compareceu, assim como outros atletas Portugueses, em virtude de
todos os clubes envolvidos se terem reunido e todos terem
concordado em não participar no evento, devido ao surto da
gripe H1N1.
Floriano Barbas

no interior da praça de toiros

Artesanato na “Noite dos Museus”
Museu Municipal de Coruche
O artesanato marcou presença na noite dos museus, colaboraram José Tanganho, Romão Santos,
António Monteiro e eu, Paulo Fatela, na qualidade de artesãos coruchenses exercemos cidadania, ou seja,
integramos uma actividade do museu municipal e da comunidade escolar, grupo EDUCOR, é muito interessante na minha perspectiva a partilha de projectos, estar em comunidade só faz sentido dessa forma.

Paulo Fatela

Romão Santos

António Monteiro

José Tanganh

Em baixo: Jessica Filipe; Raquel Barbas e Afonso Joaquim
Em pé: Daniel Fortunato; Miguel Peneireiro; António Branco e Ana Fonseca e
atrás o treinador Mestre Joaquim Fernandes
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Actividades Desportivas

Actividades
da Escola
de Futebol
Maio

ESCOLA ACADEMIA SPORTING

DE

SAMORA CORREIA

Marcou presença
no Alvalade XXI

Carlos Bacalhau

Participámos em Évora, no Torneio dos Geraldinhos do Lusitano de Évora.
A equipa de Escolas (sub-11), jogou com os Geraldinhos, SL
Benfica e Atlético de Reguengos.
A equipa de Infantis ( sub-13), jogou com os Geraldinhos, SL
Benfica e Juventude de Évora.
A equipa de Escolas participou na 2.ª jornada da Liga Football
by Carlos Queirós. Jogou com o Colégio Maristas, Vilafranquense
e Oeiras. Foi apurada para disputar o 3.º e 4.º lugares da Liga.
Jogámos em Escolas e Infantis com o Belenenses no Estádio do
Restelo em Lisboa.
As equipas de Sub-7, Sub-9 e Sub-13, participaram na última
jornada da Liga Football by Carlos Queirós e receberam diplomas
assinados por Sir Alex Ferguson e Carlos Queirós.
Realizámos a 30 de Maio em Coruche o 2.º Torneio ADC.
Com a presença da ADC, Sintrafoot, Geraldinhos, Escola Academia Sporting de Setúbal e Póvoa Sta Iria, e Escola Academia
Sporting de Samora Correia.
Numa tarde de muito calor e muitos golos, reinou o entusiasmo
dos cerca de 100 jogadores que participaram.

Junho
6 de Junho – A equipa de Escolas vai realizar a última jornada
da Liga Football by Carlos Queirós.
Integrado na “Escola em Festa”, vamos realizar em Coruche,
um Torneio com a Escola Academia Sporting de Samora Correia
nos escalões de 5,6,7 e 8 anos.
20 de Junho – Vamos realizar a festa da ADC para encerramento das actividades regulares da Escola de Futebol. Apenas as
equipas de Escolas e Infantis se manterão em actividade, pois vão
participar em Julho no Torneio Internacional de Santiago de
Compostela.

No dia 17 de Maio de 2009,
domingo, a Escola Academia
Sporting de Samora Correia, em
conjunto com o Sporting Clube
de Portugal, possibilitou aos seus
alunos momentos inesquecíveis,
através da presença do relvado
do Estádio de Alvalade XXI,
para mais um encontro entre as
várias Escolas Academias Sporting, no âmbito do projecto lançado pelo Sporting.
No “teatro dos sonhos”, como carinhosamente alguns meninos chamaram, os atletas dos
escalões Sub7 e Sub11 realizaram várias partidas de futebol.
No turno das 9h00 – 11h00,
onde a EAS Samora Correia
marcou presença, juntamente
com as EAS Almeirim, Póvoa
de Santa iria, Cacém, CIF e
Salesianos – Estoril, os cerca de
500 alunos viveram momentos
e experiências inesquecíveis.

O Presidente do Sporting,
Filipe Soares Franco, deu o pontapé de saída para uma jornada
onde participaram, ao longo de
todo o dia de domingo, cerca de
2000 jovens.
No próximo dia 7 de Junho,

os atletas Sub 9 (nascidos em
2000/2001), Sub13 (nascidos
em 1996/1997) e Sub15 (nascidos em 1994/1995) irão também
pisar o relvado onde jogam Rui
Patrício, Miguel Veloso, João
Moutinho, Yanick e Liedson.

Formação de Formadores
A Nersant tem vindo a promover várias
edições do curso de formação de formadores. A
próxima acção de formação inicia em Alcanede
em finais de Maio. Em Torres Novas o curso de
formação de formadores inicia no dia 1 de Junho,
mas a associação já se encontra a receber inscrições para as formações de Setembro e Novembro.

Em Santarém, a associação iniciará a Formação de Formadores no dia 1 de Junho e a Reciclagem de Formadores no dia 15 do mesmo mês.
O curso de Formação Pedagógica Inicial de
Formadores tem como objectivo dotar os participantes de técnicas e métodos pedagógicos que
lhes permita ministrar acções de formação de
qualidade.
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GRANDE CAMPANHA AR CONDICIONADO
“TECNISON” CLASSE “A”

MIC apresenta lista
à Freguesia da Branca

9000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 400 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 432 €
24000 BTU´S - FRIO/CALOR ---------- 780 €

“GREE” CLASSE “A”
9000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 460 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 500 €
18000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 700 €
24000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 890 €

“GREE” INVERTER
9000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 690 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 750 €
18000 BTU´S - FRIO CALOR --------------- 980 €
(IVA E MONTAGEM STANDARD INCLUIDO)

NOVAS INSTALAÇÕES
Comércio e Reparação de
Electrodomésticos, Unipessoal Lda

RUA DIREITA Nº 34 * CORUCHE
TEL./FAX - 243 619 016 * TELEM.- 936 701 220

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

• Pequeno Tratado de Naturopatia

Para todas as pessoas que estejam doentes e queiram voltar a ser saudáveis ou para
aquelas que já o são e assim querem continuar, nasceu o "Pequeno Tratado de
Naturopatia". Trata-se de um livro das Publicações Europa-América destinado a
todos aqueles que se preocupam com a saúde do seu corpo e mente. Ao longo de dois
interessantes capítulos, Christopher Vosey começa por nos explicar o que é a naturopatia, por que motivo adoecemos e como nos podemos curar. São cerca de 140
páginas de simples e práticos conselhos que nos ensinam a manter equilibrado o
nosso organismo. Muito interessante.

No próximo dia 20 de Junho, o MIC – Movimento
Independente de Cidadãos por Coruche apresenta a sua
lista concorrente à freguesia da Branca – Coruche.
Depois da apresentação do Candidato Manuel João
Pascoal e da sua lista à Freguesia de Santana no passado dia 30 de Maio, é agora a vez de se apresentar o
cabeça de lista à Junta da Branca e a respectiva lista, no
Sábado 20 de Junho.
O candidato a Presidente da Junta, é um jovem Engenheiro Agrónomo e profissional de sucesso que pretende dar um dinamismo e impulsionar a Freguesia da
Branca para um patamar acima ao nível do apoio social,
da cultura e do turismo.
A divulgação dos candidatos será tornada pública no
acto de apresentação das listas a ter lugar no dia 20 de
Junho, pelas 18 horas no Centro Social da Branca.
Toda a população está convidada!
> continuação da página 5

Entrevista a Pedro Orvalho

• Grávida - Livro de Instruções

"Grávida - Livro de Instruções" é dedicado a futuros pais. O manual, muito bem
ilustrado, é um livro a consultar por aqueles que esperam por um filho, pois trazer
um bebé ao mundo é um dos momentos mais marcantes da nossa vida. Pela mão da
Arte Plural Edições, Sarah Jordan e David Ufberg respondem às perguntas mais frequentes dos futuros pais. O interessante compêndio de sugestões passa em relevo
todos os momentos importantes, da concepção ao nascimento. São oitos capítulos
que traçam um percurso de 9 meses de vida intra-uterina.

• O Pequeno Samurai

Podemos dizer que "O Pequeno Samurai" vem praticamente na sequência da proposta literária anterior. A partir dos 3 anos, muitos dos mais pequenos vivem com
medos. E há que saber lidar com isso. Christian Ludke e Andreas Becker, através da
Arte Plural Edições, apresentam-nos um método inovador na área da pedopsicologia. Trata-se de uma metodologia em que os educadores e as crianças trabalham em
conjunto para tratar do medo. Toda ela é baseada em histórias contadas aos mais
pequenos sobre o samurai Mio Mio Mousebear, um conselheiro e amigo da gente de
palmo e meio. Esta técnica poderá ser utiliza até aos 8 anos de idade.

• A Direcção Geral de Saúde

Valentino Viegas, João Frada e José Pereira Miguel escreveram algumas notas
histórias sobre "A Direcção Geral de Saúde". Como dizia Ricardo Jorge, "vigiar pela
saúde é o primeiro dever do homem público". E este livro da Gradiva fala precisamente de saúde, mais propriamente da sua direcção geral, criada há precisamente
110 anos. O objectivo é que os portugueses passem a conhecer melhor este organismo português. A obra, bem documentada, apresenta também a lista de todos os directores gerais assim como retratos gráficos e estatísticos sobre taxas de natalidade e
mortalidade em Portugal e esperança média de vida, desde o início do século passado.

• O Caçador

Por motivos biológicos e culturais, o homem é mais propenso para a violência do que
a mulher. "O Caçador" fala exactamente disso. Trata-se de um romance da autoria de
José Pimenta que trata exactamente a relação amorosa que tanta discussão suscita. A
obra, publicada pela Editorial Minerva e com quase 500 páginas, aborda diversos
assuntos, que vão desde a emancipação aos preconceitos, passando pela educação
sexual dos jovens, que tanto tem sido abordada, em Portugal, nos últimos anos. Vale
a pena ler.

Não deixo ainda assim de
apontar o dedo à organização da
Corrida de Toiros, penso que aí
sim, a actual conjuntura económica devia ter sido equacionada,
aquando da fixação de preços.
Uma grande parte da bilheteira
devia ter preços populares, para
que a praça pudesse encher na
totalidade. Mesmo assim, estiveram mais de 5000 pessoas, ou
seja, em quase todas as praças
portuguesas teria sido casa cheia.
JC - Para o ano haverá a
segunda edição da FICOR?
PO - Tudo indica que sim. Os
moldes ainda estão a ser estudados, mas uma coisa é certa, a
FICOR tem que ter maior en-

volvimento por parte de entidades
estatais e privadas, trata-se de um
certame de índole internacional, a
autarquia de Coruche deu o pontapé de saída, mas em futuras
edições há que ter parcerias asseguradas.
JC - Quais os próximos
eventos do projecto “Coruche
inspira”?
PO - De 13 a 19 Julho, vamos
ter o CCH Festival – Semana da
Juventude, com o RibaROCK e o
RibaHOP. E no último fim-desemana de Julho, o Campeonato
do Mundo de Pesca Desportiva.
____
José António Martins
Fotos: José Eduardo Fatela
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3.º Festival da Sardinha Brava

Fotos: Luís Monteiro

Pelo terceiro ano consecutivo a rotunda do Monte da Barca foi o palco de mais um Festival
da Sardinha Brava.
Destemidos e vestidos a rigor, alguns jovens coruchenses lá foram nas suas bicicletas, até ao
local do evento.
Mais uma vez a bonita decoração da rotunda teve de ser alterada, mas com os incêndios todo
o cuidado é pouco e mais vale prevenir do que remediar. Astutos e audazes pegaram nas ferramentas e limparam um pouco de pasto para então colocarem o assador, não fosse o pasto arder e
então é que a rotunda ficava mesmo descaracterizada.
Muito vinho, cerveja e sardinhas foram o mote para mais uma tarde bem passada!
Para o próximo ano a festa promete ser maior. Fica o convite a toda a população e forasteiros
para virem à bonita rotunda do Monte da Barca, fazer uma pega de caras às sardinhas mais bravas
do Ribatejo.
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Homenagem aos filhos de Coruche
que deram a vida pela Nação na Guerra do Ultramar

No próximo dia 10 de Junho, assinala-se mais um dia de homenagem aos combatentes no monumento junto à Torre de Belém, em Lisboa. Também em Coruche
esse dia devia ser assinalado, pela importância e respeito pelos que tombaram em
defesa do ideal da independência e soberania nacionais.
São 26 os nomes dos bravos combatentes coruchenses que nas terras portuguesas
das províncias ultramarinas do então Império Português, que no exercício nobre da
defesa da integridade do território nacional e das populações, deram o seu sangue e
vidas, no mais elevado e valoroso sacrifício.
Coruche não pode esquecer estes tão ilustres filhos da terra e tal como estão
inscritos numa lápide 21 nomes daqueles que tombaram no Ultramar, à entrada do
edifício dos Paços do Concelho, o mesmo deve ser feito aos restantes 5 bravos homens.
Numa altura de crises, de falta de valores, de falta de respeito pela Humanidade,
onde se esbanja o que se tem e o que não se tem, seguramente que o acrescento dos
nomes em falta na singela lápide será facilmente custeada pelos cofres municipais.
Assim haja vontade e respeito pelos mortos que tombaram por Portugal!
____
Abel Matos Santos
Fundador do Jornal de Coruche

D ESTAQUE

NA

P RÓXIMA E DIÇÃO

NÃO PERCA O PRÓXIMO LIVRO DA SUA
BIBLIOTECA JC

Pai Nosso

Avé Maria

Participação de Missa
JOSÉ MAIA
1999 – 2009

DEZ ANOS DE ETERNA SAUDADE
A família manda celebrar uma missa, por sua intenção,
no próximo dia 6 de Junho, assinalando mais um ano do seu falecimento.
Será rezada na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, pelas 19 horas.
Para todos que assistirem o nosso Obrigado.

Agência Funerária Jacinto, Lda.

Na compra
do seu JC
só + 5 euros

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

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

Com o patrocínio da Editora
“Coisas de Ler”

Agência

Residência

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

Rua José Maria Rebocho - Lote 1
Santo António – 2100-042 Coruche
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ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL
Mais 56 mil hectares
Foram publicados, em Diário da República, os despachos
de criação de mais 9 Zonas de
Intervenção Florestal abrangendo, neste grupo, uma área
de mais de 56.757 ha.
___

As ZIF têm como objectivos
fundamentais garantir a eficiente gestão dos espaços florestais
ultrapassando bloqueios à intervenção florestal, nomeadamente
os relacionados com a estrutura
da propriedade, infraestruturar o

território tornando-o mais resiliente aos incêndios florestais,
conferir coerência territorial à
intervenção da administração
central e local, concretizar territorialmente as orientações da
Estratégia Nacional para as Flo-

As ZIF ora criadas são mais
um exemplo da dinâmica que
este processo continua a gerar
no sector florestal, e que não
observa paralelo nas décadas
mais recentes da história florestal nacional.

restas e dos Planos Regionais de
Ordenamento Florestal e integrar as diversas vertentes da política para os espaços florestais.
O novo regime jurídico,
recentemente aprovado, confere
às entidades gestoras a possibilidade de intervirem no território
completando a actividade florestal com as actividades agrícola
ou silvo-pastoril.
Com o objectivo de se dar
consistência ao programa de
agregação de proprietários e
propriedades, nas áreas de minifúndio, o Secretário de Estado
do Desenvolvimento Rural e
das Florestas assinou esta semana o despacho que visa determinar os apoios financeiros do
Fundo Florestal Permanente para a constituição e funcionamen-

As ZIF, que contavam com
menos de 47.250 ha constituídos a 1 de Janeiro de 2008,
abrangem actualmente mais
de 357.558 ha de espaços florestais tendo assistido a um
aumento significativo no último ano.

to das ZIF's. Assim, a constituição de ZIF's contará com um
apoio de 4 Euros por ha e o funcionamento destas unidades territoriais receberá um apoio de
11 Euros por ha no primeiro ano
e 12 Euros por ha no segundo
ano, numa lógica de evolução
do financiamento nas ZIF's com
gestão activa do seu património.
Os apoios agora instituídos traduzem-se num aumento de 10%
e 20% respectivamente, quando
comparados com o regime que
vigorou desde 2006.
As ZIF são uma aposta fundamental da política florestal do
Governo, que tem vindo a fazer
um esforço muito significativo
para a sua implementação e para
o envolvimento dos proprietários e produtores florestais.
____

Escola Profissional de Salvaterra de Magos
VAI SER AMPLIADA

O 12.º ano do Curso Técnico de
Restauração da Escola Profissional de
Salvaterra de Magos (EPSM) apresentou, no passado dia 14 de Maio, a componente prática da sua Prova de
Aptidão Profissional (PAP). Perante
um júri de avaliação e largas dezenas
de convidados, os 25 alunos confec-

cionaram diversos pratos gastronómicos baseados em cozinha internacional.
No entanto, o momento alto da
noite parece ter acontecido quando a
presidente da direcção da EPSM informou todos os presentes que a escola
iria sofrer obras de ampliação.

Segundo Salomé Rafael, “as actuais
instalações já não servem as necessidades educativas de toda a comunidade
escolar”. Segundo apurámos, além de
outras modificações, a ampliação da
escola deverá também passar pela construção de dois primeiros andares nos
blocos que têm apenas rés-do-chão. A

necessidade de obras na EPSM foi
reforçada pela Câmara de Salvaterra de
Magos, que detém 50 por cento da
EPSM. Segundo a presidente Ana
Cristina Ribeiro, as obras vão mesmo
ser uma realidade.
____
Mário Gonçalves
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Polvo à Lagareiro
Confecção:
Comece por cozer o polvo. Quando cozido, retire-o da água e corte-o em porções. De seguida o
polvo será grelhado, de preferência no carvão. Lave bem as batatas e disponha-as num tabuleiro
com bastante sal grosso e leve-as ao forno forte para que assem. No final esborrache-as com a mão
mas não totalmente. Num tacho, deite um pouco de azeite, os dentes de alho laminados e as
cebolinhas descascadas mas inteiras. Deixe refogar em lume brando, acrescente um pouco de
vinho branco e os coentros picados. Para finalizar, disponha o polvo num pirex com as batatas à
volta e a cebolada por cima e leve ao forno forte. Acompanhe com grelos salteados em azeite e
alho.

Ingredientes p/ 4 pax.
• 1,5 kg polvo
• 1 kg batata nova
• 0,3 kg cebolinha nova
• 6 dentes de alho
• 1 molho de coentros

Nota:

• sal e pimenta q.b.

Para que o polvo fique bem cozido não é necessário bater nele, se o polvo for fresco, congele-o por
24 horas e só depois o vai cozer, em água sem sal com uma cebola inteira e 2 ou 3 cravinhos de
cabecinha. Em último caso, se o polvo continuar rijo, junte um pouco de vinho tinto à água da cozedura. Se não quiser assar as batatas no forno, pode também cozê-las, esborrachá-las e meter na
grelha para que sequem e torrem um pouco.

• Azeite q.b.
• Vinho branco q.b.

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

Audi A-4 Avant 2.0 TDI Exclusive 5p (Diesel)
BMW 318 d Fullextras 5p (Diesel)
Opel Astra Ecoflex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa EcoFlex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Peugeot 308 Executive 1.6 HDI 5p (Diesel)
VW Polo 1.2 12v 5p
Seat Ibiza 1.2 12v Mod. Novo 5p
Audi A-3 Sportback 1.9 TDI 5p (Diesel)
VW Polo Live 1.2 12v 5p
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

Serviços de Informática,
Unipessoal, Lda.

Computadores

Retomas

•
Software
Apartado 78
2104-909 Coruche

A loja
dos seus filhos!

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

Tel. 243 677 049

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

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

Peugeot 307 Premium 1.6 HDI 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Silver + 1.2 16v 5p
Hyundai Getz 1.1 C/AC 5p
Opel Vectra Carav Sport 1.9 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 307 Break 1.4 HDI 5p (Diesel)
Mercedes C-220 CDI STW 5p (Diesel)
Hyundai H-1 2.5 TD 9 Lugares C/AC (Diesel)

Comerciais

Opel Astra Sport Van 1.3 CDTI C/AC 90CV
Peugeot Partner 1.6 HDI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Hyundai Getz 1.5 CRDI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Mitsubishi Strackar 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DID Van C/AC
Fiat Stilo 1.9 JTD Sport Van C/AC 115cv
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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 12 a 120 Meses
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DO PRADO

AO

PRATO

Mónica Tomaz
Médica veterinária

O HACCP(parte III)
Caríssimos leitores,
Hoje iniciaremos a abordagem dos 7 princípios fundamentais do HACCP:

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

2100-169 Coruche

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

PRINCÍPIO 1 – Análise de Perigos
O objectivo da análise de perigos é desenvolver uma lista de perigos que sejam de significância tal, que é provável poderem causar injúria
ou doença se não forem efectivamente controlados. Perigos cuja ocorrência não seja razoavelmente provável não requerem posterior consideração dentro do plano HACCP.
É importante considerar na análise de perigos
os ingredientes e as matérias-primas, cada etapa
do processo, armazenagem do produto e sua distribuição, preparação final e uso pelo consumidor.
Quando conduzida a análise de perigos, os
assuntos de preocupação com a segurança devem
ser separados dos assuntos de preocupação com a
qualidade. Um perigo é definido como um agente
biológico, químico ou físico que é razoavelmente
provável de causar doença ou injúria na ausência
do seu controlo. Logo, a palavra perigo usada no
contexto deste documento é limitada à segurança.
Uma completa análise de perigos é a chave
para preparar um plano HACCP efectivo. Se a
análise de perigos não é feita correctamente e os
perigos que necessitam de controlo no sistema
HACCP não são identificados, o plano não será
efectivo independentemente de ser correctamente
seguido.

Depois de listados os potenciais perigos, é
realizada uma exaustiva avaliação dos mesmos.
Nesta etapa a equipa HACCP decide que potenciais devem ser considerados no plano. Nesta fase
cada potencial perigo é avaliado acerca da severidade, ou gravidade (G) e da probabilidade da sua
ocorrência (R). Com estes 2 valores encontra-se a
Significância (S) (S=RxG), que nos indica se um
perigo será ou não significativo nesse plano
HACCP.
Por exemplo num estabelecimento alimentar
que confeccione mousse de chocolate com ovos
inteiros, não pasteurizados eu terei um perigo iminente de Salmonella spp, com um R=100 e um
G=1000, o que me dá um valor se Significância
(S) de 100000. Sendo assim terei um perigo significativo, que terá de ser avaliado numa etapa
posterior do plano HACCP.
Se noutro estabelecimento alimentar onde a
confecção da mousse inclui o uso de ovos pasteurizados, os meus valores vão alterar: R=10 (a
probabilidade de haver salmonela naquela mousse
é menor) e a G=1000 (a gravidade mantém-se
pois se houver salmonela o consumidor irá igualmente adoecer). Em relação à Significância, ficaremos com um valor de 10000 e podemos indicálo como um perigo não significativo.
Durante a avaliação de cada potencial perigo
devem ser considerados: o alimento, o modo de
preparação, o transporte, a armazenagem e as prováveis pessoas que consumirão o produto, para
determinar como cada um destes factores pode
influenciar a probabilidade de ocorrência e severidade do perigo a ser controlado. Perigos identificados numa empresa podem não ser significantes
noutra que produza o mesmo, ou um produto
similar (como vimos atrás no exemplo da mousse
de chocolate).

Comida para fora e Frango no Churrasco

(continua...)

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Bifes Panados
(Em homenagem ao Zé Padeiro, homem de touros da Chamusca)

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

• Os bifes devem ser abeberados, durante 1 hora, em vinho branco seco,
com pimenta em grão, alho esmagado com casca e sal. Depois de envoltos
em ovo e pão ralado podem-se fritar em banha. Depois de fritos convirá
colocar em pano para absorver a gordura.
Os bifes são servidos com puré de batata e / ou com salada de tomate,
cebola e orégãos.
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