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EDITORIAL

A Nostalgia das Festas
Como qualquer coruchense, era
um miúdo quando comecei a ir às
Festas em Honra de Nossa Senhora
do Castelo, lembro-me que na altura
eram as “Festas Populares de Coruche”. Ansiava por ir ao pavilhão
gimnodesportivo (ainda em construção e assim esteve durante uns bons
anos), adorava andar nos carros e nos
triciclos a pedais numa pista improvisada.
Tirando o palco de betão, os stands
de automóveis e as máquinas agrícolas, a vida para os putos da minha
idade era no pavilhão, não eram só os
carrinhos, as bicicletas e os triciclos
eram os campos de badmington, as
mesas de ping pong, as damas, os
xadrez, era ali que nós fazíamos novos amigos, enfrentávamos adversários mais velhos que nós, os tais, os
maiores, os que “tinham a mania” que
eram os vencedores e ficavam zanga-

dos quando perdiam com os tais putos.
No Pavilhão existia ainda uma
sala de cinema improvisada, foi lá
que vi pela primeira vez o “Anikibobó” do Manoel de Oliveira, foi
nesse dia também que a minha avó
me veio buscar para jantar, porque
não sabia de mim, foi num dia 17 de
Agosto de mil novecentos e oitenta e
qualquer coisa.
Nesse tempo ia às corridas de toiros com o meu avô, ferrador de profissão, a “tirada da cortiça” dele era
na altura das Festas. Quem ainda
tinha mulas era nesta altura que as
vinham tosquiar e “calçar”, porque
era preciso vir à Festa e trazer os animais bonitos. Muita gente não tinha
automóvel e vinham dos arredores, de
carroça e deixavam as mulas nos
estábulos da oficina dele.
O meu avô era forreta, lembro-me
quando íamos às corridas levava sempre uma garrafa de vidro cheia de
água da torneira, para não ter que me
comprar uma garrafita de água ou até
um sumo, a minha mãe dava-lhe di-

nheiro para me comprar um gelado e
tinha de me contentar com um gelado
só de gelo porque esses eram os mais
baratos, eheh! Que saudades avô!
Também fui escuteiro, e no dia 17
de Agosto lá ia o Agrupamento 119
do CNE de Coruche a acompanhar a
Senhora do Castelo, todos queriam
levar a bandeira dos escuteiros e para
ninguém ficar triste fazíamos à vez!
Passada a fase da infância as festas
começaram a ter outro sentido e a
noite tornou-se no ponto alto destes
dias de folia, os bailaricos no ringue,
com uma carrinha de caixa aberta a
vender umas cervejas, onde eu e os
meus amigos “suplicávamos” por
uma, as namoradinhas das festas, as
horas marcadas para chegar a casa.
Os concertos eram o ponto alto das
festas, Trovante, Rui Veloso, GNR, os
Xutos e Pontapés, etc, etc.
Sem dar conta disso cresci, e hoje
é com nostalgia que recordo as idas às
corridas com o meu avô, os assados
da minha avó, as coisas que ficaram
por fazer enquanto criança e adoles-

cente e pergunto-me: hoje em dia o
que representam para mim as Festas
do Castelo?
Hoje é manter a tradição de ir às
Festas, estar com os amigos de infância que por motivos profissionais ou
familiares tiveram que deixar Coruche, mas que assim como eu, não esquecem os amigos e cá estamos de
braços abertos uns para os outros,
para partilharmos um abraço, dois
dedos de conversa e bebermos um
copo. Recordamos os tempos que já
passaram e relembramos que já temos
mais de trinta.
Agora que o mistério da paternidade se aproxima, interrogo-me como vão ser as Festas para o meu filho? E Coruche?
Este mês não me vou alongar
mais, comovem-me estas linhas, por
que não há sentimento pior…
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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Autárquicas 2009
O Jornal de Coruche, no sentido da informação e do esclarecimento dos nossos leitores, oferece a cada grupo candidato
às eleições autárquicas de 11 de Outubro (movimento de cidadãos e partidos) uma página no nosso jornal, que deverá ser
composta por cada um e da sua inteira responsabilidade.
Cada grupo concorrente deverá fazer chegar até ás 12 horas
do dia 28 de Setembro a sua página com as dimensões deste
jornal, devidamente acabada, através do email direccao@ojornaldecoruche.com
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Autárquicas 2009

MIC apresentou candidatos à Câmara de Coruche
– Moreira da Silva e Abel Matos Santos são os candidatos
a presidentes do Executivo e da Assembleia Municipal de Coruche
Foi no passado dia 31 de Julho, pelas 20,30 horas no bonito salão da Quinta de Santo André, que o MIC – Movimento Independente de Cidadãos
por Coruche, realizou um jantar convívio para dar a conhecer os seus candidatos à Câmara Municipal de Coruche (executivo e assembleia).

O primeiro candidato apresentado, foi o Dr. Abel Matos Santos,
que concorre à presidência da
Assembleia Municipal, que iniciando o seu discurso num tom emotivo, referiu como o MIC se formou
e o seu percurso até ao presente,
fazendo referência a “actos infelizes de pessoas que tentaram desde
o principio denegrir e impedir o
MIC de se formar”, facto que serviu para dar ainda mais força ao
movimento “que conta actualmente
com mais de 100 membros activos”,
assentes “numa base de verdade, de
valores, amizade, compreensão e
afecto, que permitiu sermos os pri-

meiros a apresentar listas completas para as freguesias e câmara
municipal”.
Antes de apresentar os 31 elementos que compõem a lista para a
AM, acrescentou; “O que nos preocupa são os nossos valores e olhando lá para cima para o Castelo,
vimos a santa padroeira de Coruche que nos orienta e que nos guia,
vimos o vale do Sorraia, com as
suas pontes e o seu rio, símbolos
indeléveis da nossa terra, que nos
animam e nos impelem a ajudar as
nossas gentes”, disse, afirmando
que “iremos sempre ser parte da
solução, ajudar a resolver os pro-

blemas, somos fervorosamente adeptos e amantes de Coruche, iremos
dar o nosso melhor e nunca iremos
entrar pela baixa política e pelo diz
que disse. Somos por Coruche, somos pelas Pessoas, pelos nossos
valores e por um futuro melhor”,
concluiu Abel Matos Santos.
De seguida, António Moreira
da Silva, ex-comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, foi
apresentado como o candidato à presidência do Executivo da Câmara
Municipal de Coruche. Dirigiu-se
aos presentes agradecendo “o trabalho que os homens e as mulheres
deste concelho fizeram para che-

Lista de Candidatos Efectivos ao Executivo Municipal de Coruche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

António Manuel Moreira da Silva, 58 anos, funcionário público aposentado
Teresa Margarida Evangelista Serrão Montoia, 37 anos, professora
Vasques Freitas Gomes, 59 anos, empresário
Hélder Parreira dos Santos, 36 anos, técnico superior
Maria da Graça Gastão de Sousa, 35 anos, bancária
Ana Maria Marques, 31 anos, técnica de ciências documentais
Ricardo Jorge Garcia da Silva, 32 anos, psicólogo

Candidatos Suplentes
1.
2.
3.

Inês Maria Penha Ferreira de Lacerda e Megre de Abreu Novais, 37 anos,
psicóloga educacional
Maria Fernanda Silva Pereira Nunes, 47 anos, professora
Sofia Isabel Matias Barroso Gomes, 29 anos, professora

Lista de Candidatos Efectivos à Assembleia Municipal de Coruche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, 35 anos, Psicólogo Clínico
Gonçalo André Ramos Ferreira, 25, anos, Consultor
Sandra Luísa Négrier Meirinho Diogo, 37 anos, Professora
Manuel João Ferreira Pascoal, 34 anos, Técnico de Farmácia
Sofia João Ferreira, 27 anos, Técnica Superior de Turismo
António Joaquim Pinto Pereira, 45 anos, Empresário
Carlos Emídio Carrasco Heliodoro, 36 anos, Eng.º Agrónomo
Sara Margarida Moreira Faria e Silva, 25 anos, Directora de Marketing
Francisco Raul Pinto dos Santos, 42 anos, Desenhador/Projectista
Frederico José Emídio Nunes Condeço, 37 anos, Animador cultural

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

garmos a este momento”, onde “a
escala de valores que temos, prima
pela competência, honestidade e
transparência” e “mais do que as
palavras o que queremos é fazer
coisas pela nossa terra”.
“Neste momento, queremos dizer que estamos aqui de uma forma
aberta, contando com todos e pedindo toda a colaboração das pessoas, dizendo aquilo que querem
que seja feito, construindo políticas
de sustentabilidade, não fazendo
diferença entre as pessoas do passado, do presente e do futuro, trabalhando com todos”.
Moreira da Silva, conta com “a

ajuda e participação de todos os
munícipes, ouvindo as pessoas, para se poder trabalhar com eficácia
e conjugando os seus esforços”.
Finalizou a sua intervenção, apresentado a sua equipa, constituída pelos efectivos Teresa Montoia, Vasques Gomes, Hélder Santos, Graça
Gastão de Sousa, Ana Maria Marques e Ricardo Garcia da Silva.
No final, tocou-se o hino do
MIC, uma música de esperança, de
confiança no futuro, com música e
interpretação de Carlos Filipe (Marmelada) e letra de Teresa Montoia,
com todos os presentes a dançarem e
a cantarem o hino de pé.

Élia Cristina Marques Neves, 25 anos, Psicóloga
Rita Baltazar Paulo, 56 anos, Funcionária pública
Silvestre Paulo Monteiro da Fonseca, 35 anos, Encarregado de Manutenção
Maria Gabriela dos Santos Tomás, 34 anos, Socióloga
Marco Paulo Ferreira Canuto, 28 anos, Empresário da Restauração
Vanda Mafalda Martins Alves, 31 anos, Professora
Orlando António Pereira de Oliveira, 39 anos, Funcionário dos correios
Célia de Jesus Fortio Oliveira Amêndoa, 34 anos, Agricultora
António Rosalino Santos Brasileiro, 41 anos, Técnico Auxiliar de Educação
Miguel Raúl Casa-Branca Santos, 21 anos, Estudante universitário
João Pedro de Sousa Alves Ferreira Montoia, 40 anos, Bancário

Candidatos Suplentes
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

José Carlos Santos Duarte Ferreira, 43 anos, Vigilante da Natureza
Arquiminio Manuel Casinhas Machareu, 44 anos, Funcionário dos correios
Élio Feliciano dos Santos, 55 anos, Empregado comercial
Maria Margarida Faria Moreira da Silva, 54 anos, Funcionária pública
Joaquim Guilherme Justino Laranjo, 60 anos, Aposentado
Maria de Lurdes Nogueira Ferreira, 60 anos, Ex-empresária/desempregada
Manuel Alves dos Santos, 70 anos, Técnico oficial de contas
Maria Ana Chibante dos Santos, 21 anos, Estudante universitária
Patrício Manuel dos Santos, 61 anos, Aposentado
Maria Manuela Bento Machado, 41 anos, Assistente operacional

Contactos:
www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
Tm 960 240 665
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Autárquicas 2009

CDU apresentou candidatos

No passado dia 24 de Julho a CDU apresentou, nas Piscinas Municipais de Coruche, a lista
de candidatos às eleições autárquicas de 2009.
Ortelinda Nunes é o nome escolhido para a
Câmara Municipal de Coruche. A candidata fez
questão de destacar que as Piscinas Municipais
foram o local escolhido para a apresentação dos
candidatos uma vez que “esta foi uma obra projectada e iniciada em 2001 pela gestão da
CDU”.
Ortelinda Nunes aproveitou o discurso para
tecer fortes críticas à gestão do PS na Câmara de
Coruche, dizendo que, ao fim de oito anos “o PS
mantém os problemas estruturais por resolver:
há menos população em Coruche e as assimetrias estão cada vez mais acentuadas”. A candidata acusou ainda a gestão do PS de ser “autista,
autoritária e tecnocrata”.
Caso vença as eleições, a CDU pretende praticar uma política de proximidade que se “centre nas pessoas e nas necessidades das mesmas”.
Na apresentação esteve também presente
António Filipe, o actual deputado e primeiro
candidato da CDU nas eleições legislativas pelo
distrito de Santarém. António Filipe considerou
que o resultado das eleições europeias são um
bom prenúncio para as autárquicas.
José Casanova, actual director do jornal
Avante!, é o candidato à presidência da Assembleia Municipal.
____
Texto e fotos: Laura Macedo

Autárquicas 2009

A candidata à Câmara
Ortelinda Nunes

PS apresenta candidatura à Fajarda
– e critica o MIC

O Partido Socialista apresentou no passado dia 1 de Agosto, no
Parque de Merendas da Freguesia da Fajarda, o candidato do PS
àquela Freguesia da Fajarda, de seu nome Fernando Fernandes, de
52 anos de idade, aposentado e natural da Fajarda.
Joaquim Banha, presidente do PS de Coruche, apresentou o candidato, referindo que se tem de “impor a bandeira do PS na Fajarda”
Já Fernando Fernandes disse que “é preciso mudar de rumo, mudar
os destinos da Freguesia”, apresentando propostas que fazem parte do
seu programa eleitoral, como “apoio a construção de Centro Escolar,
a construção de Ringue Polivalente, analisar a possibilidade de abertura de novas ruas, requalificação da Rua António Roquette, pequenas
obras na Freguesia, apoiar as colectividades”.
Rematou Joaquim Banha, apelando ao voto no PS e dizendo que o
seu candidato “é o melhor candidato à Freguesia”, afirmando que “a
Freguesia é Socialista, pois o PS vence as eleições legislativas e europeias desde sempre”.
Dionísio Mendes, presidente da Câmara de Coruche e recandidato,
afirmou “a importância de um bom relacionamento entre a freguesia
e a câmara”.
Fez ainda referência directa ao MIC – Movimento Independente de
Cidadãos por Coruche, criticando claramente o seu surgimento,
referindo “os perigos que representa o surgimento de movimentos,
ditos de independentes, mas com conotações políticas, apresentandose de forma enganosa junto das populações, pelo que todos devem
estar atentos ao surgimento destes senhores e das suas propostas”
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Autárquicas 2009

MIC apresentou candidatos
à Freguesia do Biscaínho
No passado Sábado, dia 18 de Julho, na esplanada
das bombas da Repsol, no Biscainho, o MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche apresentou a sua lista concorrente à freguesia do Biscainho –
Coruche.

O porta-voz do movimento, Abel Matos Santos,
apresentou o candidato do MIC a Presidente da Junta de
Freguesia do Biscainho, Pedro Miguel Falé da Silva
Diogo, bancário de 38 anos de idade.
De seguida Pedro Diogo falou da sua motivação
para gerir os destinos da junta nos próximos anos,

referindo que “há vários anos que a minha vida é no
Biscainho e com as pessoas do Biscainho, devido à
minha profissão, e vejo que esta terra está estagnada e
reuni esta equipa para com eles dar o impulso de
mudança que o biscainho precisa para melhorar a vida
destas pessoas”.

Candidatos efectivos à Junta de Freguesia do Biscainho
(ordem alfabética)
1 - Ana Lúcia de Oliveira, 36 anos, cabeleireira
2 - Anabela Santos Coelho, 43 anos, ajudante acção directa
3 - Daniel Francisco Santos Faria, 26 anos, consultor
4 - Domingos Ribeiro Telles Megre, 27 anos, empresário
5 - Duarte Manuel Moreira Martins, 34 anos, empresário
6 - João Pedro Montoia, 40 anos, bancário
7 - Nuno António Branco Maurício, 28 anos, auditor
8 - Orlando António Pereira de Oliveira, 39 anos, carteiro
9 - Pedro Miguel Falé da Silva Diogo, 38 anos, bancário
10 - Tânia Marieta Santos Ferreira, 25 anos, engenheira agrária

Contactos:
www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
Tm 960 240 665

Autárquicas 2009

MIC apresentou candidatos à Freguesia da Fajarda
Foi no passado Sábado, dia 25 de Julho, no Auditório Multiusos da Fajarda que o MIC – Movimento
Independente de Cidadãos por Coruche apresentou a
sua lista concorrente à freguesia da Fajarda - Coruche.
O porta-voz do movimento, Abel Matos Santos, apresentou “a única mulher cabeça de lista a uma freguesia em
todo o concelho e de todas as forças políticas”.
A candidata do MIC é Sofia João Ferreira, é uma
jovem de 27 anos, técnica superior de turismo, já com

um brilhante curriculum profissional que engloba responsabilidades nacionais e internacionais.
As palavras usadas pelo porta-voz do MIC para
caracterizar Sofia Ferreira foram “uma pessoa que tem
surpreendido pela sua capacidade de trabalho, pela sua
seriedade, pela sua correcção e pela sua educação que
considero altíssima”.
De seguida, Sofia Ferreira, agradeceu o apoio de
todos os que colaboraram para a elaboração da lista e

dos presentes, referindo que “apesar de não estar aqui
todos os dias pois tive de sair da Fajarda por motivos
profissionais, acredito que o conhecimento que adquiri
até agora poderá ser uma mais-valia para a freguesia”.
A candidata disse ainda “que mais do que uma parte,
esta lista vale pelo seu todo” e que “todos partilham dos
valores e princípios do MIC, onde a parte da solução
será sempre aquela que privilegiaremos, para dar
resposta às necessidades das pessoas da Fajarda”.

Candidatos efectivos à Junta de Freguesia da Fajarda

Candidatos suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Marta Sofia Pereira Santos Prates, 18 anos, Estudante
11. Paulo Fernando Custódia Fernandes, 34 anos, Comercial
12. Manuel Jorge Ferreira, 56 anos, Operador Central Térmica

Sofia João Ferreira, 27 anos, Técnica Superior de Turismo
Frederico José Emídio Nunes Condeço, 37 anos, Animador cultural
Vanda Cristina Rocha Cebola, 32 anos, Eng.ª Agrícola
José Manuel Ferreira Santos Serrão, 26 anos, Porta-Miras
Manuel João de Matos Balhé, 43 anos, Técnico de Contabilidade
Maria da Conceição Ferreira da Costa Paulino, 55 anos, Educadora de Infância
Inês Isabel Pereira Santos Prates, 25 anos, Enfermeira
Dulce Mendes Pinto Augusto Mergulho, 32 anos, Assistente Dentária
Fernanda Maria Ferreira Martins, 40 anos, Operária fabril

Contactos:
www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
Tm 960 240 665

6

O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 40 • Agosto de 2009

Autárquicas 2009

MIC apresentou candidatos
à Freguesia de Coruche
Foi na 6.ª feira, dia 10 de Julho, pelas 21 horas no
restaurante Bairro Novo que MIC – Movimento
Independente de Cidadãos por Coruche apresentou a
sua lista de candidatos à Junta de Freguesia de Coruche.
O cabeça de Lista apresentado pelo porta-voz do

movimento Abel Matos Santos, é o empresário António
Joaquim Pinto Pereira de 45 anos de idade, que de
seguida apresentou a sua equipa de 18 elementos.
António Joaquim, fez referência às principais linhas programáticas do seu manifesto eleitoral que

assentam na criação de um gabinete de apoio social,
limpeza e criação de espaços verdes, segurança
rodoviária, ligação da vila a Santo Antonino, desenvolvimento das competências da Junta e a aproximação
das populações às decisões da Junta.

Candidatos efectivos à Junta de Freguesia de Coruche

Candidatos suplentes

1 - António Joaquim Pinto Pereira, 45 anos, empresário
2 - Célia Sacramento Lopes, 41 anos, funcionária pública
3 - Arquiminio Machareu, 44 anos, funcionário dos CTT
4 - Paulo Formigo, 44 anos, vendedor
5 - Maria Margarida Moreira da Silva, 54 anos, funcionária pública
6 - Manuela Machado, 41 anos, assistente operacional
7 - Maria Ana Santos, 21 anos, estudante universitária
8 - Manuela Malta, 44 anos, assistente operacional
9 - Carlos Pascoal Filipe, 43 anos, empresário
10 - Sandra Meirinho, 37 anos, professora
11 - Élio Santos, 56 anos, empregado balcão
12 - Patrício Manuel dos Santos, 61 anos, aposentado
13 - Joaquim Laranjo, 60 anos, aposentado

1 - Manuel Alves dos Santos, 70 anos, técnico oficial de contas
2 - Gonçalo André Ramos Ferreira, 25 anos, consultor
3 - Alice Rosa Pinto Pereira, 43 anos, professora
4 - Joaquim Manuel Arráteis, 38 anos, gestor de empresas
5 - António Manuel Ferreira, 48 anos, empresário

Contactos:
www.miccoruche.org
info@miccoruche.org
Tm 960 240 665
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MIC apresentou candidatos
à Freguesia da Lamarosa
Foi no passado sábado, dia 1 de Agosto, no Ameixial, que o MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche apresentou a sua lista concorrente à
freguesia de São José da Lamarosa – Coruche.
A apresentação, esteve a cargo de Teresa Serrão
Montoia, que se mostrou convicta que a “equipa dinâmica, séria e extremamente popular que o MIC congregou na freguesia da Lamarosa, pode concretizar uma
série de objectivos e de necessidades que a população
tanto diz sentir falta”.
Assim, num ambiente descontraído, José Lopes Nu-

nes, foi apresentado como o cabeça de lista à freguesia
da Lamarosa, referindo no seu discurso de apresentação
que um dos seus principais objectivos é ajudar a concluir o centro de noite/lar de idosos para a freguesia,
dizendo emocionado que “quando já não puder comer
sozinho, não quero que me mandem para Marinhais ou
para outro sítio qualquer junto de pessoas que nunca vi,
quero estar ao pé das pessoas de sempre, na minha
terra e quero isso para todos os da Lamarosa”.
O apoio aos jovens e aos mais velhos são o enfoque
das ideias de Lopes Nunes e da sua equipa para a

Lamarosa, acrescentado ainda que o salário de presidente da Junta será todo doado para o lar, não esquecendo ainda a importância da aquisição de uma
ambulância para a freguesia, através da boa vontade dos
seus conterrâneos e da venda do carro de presidente da
Junta, do qual pretende prescindir.
José Lopes Nunes, de 63 anos, é um homem extremamente acarinhado pelas pessoas, que conquistou a
sua vida com muito trabalho, sendo sempre muito
empreendedor, dedicando-se actualmente à agricultura
e à criação animal.

Candidatos efectivos à Junta de Freguesia da Lamarosa

Candidatos suplentes

1 - José Lopes Nunes, 63 anos, Trabalhador Agrícola
2 - Cremilde Joaquina Cabecinhas, 39 anos, Desempregada
3 - João Augusto Borda D'Água Lopes, 22 anos, Estudante Universitário
4 - João António da Silva do Vale Santos, 41 anos, Engenheiro Hidráulico
5 - Andreia de Oliveira Figueiras, 24 anos, Estudante Universitária
6 - António José Coelho, 49 anos, Operador de máquinas
7 - Georgina Joaquina Cabecinhas Vale Santos, 42 anos, Doméstica
8 - Júlio Manuel Pirralho, 52 anos, Motorista
9 - Joaquim Manuel Pirralho, 52 anos, Motorista

10 - Rui Alexandre Guerra Bento, 34 anos, Operário fabril
11 - Rui Manuel Carvalho Marques, 32 anos, Operário fabril
12 - Luís Miguel Carvalho Marques, 29 anos, Serralheiro
13 - Silvestre Cordeiro Nunes, 42 anos, Agricultor
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Presidente da Câmara condenado
em tribunal Dionísio Mendes, foi sentenciado por
difamação agravada

“Hoje, no Tribunal de Coruche, foi feita Justiça!”.
Foi assim que António Manuel Moreira da Silva, ex-Comandante dos Bombeiros Municipais de Coruche, afastado por
Dionísio Mendes em 2004, falou após a saída do tribunal de
Coruche a 30 de Julho, dia da
leitura da sentença.
De lembrar que Dionísio
Mendes acusou Moreira da
Silva de ter cometido irregularidades nos Bombeiros Municipais em proveito próprio, tendo
chegado a processá-lo, mas ficando provado que as acusações
eram falsas. Simultaneamente
Moreira da Silva processou
Mendes por difamação, processo este que agora chega ao fim.
Em declarações ao JC, acrescentou ainda que “ficou provado
que as afirmações que fez durante anos a meu respeito eram
falsas e ficou provado em tribunal que pretendeu difamar-me gravemente, tendo sido con-

Dionísio Mendes condecorando Moreira da Silva com o crachá de ouro da liga dos bombeiros portugueses
em Outubro de 2003. Em Março foi afastado dos Bombeiros.

denado por difamação agravada”. A extensa sentença que foi

lida pela senhora juíza durante
mais de uma hora, obrigou o

edil de Coruche a ficar de pé
todo esse tempo, podendo ler-se

ainda que Dionísio Mendes foi
condenado a pagar uma indemnização de 10 mil euros à vítima
de difamação e ainda a pagar
uma multa de 5000 euros ao tribunal e condenado a pagar todas
as custas do processo.
Entretanto, Moreira da Silva
foi apresentado publicamente
como o candidato à presidência
da autarquia de Coruche pelo
MIC, disputando directamente
com Dionísio Mendes (PS) a liderança da Câmara.
Por seu lado, Dionísio Mendes interpôs recurso da sentença
e em declarações ao nosso jornal disse que, “o processo continua a correr nos tribunais,
estamos calmamente a aguardar a decisão final. Nesta fase,
não existem inocentes nem culpados, vamos esperar pelo desfecho do processo”. O presidente da Câmara Municipal de
Coruche afirmou ainda que está
“de consciência tranquila e serenamente à espera do resultado
do recurso”.

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTANA DO MATO

MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
CONDENA OS ATENTADOS EM JACARTA,
INDONÉSIA
Na sequência dos atentados na manhã do dia 7 de Julho na capital indonésia de Jacarta, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da
República Democrática de Timor-Leste condena veemente os
actos violentos que vitimaram vidas inocentes.
Sua Excelência o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Zacarias Albano da Costa que se encontra em viagem depois do encontro do Movimento dos Países Não-Alinhados (MNA), no Egipto, afirmou “repudio toda e qualquer atitude de violência ou extremismos
causadores de instabilidade na região e no mundo. Todos os actos
terroristas devem ser combatidos com determinação e os seus
autores levados à justiça”.
O Governo da República Democrática de Timor-Leste está solidário com a República da Indonésia, especialmente, neste momento de grande consternação.
Aproveitando esta oportunidade, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Zacarias Albano da Costa, em nome do Governo da
República Democrática de Timor-Leste apresenta as mais sentidas
condolências aos familiares e amigos das vítimas.

O Executivo da Freguesia de Santana do Mato,
bem como toda a população, deseja a todos
os Coruchenses e Forasteiros
umas excelentes Festas em
Honra de Nª Sra. do Castelo 2009.
O Presidente da Junta

Joaquim Banha
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ETNOGRAFIA

Etnografia &
Folclore
Os mais atentos já se terão apercebido, que o mundo do folclore que é também o nosso, está repleto de novas
ideias, mas pena será que algumas venham ainda lançar mais confusão num
movimento que ainda se debate com a
intromissão de uma maioria não representativa, e se constata que muita gente
que está nos centros de decisão e faz as
leis que nos regem – pelo menos tudo o
indica, – não sabem o que é folclore.
Certo que cada um de nós é credor do
direito de opinião, que no entanto não
pode impor, mas que se respeita, se
debate, e se aceita ou contesta. Temos
por isso que conversar…
Pessoalmente, há que dizê-lo, não
tenho qualquer dificuldade e quando
disso é caso, alterar os meus pontos de
vista, da mesma maneira que não consigo calar a minha discordância quando
isso acontece. Vamos por isso “conversar” um pouco…
Vamos, pois, aos factos, e apenas aos
factos, pois de certo modo parafraseando
António Sérgio, as pessoas não se discutem. E começo por dizer, que estou
baralhado, e como dizia o povo, das
duas, uma, ou já não percebo nada disto
ou andam a brincar com a gente.
Se bem percebi, agora a diferença é
saber destrinçar no folclore o que é cultura e o que é recreio, e pelo que julgo
perceber em cada um dos nossos grupos
coabitam os componentes com motivações culturais e outros com motivações simplesmente recreativas – o que
mina a paz e a coesão associativa.
Quando das deslocações, uns procuram
visitar museus e monumentos históricos,
enquanto outros vão refrescar para o
Café; uns têm uma “entrada” para levar
algo em concreto, enquanto outros têm
uma “saída” para trazer qualquer coisa.
E ainda que não pode haver “ranchos”
dado que estes acabaram entre 1910 e
1920.

Lino Mendes *

Não sei se consegui transmitir aquilo
que percebi, mas se algo deturpei, desde
já as minhas desculpas…
Ora bem, mas se está correcta esta
minha interpretação, fico preocupado
pois o mundo do folclore que coabito é
outro.
Claro que a “saída” de um “rancho
folclórico” é sempre uma “acção cultural” pois vai acontecer um “encontro de
culturas”, e sendo embora de aplaudir se
alguns componentes aproveitam o tempo
livre para visitar
Museus e outros espaços de cultura,
não se pode condenar os que se vão
refrescar para o Café, desde que o façam
com dignidade. Acontece até que é ali que
os vários grupos ainda confraternizam.
O momento cultural é a demonstração/ espectáculo, quando os agrupamentos tentam representar aquilo que as
gentes de antigamente faziam no seu
tempo de recreio.
No fundo, digamos que apenas se
trata de maneiras diferentes de ver o
assunto. Mas o mesmo já não posso dizer
quando se pretende separar os conceitos
de rancho folclórico e de grupo de folclore, atribuindo ao primeiro o papel de
seguir as modas e divertir o público com
aquilo que são gostos instalados, enquanto
ao segundo cabe provocar o aparecimento de novas mentalidades, e surpreender
o público obrigando-o a reflectir.
De acordo que os ranchos terão
acabado entre 12910 e 1920,que de outro
modo a sua designação não poderia hoje
figurar na terminologia do folclore.
Claro que é a minha opinião sobre
factos e apenas isso, e só não fiquei calado, porque o movimento folclórico ou de
folclore, como quiserem, está cheio de
silêncios que não podem continuar.
Agora e para mim, rancho folclórico e
grupo de folclore são sinónimos.

JUNTA DE FREGUESIA
DE
SÃO JOSÉ DA LAMAROSA

Mais um ano passou e Coruche volta a engalanar-se com as suas
tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.
O Executivo da Junta de Freguesia de São José da Lamarosa deseja
a todos os Coruchenses, visitantes e muito em especial à população
desta Freguesia que todos os anos prestam a sua homenagem
à Padroeira “Nossa Senhora do Castelo”,
umas Festas com muita saúde e alegria.

O Presidente da Junta

António Vaz da Venda

JUNTA DE FREGUESIA
DE BRANCA

* Agente Cultural

LANÇAMENTO NA SEDE DO JORNAL DE CORUCHE
Dia 14 de Agosto, pelas 21,30 h,

Apareça! A entrada é livre!
À venda durante as Festas
Preço especial de 15 euros.

O Verão já chegou, as nossas Festas em Honra de Nossa Senhora
do Castelo, já se aproximam e é com muito gosto e devoção
que todos nós participamos neste grande convívio.
Vamos acolher com amor, paz e carinho,
todos os forasteiros e emigrantes que nos visitam
nesta época do ano.
São os votos do Executivo da Junta de Freguesia de Branca.

Encomendas para
direccao@ojornaldecoruche.com
91 300 86 58 ou 243 677 344

O Presidente

Francisco Guilherme Godinho
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Programa das Festas 2009
em Honra de Nossa Senhora do Castelo
Dia 6, 7, 8 e 9 de Agosto
21h00 - Inauguração das Iluminações no Castelo
21h30 - Início da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
(Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
Dia 10 e 11
21h00 - Inauguração das Iluminações nas ruas da vila.
21h30 - Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo
(Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
Dia 12 e 13
21h30 - Continuação da Novena em Honra de Nossa Senhora do Castelo.
Solene Tríduo com a participação do Reverendo Padre José
Tavares, Missionário Comboniano.
(Colaboração do Grupo Coral de São João Baptista)
22h30 - A Banda da Sociedade Instrução Coruchense, executará na
Esplanada do Castelo alguns números Musicais do seu repertório.
Dia 14 – Dia do Fogo
07h00 - Grandiosa Alvorada (a cargo da Irmandade de NSC), seguindo-se
um desfile da Banda da Sociedade Instrução Coruchense, pelas
principais ruas da vila.
12h00 - Missa Solene cantada, em acção de graças pela Vitória de
Portugal na Batalha de Aljubarrota, com a participação do Rev.
Padre José Tavares, Missionário Comboniano.
18h00 - Inauguração das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo
19h00 - Missa de Sufrágio, por todos os Irmãos de Nossa senhora do
Castelo, falecidos.
21h30 - Conclusão da Novena e Solene Tríduo, com pregação do Rev.
Padre José Tavares, Missionário Comboniano. (Colaboração do
Grupo Coral de São João Baptista)
Concluída a Novena, actuação musical da Banda da Sociedade
Instrução Coruchense, na esplanada do Castelo
22h00 - Desfile de Fanfarras de Bombeiros
00h00 - Fogo de Artificio no Rio Sorraia - A cargo da Comissão de Festas
de Coruche e da Irmandade de Nª Srª do Castelo.
A Banda da Sociedade Instrução Coruchense executará alguns
números do seu vasto repertório, no Coreto do Jardim Municipal.
00h30 - Actuação dos “ContraBanda”, no palco das tasquinhas.
01h30 - Largada touros nas ruas da vila (5 de Outubro e Virgílio Campos
do Amaral)
Dia 15 – Diia da Padroeira
07h00 - Concentração de Pescadores no Rio Sorraia (org. Coruche Pesca
Desportiva)
08h00 - Saída para Pesqueiros
09h às 13h - Concurso de Pesca no Rio Sorraia - Taça Interclubes
12h - No Santuário do Castelo, Missa Solene em Acção de Graça a Nossa
Senhora do Castelo, com a participação do Rev. Padre José
Tavares, Missionário Comboniano.
18h00 - Tradicional Procissão em Honra Nossa Senhora do Castelo,
Padroeira de Coruche que percorrerá as principais ruas da vila.
No regresso e antes de recolher ao seu Santuário, realizar-se-á na
esplanada do Castelo a habitual e solene benção dos lares e campos
do Vale do Sorraia.
Acompanha a Procissão a Banda da Sociedade de Instrução
Coruchense.
21h00 - Grandioso Festival Folclore “António Neves” com a participação
dos seguintes Grupos Folclóricos:
Rancho Folclórico e Etnográfico “Danças e Cantares da
Mugideira” - Torres Vedras
Rancho Folclórico “Morangueiros do Sobral da Abelheira” - Mafra
Rancho Folclórico “as Lavradeiras de Penamaior” - Paços de
Ferreira
Rancho Folclórico de São José da Lamarosa - Coruche
Rancho Folclórico Arrozeiros do Sorraia - Santa Justa/Coruche
Rancho Folclórico Regional do Sorraia - Coruche
00h00 - Actuação da consagrada Banda coruchense “HANGAR 7 - Diana e
David” no Palco das Tasquinhas

Dias
6 a 18
Agosto

01h30 - Largada toiros nas ruas do centro histórico de Coruche.
Dia 16 - Dia do Aficionado
07h00 - Concentração de Pescadores (org. Coruche Pesca Desportiva)
09h às13h - Concurso de Pesca no Rio Sorraia - Prova Juvenil
09h00 - Concentração e verificações técnicas de Jogos de Cabrestos participantes no Grande Prémio “Bola de Prata”
09h30 - Desfile dos Jogos de Cabrestos participantes no “Bola de Prata”,
pelas ruas da vila.
10h00 - Início das Entradas de toiros – 1.ª Prova do Prémio
11h15 - Largada toiros nas ruas do centro histórico da vila de Coruche
16h00 - Prova de condução de Jogos de Cabrestos com obstáculos – 2.ª
Prova de Concurso no antigo campo da Horta da Nora.
17h30 - Largada de Bezerras Bravas para Senhoras e Juvenis
18h30 - Tourada à Corda (nas ruas junto ao Posto da GNR)
22h - Fabulosa Noite de Fado com os consagrados Fadistas - António Pinto
Basto, Vicente da Câmara, Maria João Quadros, Francisco Sobral,
Maria Armanda, Manuel da Câmara e Teresa Tapadas
00h00 - Espectáculo da Banda “Snowflakes” no palco das tasquinhas
01h30 - Largada de toiros nas ruas da vila
Dia 17 - Dia do Campino
06h30 - Concentração de Pescadores (org. Pesca Desportiva)
09h - 13h - Concurso de Pesca no Rio Sorraia - Taça do Emigrante
09h30 - Concentração de Campinos e restantes participantes no Cortejo
do Dia do Campino
10h00 - Concentração dos Jogos de Cabrestos participantes no Concurso
“Bola de Prata” – 3.ª Prova
11h00 - Cortejo Etnográfico do Dia do Campino
13h00 - Almoço do Campino
16h30 - Homenagem ao Campino e divulgação dos Finalistas do Prémio
18h15 - Corrida Toiros na Praça de Toiros de Coruche (ver cartaz definitivo
- participação dos dois Jogos de Cabrestos finalistas do concurso
“Bola de Prata” - final do concurso)
20h00 - Atribuição Prémio “Bola de Prata”, frente à Praça de Toiros
22h00 - Grandioso Espectáculo com a actuação de TONY CARREIRA
24h00 - Actuação da Banda “Stepsons” no palco das tasquinhas
Dia 18 – Dia da Juventude
10h00 - Entrada dos Toiros das largadas nas ruas da vila (para Cavaleiros
Amadores)
11h00 - Largada Toiros nas ruas do centro histórico da vila de Coruche
17h00 - Largada de Bezerras para crianças
18h30 - Tourada à Corda (junto ao Posto da GNR)
22h00 - Grandioso Espectáculo com a Banda UHF
00h00 - Espectacular Encerramento Surpresa, junto ao Parque do Sorraia.
00h15 - Espectáculo com a banda “Filhos da Terra” no palco das
Tasquinhas.
00h30 - Inicio das largadas de toiros nas ruas da vila (5 de Outubro) com
duas vacas e a “Mesa da Coragem”
01h00 - Largada de Toiros nas ruas da vila
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Chegou a altura de honrar,
festejando a santa padroeira
de Coruche.
O Jornal de Coruche foi
ouvir o Juiz da Irmandade,
o Dr. Diamantino Diogo

Fala o Juiz da Irmandade de NSC
O gosto de receber!
As festas em Honra de Nossa Senhora do
Castelo são um local de encontro de todos os
coruchenses, das suas famílias, das suas tradições
e culturas e ainda dos emigrantes que todos os
anos por esta altura nos visitam.
As obras que realizamos;
Muitas obras foram realizadas nos últimos três
anos, algumas delas inadiáveis e cujas consequências poderiam ser graves, se não tivessem sido
feitas.
Destacamos, o encaminhamento das águas
pluviais do miradouro junto à ermida, para não se
infiltrarem na encosta, a electrificação que se
encontrava depauperada e que foi toda renovada
de acordo com as normas em vigor, aumentando a
segurança das instalações, tendo sido intervencionada a ermida, a torre do castelo, a secretaria e os
anexos.
A igreja e a sacristia também foram recuperadas, tendo toda a instalação eléctrica sido embutida no interior e colocados projectores adequados.
Foi informatizado toda a secção de vendas,
permitindo uma gestão adequada do património
da irmandade, a Secretaria foi totalmente remodelada, pois não possuía condições para ser utilizada encontrando-se bastante degradada.
Os dois para-raios que estavam inutilizados há
dezenas de anos, foram recuperados e encontramse agora em pleno funcionamento.
Uma das obras mais dispendiosas foi o restauro das portas da ermida e da sacristia, que remontam ao ano de 1727, feita por técnicos credenciados.

A escadaria de acesso ao coro a partir da sacristia que era feita por degraus muito altos, foram
corrigidos de modo a que essa passagem seja feita
mais facilmente.
O numero de irmão que aderiram à Irmandade
aumentou de forma significativa no nosso mandato, o que nos deixa muito orgulhosos pois é uma
certeza da continuidade da nossa irmandade.
Também embelezamos com rega automática e
vegetação e flores o acesso ao Castelo, tornando-o mais verde e bonito.
Há ainda muito por realizar, nomeadamente a
sustentação das encostas, mas essa obra só se pode realizar com o apoio da irmandade, entidades
oficiais e do executivo municipal.
O Futuro
É o último ano que a Irmandade coopera no
pagamento do fogo de artifício, uma vez que à
INSC pelos seus estatutos cabe apenas a parte
religiosa das Festas e o apoio aos mais desfavorecidos, estando garantido que a partir deste ano
será a comissão de festas que assegurará, certamente com mais brilhantismo, o tradicional fogo
de artificio.
A Mesa da Irmandade, composta por 7 membros, orgulha-se da obra feita neste mandato,
sabendo que muito ainda há por fazer e deseja a
todos os coruchenses, suas famílias e a todos os
que nos visita nesta época do ano umas boas
Festas com a bênção da nossa Excelsa Padroeira,
Nossa Senhora do Castelo.
____
Abel Matos Santos
Fundador do Jornal de Coruche

JUNTA DE FREGUESIA
DE CORUCHE

A Junta de Freguesia de Coruche deseja a todos
os residentes e visitantes
votos de excelentes
Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo 2009.
O Presidente da Junta

Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa
“CORUCHE, uma freguesiia ondde é bom viver”

JUNTA DE FREGUESIA
DE VILA NOVA DE ERRA

Parabéns ao neto do nosso assinante
João Januário Serrão
Ricardo Serrão Correia – 25 anos
Neto de João Serrão e Catarina Maria
Serrão, e filho de Natália Maria Serrão, naturais
de Coruche, vêm por este meio dar a conhecer
que o seu neto Ricardo Serrão Correia se licenciou em Gestão e Engenharia Industrial, pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), de Lisboa, no ano lectivo de
2008/2009.

A Junta de Freguesia da Erra deseja a toda a população
do Concelho de Coruche em geral, e à da Freguesia
da Erra em particular, umas Festas do Castelo
fartas em convívio e divertimento.
Aproveita a oportunidade para agradecer a todos
quantos fizeram das Festas da Erra mais um enorme sucesso.
Visite a “Tasquinha” da Comissão de Festas da Erra
nas Festas do Castelo.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Erra

Mário Ribeiro
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As Festas da Senhora do Castelo

Pedro Lopes Boiça
Fotos: Arquivo do Museu
Municipal de Coruche

Juntámos dois ilustríssimos Coruchenses, que todos conhecem, que
todos acarinham, Heraldo Bento e Manuel Tomaz. São de uma estirpe
que só tem para ensinar, mas ainda muita vontade para aprender.
Fomos ao Museu Municipal buscar fotografias para pintar as palavras com imagens. Foi uma conversa fluida de muitas recordações e
nostalgias, muitas vezes preenchida de um enternecedor brilho nos
olhos.
O que pretendemos foi fazer uma pequena viagem aos tempos passados, de quando a Festa era no centro da Vila e a Praça de touros na
margem esquerda do Sorraia. De quando não havia artistas, nem farturas. Uma viagem a um tempo, em que a devoção a Nossa Senhora do
Castelo, era a maior das riquezas. Sentimo-nos transportados e inspirados por tamanha simplicidade. Desse momento saiu este pequeno
texto, que não pretende ser um retrato, só uma singela homenagem às
gentes de outrora. Estamos deveras enriquecidos. Esperamos não vos
defraudar.
Muito obrigado Heraldo. Muito obrigado Manuel.

Antigamente era assim..
Fim de tarde de dia 14, junto do Ermida de Nossa Senhora do Castelo começam a chegar largas dezenas de carroças, vindas quase de todos os concelhos
vizinhos, Benavente, Chamusca, Almeirim, Alpiarça. Alguns partiram ainda de
manhã para poderem vir assistir às Festa
da Senhora do Castelo. A devoção que
têm pela Senhora é tanta e tão intensa
que não olham a esforços para estarem
presentes na procissão que decorrerá na
tarde seguinte. Desaparelham-se os machos e mulas, dá-se água, palha, alguns
quadrúpedes mais afortunados comem
mesmo a única aveia que vêm no ano.
Procuram-se os melhores lugares, os que
chegarem mais tarde, ou têm espaço
guardado, ou ficam com lugares menos
abonados. Os que chegaram mais cedo,
já foram junto do altar, rezar, pagar a
promessa que tinham feito à Senhora no
ano passado, quando passaram por uma
aflição.
Tomam agora uma bucha e um copinho de tinto que a noite promete ser
longa e bem precisam de energia, os mais
novos, ou os mais motivados pelo sumo
da uva, nem se chegam a deitar. Ainda
antes da Novena, já a festa vai animada,
ouvem-se concertinas, conversas animadas, as meninas casadoiras não se rogam
em começar a bailar. Desejosa que estão
pelo dia seguinte, para poderem estrear o
único vestido dos últimos doze meses.
Feitos em casa, pela mãe, que os patacos
não dão para mais. Ainda antes de anoitecer já quase todos preparam a coberta

para pernoitar, não sem antes largar umas
larachas. É a noite do fogo, não há tempo
a perder, não querem perder pitada.
Escutam-se vozes comentando que o do
ano anterior foi um encanto.
Bem no âmago da Vila está o recinto
das Festas, paus caiados de um branco
que só visto e cheirado, há até quem
chame as Festas do Pau Caiado. Encimados por bandeirinhas que completam
o enfeite festivo. Ao fundo do lado
esquerdo é a quermesse, ainda repleta de
quinquelharias, mas com chão já quase
repleto de pequenos papelinhos das mais
variadas cores mas todos exactamente do
mesmo tamanho. No coreto, bem no centro da Praça, ouve-se a banda a transpirar
baixinho os primeiros solfejos, escalas de
baixo para cima e de cima para baixo.
Aos poucos a música, salpicada por
insistentes foguetes, vai enchendo todas
as ruas da Vila e como fumo entranha-se
no peito de cada um. Cheira-se Festa. Os
gaiatos mais traquinas correm de um
lado para outro como se uma maratona
tivesse 100 metros, descalços, porque o
dia de calçar, é só amanhã na procissão
da Senhora. Os mais azarados, só desconfiam o que os espera, anjinhos. Têm
de se vestir de Anjinhos. A Praça enche-se de gente. Homens de chapéu, cigarrinho no canto da boca, muitos de bigode,
passeiam as esposas, estas sentem-se
felizes de braço dado com o seu homem,
trajando o vestido do ano passado,
porque o novo é para a Senhora benzer.
Aproxima-se a hora do fogo, alarga-se o
passo para se ir assistir. Uns poucos
sobem ao Castelo, a maior parte aproximam-se do Sorraia. Um rancho de gente
preenche o paredão. Após o fogo, presente da Irmandade a todos os romeiros,
retornam a suas casas. Os mais foliões
aguentam até de madrugada.
De manhã cedo, uma quantidade
impressionante de gaiatada sobe em correria as barreiras do castelo, ainda nem
são sete horas, mas correm apressados
como se a sua vida se perdesse se chegarem um segundo atrasados.
Continua nas páginas seguintes >
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As Festas da Senhora
do Castelo

Quase sem fôlego, vão-se empurrando uns aos outros na brincadeira. Por fim
chegam ofegantes, quase sem conseguir
falar à Ermida do Castelo. Uma pequena
multidão prepara-se para assistir à alvorada, foguetes um após o outro, sem mais
quê, rebentam no ar. Parecem ter deveras
um brilho especial, talvez por ser ali junto da Senhora. Os mais fortes, morteiros,
até fazem tremer o coração.
Depois, antes de almoço, passam pelo
talho, compram este mundo e o outro em
quilos de peito de borrego. Borrego, é
essa a carne escolhida, para o almoço do
dia da padroeira.
Hoje é o dia mais importante de toda
a Festa. Dia solene. É o dia da procissão.
Nos montes, que não na Vila, começam a ultimar-se os preparativos para a
abalada. Grande parte faz dez quilómetros ou mais, para ir assistir à Procissão.
Vêm a pé, não têm outro remédio. Sol
rijo, o de Agosto. Meio da tarde, calor a

pique em cada cabeça. Carregam consigo
o jantar, galinha guisada, em bonitas cestas de verga, um garrafão de tinto, uma
manta para se sentarem e os sapatos. Era
o que faltava fazerem a caminhada calçados para estragar os sapatos. Ao chegar
pertinho da Vila é altura de finalmente os
calçarem. Vestidos balouçam-se com
uma breve brisa estival, muitos com
mesmo padrão. Há um padrão que ganha
nas festas, todas querem estar na moda.
Cada comerciante digladia-se, para ser
ele, semanas antes, a ter mais resgo nas
vendas, e com isso, ser o seu padrão, o
mais pintado na procissão.
Todos os 15 de Agosto, Nossa Senhora desce do Castelo, passeia pela
Vila, abençoa os campos e encanta as
pessoas. O Povo tem devoção, tem fé, faz
promessas, emociona-se, comove-se.
Quando Nossa Senhora do Castelo passa
nas ruas da Vila do Sorraia, sente-se uma
aura de tranquilidade. Uma gigantesca
massa compacta acompanha a procissão,
segue atrás da Senhora, reza as orações
que o Pároco lidera. Cá mais atrás, ovelhas, vacas, burros, animais doentes, procuram a bênção da Senhora e encerram a
procissão. A Senhora recolhe à Ermida,
pagam-se as últimas promessas. Regressa-se ao Largo da Câmara. Anoitece.
Centenas de romeiros, espraiam-se pelos

passeios da rua direita. Estendem a
manta, abrem o garrafão da pinga e encetam o farnel. Passam conhecidos, trocam-se cumprimentos. Estes insistentemente convidados, acabam por aceder a
partilhar o repasto. No palco começam os
ranchos. As mulheres aproximam-se, os

homens enchem as tascas. Depois dos
ranchos, segue-se um espectáculo de
concertinas e acordeões, formam-se pares para bailar. Arranjam-se e confirmam-se namoros. Toda a rua direita é um
fervilhar de foliões, o centro da Vila
transborda de festejo.

Durante a madrugada, não. Ainda
noite cerrada, os campinos começam a
conduzir os toiros até a praça. Partem das
ganadarias, a muitos, muitos quilómetros
de distância. Demoram toda a noite.
Chegam ao areal do Sorraia de manhãzinha, não sem antes ter quase perdido
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um ou dois. Uma ansiosa multidão amontoa-se pela margem, para assistir à castiça
entrada e picaria de toiros. A praça de
madeira, na margem esquerda do rio,
espera pacientemente, ano após ano, para
ver-se encher de pessoas e entusiasmo. Na
ponte repleta que nem um ovo, acotovelam-se criaturas para não partir a casca.
Os campinos cheios de si, vaidosos,
montam vaidosos cavalos, correm os
toiros, para cima e para baixo ao longo do
dourado areal. Briosos da sua campinagem
fazem o rio parecer mais curto, tal a velocidade que imprimem à condução dos animais. Aos poucos a praça vai-se preenchendo, depois de já apinhada e expectante,
começam as cortesias. Por entre as tábuas
da praça, porque a praça é de madeira, mariolas espreitam a pernas das raparigas.
Os maridos e namorados não acham
graça nenhuma, oferecem-se e dão-se
alguns tabefes. Com os cavaleiros na praça,
cada ferro é aplaudido como se fosse o último, os espectadores extasiados suspiram
para que a corrida nunca acabe, pudesse
aquele momento prolongar-se até ao fim do
ano.
No dia seguinte, é dia do cortejo, desde
a era de 45, que por iniciativa do Sr.
Virgolino, se realiza uma mostra das artes e
Programa das Festas do ano de 1945

ofícios da mais bela princesa do Sorraia,
Coruche. As carroças engalanadas começam aos poucos a chegar à Vila
A maior parte delas vem das grandes
herdades Coruchenses, filhas da rica
campina Sorraiana. Jogos de cabrestos

vindos de todo o Ribatejo, lembram a
festa dos toiros sempre presente.
Os Coruchenses acorrem a assistir,
orgulhosos das suas tradições, gritam,
aplaudem e riem.
____
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DEVOÇÃO E VIDA

A Festa de Nossa Senhora do Castelo:
Símbolo da identidade coruchense
cuja origem remonta a 1516
Segundo um documento anexo ao
Estudo Histórico de Coruche, da professora Margarida Ribeiro, publicado há
precisamente meio século, a origem do
culto deverá estar relacionada com a
carta-ordem de D. Jorge de Lencastre,
Mestre da Ordem de Santiago e de Avis,
datada de 13 de Junho de 1516, em que
se mandava fazer uma solene procissão
em honra de Nossa Senhora, no dia 2 do
mês de Julho, dia da visitação a sua prima Santa Isabel.
Mas porque a Igreja Católica assinalava com maior festividade o dia da
Assunção de Nossa Senhora, 15 de
Agosto, a procissão foi transferida para
esta data.
D. Jorge de Lencastre cumpria as ordens do rei D. Manuel I, pois este entendia ser dever de todos os cristãos agradecerem, com o devido louvor, as graças
concedidas por intermédio de Nossa
Senhora. Por esta razão, todos os anos,
como se fazia no Dia de Corpo de Deus,
era uma obrigação que se organizasse
uma procissão com a maior pompa possível.
A carta de D. Manuel I, citada pelo
referido documento, é de 27 de Maio do
mesmo ano, na qual se recomendava que
a procissão devia levar uma imagem de
Nossa Senhora ou algumas relíquias
debaixo do pálio, onde o houvesse, chamando-se todo o povo para a acompanhar. Ordenava-se ainda que o conteúdo
do documento régio chegasse a todas as
cidades, vilas e lugares, fazendo-se lavrar
o seu traslado nos livros das respectivas
câmaras.
O não cumprimento desta ordem
implicava o pagamento da multa de 20
cruzados, sendo metade para a Chancelaria e a outra metade para os cativos,
além da pena imposta por desobediência
ao rei. É bem provável que inicialmente a
procissão saísse da Igreja da Misericórdia,
onde ainda se pode observar um painel
representando a Visitação de Nossa Senhora, tendo mais tarde passado a ser
feita a partir da ermida no sítio do Castelo.

Procissão cerca de 1920

Saída da procissão 1908

Em meados do século XVIII, durante a
festa, passou também a realizar-se uma
feira anual.
Apesar da laicização da nossa sociedade, o ponto mais alto da festa continua
a ser a procissão, ao fim da tarde de 15 de
Agosto. Nela se incorporam alguns milhares de crentes, oriundos das oito freguesias do concelho, assim como de concelhos vizinhos.
Merecem destaque os “irmãos”, com
as suas opas azuis e brancas (as cores da

Menina vestida de anjinho

Irmandade), os quais têm a responsabilidade do transporte do andor e do pálio, as
aias de Nossa Senhora, com as suas fitas
também de azul e branco, e, embora
muito menos que no passado, as filas de
“anjinhos”, crianças vestidas à imagem
de santos.
Cabe-nos aqui recordar a Srª. Clementina de Jesus Vicente Cordeiro, falecida no Outono do ano transacto, que
vestiu “anjinhos” durante 60 anos, chegando a vestir 300 crianças. Ainda em

António Gil Malta
Investigador da História local

vida, tivemos a felicidade de ouvir dela a
relação das diferentes imagens que inspiraram os fatos dos “anjinhos” que ela
confeccionou: as imagens mais populares ainda hoje se mantêm – Nossa
Senhora do Castelo, entre as meninas, e
S. João Baptista, entre os meninos, mas
também ao longo dos anos apareceram
“anjinhos” trajando à Menino Jesus,
Senhor dos Passos, Sagrado Coração de
Jesus, Santo António, S. José, S. Francisco, S. Sebastião, S. Luís Gonzaga,
Anjo da Guarda, S. Miguel Arcanjo,
Senhora das Dores, Senhora da Graça,
Nossa Senhora de Fátima, Imaculado
Coração de Maria, Santa Maria e Santa
Ana, Rainha Santa Isabel, Santa Teresinha, Santa Luzia, Santa Rita de Cássia,
Santa Clara, Santa Filomena e Santa Catarina.
Durante alguns anos os “anjinhos”
também se vestiram com fatos curtos,
como em Almeirim, mas foi um modo
que não perdurou.
Até aos anos 70, animais domésticos
que os seus donos estiveram à beira de
perder, eram acompanhados por estes,
seguindo no fim da procissão, para pagamento de promessas.
Terminamos este apontamento,
lançando desde já um desafio: faltam
sete anos para que a procissão em
honra de Nossa Senhora faça 500 anos.
Que esta efeméride, tão importante na
História de Coruche, venha a ser devidamente assinalada, honrando, tal
como há meio século, a nossa fé e a
nossa cultura.

Castelo início do sec. XX
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Excursionismo

TURISMO

Carlos Palmeiro

GIRPI do Município de Coruche

Licenciado em Turismo

“O excursionismo é uma das tipologias de turismo
m a i s p o p u l a r e s e n t r e o s p o r t u g u e s e s , p o r s e t r a ta r
de uma actividade de lazer de baixo custo, ....”
Aqueles que praticam o
excursionismo, os excursionistas, são visitantes temporários
que permanecem menos de vinte e quatro horas fora da sua
residência habitual com o intuito de realizar uma ou várias actividades com características turísticas (gastronomia, visitas a museus, a centros históricos e a
espaços temáticos, entre outras).
O excursionismo insere-se no
turismo doméstico, ou interno,
pois desta actividade resultam
deslocações dos residentes de
um país, quer tenham a nacionalidade ou não desse país, viajando apenas dentro do próprio país.
Em alguns casos poderá aceitar-se como excursionismo pequenas deslocações a países vizinhos, desde que não se verifique
a pernoita. O excursionismo é
uma das tipologias de turismo
mais populares entre os portugueses, por se tratar de uma actividade de lazer de baixo custo,
com deslocações relativamente
curtas e que propicia interessantes experiências sociais e culturais.
Os excursionistas são, por
regra, pessoas que valorizam o
contacto com diferentes especificidades culturais, neste contexto
a animação sociocultural, que
deve ser fomentada no decorrer
das excursões, estimula o relacionamento interpessoal e intergeracional promovendo a partilha de experiências e de conhecimentos e a adopção de atitudes participativas e proactivas.
O excursionismo possui também uma grande importância
social, principalmente junto das
populações seniores, e os muni-

cípios, cientes dessa importância,
promovem excursões anuais
junto dos seus munícipes, sendo
este evento um marco anual da
actividade social dos mais idosos. A promoção da qualidade
de vida da população sénior, por
meio do excursionismo, pode
ser entendida como uma forma
de a beneficiar, através das actividades organizadas e desenvolvidas, e de a dinamizar, sendo
reconhecido o papel proactivo e
válido que os seniores reclamam
no seio da “sua sociedade”. As
sociabilidades são fomentadas
através do aumento dos espaços e
dos tempos partilhados, criandose oportunidades e despertando-se novos interesses numa valorização permanente das capacidades e dos saberes da população sénior.
Sendo muitos os aderentes a
esta prática de lazer, e sendo Coruche uma terra hospitaleira que
muitos excursionistas recebe,
torna-se importante pensar nestes visitantes, na sua comodidade, na oferta de serviços adequados e na criação de motivos
de interesse. Se Coruche possui
uma gastronomia à altura do desafio, e até um Museu de renome, falta-lhe um espaço temático que espelhe as especificidades do concelho, da sua cultura, das suas tradições e da sua
riqueza natural.

Sugestões por cá…
Casa-Museu dos
Patudos, Alpiarça
Encontre património, tradição e cultura num museu insta-

lado na antiga residência de José
Relvas, importante figura da
Primeira República. O edifício
tem a assinatura do arquitecto
Raul Lino. O espólio do museu
reúne pintura (Mestre Francisco
Henriques, Josefa de Óbidos),
escultura (Escola Flamenga do
século XVI), mobiliário e cerâmica, entre outras colecções. A
gestão do museu está a cargo do
Município de Alpiarça. Mais
informações através do telefone
243 559 100.

Badoca Parque Safari
Vila Nova de Santo André
O Badoca é um parque natural no Alentejo, com uma área
de 90 hectares, que convida a
conhecer a beleza da vida animal. Localizado em Vila Nova
de Santo André, no concelho de
Santiago do Cacém, entre a planície e o mar, o parque conta,
actualmente, com cerca de 250
animais selvagens pertencentes
a 45 espécies diferentes. Além
do safari, que proporciona um
contacto directo com animais
selvagens, em liberdade, a oferta global do parque inclui um
espectáculo de aves de rapina e
várias infra-estruturas lúdicas e
pedagógicas, como o Parque dos
Cangurus, o Lago dos Flamingos e Íbis (espécie de ave originária do Brasil), o Parque dos
Coatis (mamíferos de médio
porte originários da América do
Sul), o Jardim das Aves Exóticas e um Parque Infantil. Mais
informações em “www.badoca.com” ou através do telefone
269 708 850.

Grupo de excursionistas da TEGAEL

Monte Selvagem, Lavre
O Monte Selvagem foi planeado e desenvolvido segundo
princípios de grande coerência
ambiental, respeitando as mais
recentes normas comunitárias
que regulamentam este tipo de
parques temáticos. Localizado
num montado típico alentejano
de sobreiros e azinheiras, são
várias as espécies de plantas, de
animais selvagens e domésticos
que poderá encontrar no Monte
Selvagem (Monte do Azinhal,
Lavre, Montemor-o-Novo). O
espaço é completado por muitos
equipamentos de lazer e recreio,
constituindo um parque temático onde pode, em simultâneo,
aprender, divertir-se e interagir
com a natureza e o mundo animal. Poderá inclusive, se tiver
com sorte, assistir a novos nascimentos. Mais informações em
www.monteselvagem.pt ou através do telefone 265 894 377.

Sugestões lá fora…
Roma: Fim-de-semana a
baixo custo
Roma possui uma oferta variada de eventos e espectáculos
que celebram as praças, os museus e os monumentos mais
atractivos da cidade. Quando um
turista chega a Roma trás consigo uma imagem prévia da cidade feita de memórias acumuladas a partir do cinema, da televisão e até da política. Esta característica é parte do atractivo
da cidade, Roma convida os
visitantes a que se sintam parte
dela, da sua realidade e história

milenar. Um itinerário de fim-de-semana é um convite para
que, mais tarde, explore a cidade e a conheça mais a fundo.
Um fim-de-semana (três
dias, duas noites) permitir-lhe-á
visitar a Basílica de São Pedro,
no Vaticano, o Castelo de Sant'Angelo, a Praça Navona e Colonna,
o Panteão, a Praça de Espanha,
o Coliseu, o Fórum Romano, o
Capitólio e os Museus Capitolinos.
Já a partir de 2 de Novembro, tirando partido de uma
nova rota da companhia aérea
low cost (baixo custo) “Easyjet”,
reservando durante o mês de
Agosto, será possível visitar a
capital italiana por preços muito
atractivos. Reserve quanto antes
(peça ajuda para reservar, se não
estiver à vontade com as ferramentas da internet) a viagem
aérea em www.easyjet.com (a
partir de 26,99€ ida e 28,99€
regresso, com todas as taxas
incluídas. Leve apenas bagagem
de mão, até 5kg, e poupe 22€
por passageiro. Se possuir um
seguro de viagem próprio não
subscreva o da companhia aérea
e poupe 16€ por passageiro) e o
hotel em www.booking.com
(hotéis de quatro estrelas no
centro de Roma a partir de 90€
por noite em quarto duplo – preço para duas pessoas – com alojamento e pequeno-almoço).
Para se deslocar entre o aeroporto e o hotel utilize o táxi (cada
percurso desde 30€, até quatro
pessoas com bagagem).
Viajar desta forma permitir-lhe-á realizar um fim-de-semana
por cerca de 190€ por pessoa
(avião, hotel e viagem aeroporto/hotel/aeroporto). Uma pechincha!
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Cáritas Paroquial de Coruche

AUTISMO
“É muito difícil viver com uma criança para a qual você não existe”
Mãe de criança com diagnóstico de Autismo
As Perturbações do Espectro
do Autismo são objecto de interesse muito intenso tanto por
parte dos pais e familiares como
dos profissionais e investigadores. É comum verificar-se nos
primeiros um sentimento de
mal-estar e até de impotência
perante comportamentos tão
difíceis de compreender e de
resolver, enquanto nos investigadores há um fascínio face às
modalidades tão particulares de
(a)comunicação da criança que
apresenta comportamentos próprios do diagnóstico de Autismo. De facto, parece complicado ficar indiferente às mímicas,
olhares, gestos e linguagem tão
surpreendentes destas crianças.

O que é o Autismo?
A palavra Autismo deriva do
grego autos, que significa “o
próprio”. Este significado remete para a sua característica
essencial: o isolamento e a indiferença da criança para com o
meio que a rodeia.
“O Autismo é um processo
divergente ao desenvolvimento
normal da criança, podendo
constituir uma alteração primária ou secundária ao processo evolutivo. Surge sempre na
infância e, geralmente, manifesta-se antes dos 3 anos” (Gonçalves, 2003).
O Autismo Primário referese às manifestações que existem
praticamente desde o nascimento, enquanto o Autismo Secundário se refere aos comportamentos autísticos que surgem
depois de um período de desenvolvimento aparentemente normal.
Inerente ao Autismo está o
facto de lesar e/ou diminuir o
ritmo de desenvolvimento psiconeurológico, social e linguístico.

Manifestações Autísticas
Existem muitas e variadas
manifestações próprias do quadro de Autismo. A diversidade é
tanta que é possível encontrar
uma criança com o diagnóstico
de Autismo que é meiga e olha
directamente nos olhos, enquanto outra pode fechar-se sobre si
própria e ser incapaz de fazer

qualquer movimento no sentido
de se relacionar com as pessoas.
Segundo Wing & Gould
(1979), as pessoas que sofrem
de autismo apresentam três
grandes grupos de perturbações:
nível Social, nível da Linguagem e da Comunicação, nível
do Pensamento e do Comportamento.
Relativamente a comportamentos e atitudes mais comuns,
verifica-se que o quadro de
autismo se caracteriza por:
• Preocupação persistente com
partes de objectos;
• Indiferença para com o que a
rodeia (por vezes parece não
ver nem ouvir);
• Ausência de sorriso;
• Isolamento;
• Passividade e falta de cooperação (exemplo: quando a sentamos deixa-se cair sem fazer
qualquer esforço);
• Não exprime desejos;
• Comporta-se como se as pessoas não existissem, não se
ligando afectiva nem corporalmente nas relações;
• Não é capaz de apontar o
dedo (falta de simbolismo);
• Linguagem usada de forma
estereotipada e repetitiva
(ecolalia) ou inexistência de
linguagem (nestes casos são
por vezes notados apenas gritos monótonos, monocórdicos e sem intenção “social"”);
• “Cubo Escaldante”: avança
com a mão para um objecto e
quando está perto de lhe tocar
afasta-a bruscamente;

• Recusa de qualquer solicitação (quando se força o contacto com a criança reage brutalmente como se fosse uma
intrusão intolerável);
• Não transparece sentimentos
nem qualquer expressão afectiva, o que faz com que a sua
expressão facial seja tão
monótona que não é fácil saber se ela a seguir vai dar um
gemido ou se vai esboçar um
sorriso;
• Alguns episódios de agressividade, incluindo automutilação e destruição de objectos;
• Forte apego a um determinado objecto e muita dificuldade em largá-lo (não o utiliza para brincar mas para se
sentir segura).
Importa notar que mesmo
que uma criança apresente
alguns destes comportamentos,
isso nunca fará, só por si, com
que ela seja considerada autista.

Origem: Biológica ou
Psicológica?
Esta foi e continua a ser uma
pergunta para a qual não existe
unanimidade. Alguns estudos
encontram factores biológicos
como sendo a causa do Autismo, enquanto outros indicam
aspectos psicológicos e relacionais como estando na sua origem.
Entre as possíveis causas
biológicas identificam-se factores como a prematuridade, as

infecções graves, traumatismos
durante o parto, hereditariedade/genética, anomalias das estruturas (cerebelo, amígdala) e
das funções cerebrais, e ainda,
de deficits sensoriais (cegueira,
surdez).
Quanto a causas de índole
psicológica contam-se o luto
infantil, separações precoces e
fortes experiências de frustração. A Psicologia admite que a
criança que se comporta de
forma autística vive com frequência num meio afectivamente pobre, e que o isolamento e o desinteresse pelas relações interpessoais deriva de
uma desarmonia nas relações
com as pessoas mais significativas. Assim, o isolamento e a
indiferença são a forma que a
criança usa para se defender de
um meio que sente como mau e
ameaçador, e que lhe pode provocar sofrimento.

Como Intervir?
Os comportamentos de autismo podem variar ao longo do
tempo, ora diminuindo ora aumentando, tal como a origem
também pode ser diferente.
Assim, não existe um método
padrão que sirva universalmente
a todos os casos de autismo.
Sugere-se a utilização de vários
programas de intervenção, no
sentido de perceber quais resultam mais no caso em questão.
De modo geral, Bosa (2006)
considera que em crianças devese privilegiar a terapia da fala, a
interacção social, a educação
especial e o suporte familiar. Já
nos adolescentes, os alvos devem ser as competências sociais, a terapia ocupacional e a
sexualidade.

entre outras, quando complementadas permitem uma
evolução do autismo mais
positiva.

Nota Final
As crianças não “são autistas” nem “têm autismo”. O
Autismo é apenas uma classificação técnica que engloba e
resume um conjunto de comportamentos comuns. Uma criança
deve ser sempre entendida
como uma criança: com fantasias, sonhos, angústias, defesas, relações interpessoais e
organização da personalidade
diferentes das outras crianças.
Assim, podem existir, isso sim,
crianças que apresentam algumas manifestações próprias do
Autismo, mas isso não faz delas
“autistas”.
A atribuição do diagnóstico
de Autismo a uma criança deve
ser feita por profissionais especializados e usada cuidadosamente de forma a não a rotular
nem, por consequência, a lhe
“retirar” a individualidade.
NÃO PERCA
NA PRÓXIMA EDIÇÃO
O TEMA:
ESCOLA DE ADULTOS

Equipa Técnica
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Sílvia Caraça
(Assistente Social)

•

•

•

•

Não se esqueça que:
Mesmo que na origem do
Autismo esteja um factor
biológico, deve-se procurar
manter a criança num meio
afectivamente rico.
Os pais devem estar sempre
envolvidos na intervenção,
afinal de contas são o grande
suporte da criança.
A detecção precoce das manifestações autísticas é essencial para a evolução favorável
do problema.
A intervenção multidisciplinar é essencial: terapia da
fala, neurologia, psicologia,

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

17

O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 40 • Agosto de 2009

TALHO E SALSICHARIA
Maria Claudina Bizarro & Filhos, Lda.

OPINIÃO

Santos e Pecadores
ou “a pescadinha de rabo na boca”

Ana Soares
Advogada

• Enchidos tradicionais (receita d'avó)
• Carne de porco da melhor qualidade
• Cabrito e borrego de tenra idade, alimentados a bom
feno e pasto
• A excelência da carne de bovino é proveniente de raças
portuguesas oriundas da nossa região
(Mirandês, Bravo, Mertolengo e Alentejano)

Tel. 243 675 765
Mercado Municipal • 2100 Coruche

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
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
AGOSTO DE 2009
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ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

B

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

Aproximam-se eleições legislativas e autárquicas e, com
elas, uma correria às listas, aos
slogans e à propaganda. Aos
sorrisos e acenos no meio da rua
de quem, noutras alturas, passaria opulento sem descer do
seu imaginário pedestal. Pena é,
com lamentável custo para o
nosso país, que a vontade de trabalhar em prol de todos e o brotar de ideias de evolução, não
seja igualmente fértil. Fenómeno que os partidos políticos parecem querer tapar como quem
tapa o Sol com uma peneira.
Mas este será tema para outra
crónica…
Há alguns dias, o país pareceu entrar em choque com declarações de Alberto João Jardim. Propunha ele que a Constituição da República Portuguesa passasse também a proibir
partidos comunistas. Contextualizemos: diz o número 4 do
artigo 46.º da Constituição da
República Portuguesa, que “Não
são consentidas associações
armadas nem de tipo militar,
militarizadas ou paramilitares,
nem organizações racistas ou
que perfilhem a ideologia fascista.”.
Obviamente que concordo
com este preceito constitucional, mas parece-me de elementar justiça considerar que ele
peca por limitação. Se é óbvio
que contesto veementemente os
regimes fascistas – e com eles
nenhuma ideologia ou simpatia
professo – é igualmente verdade
que os milhares de mortos, os
regimes ditatoriais e sem liberdade dos regimes comunistas
merecem igual repulsa.

C

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

D

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

A vida humana e a liberdade
são valores de tal modo fundamentais que merecem estar acima de qualquer discussão político-partidária ou sequer ideológica. Bem como obviamente a
condenação dos regimes que
atentam contra a vida e a dignidade humana. Foi o que aconteceu na Alemanha fascista. Foi o
que aconteceu no regime comunista da antiga União Soviética.
Quer isto dizer ilegalizar o
Partido Comunista Português?
Obviamente que não, porquanto
não se conhecem as suas pretensões para implementar em Portugal o regime sangrento e autoritário atrás mencionado. O que
defendem inúmeros constitucionalistas é que se iguale na
Constituição da República Portuguesa quer a proibição de
associações que defendam a
ideologia fascista quer os que
defendam radicalmente o comunismo soviético.
Claro que questão diferente,
e que causa dúvida e constrangimento, é o facto de o Partido
Comunista Português não condenar regimes ditatoriais como
o da Coreia do Norte (que o
Deputado Comunista Bernardino Soares disse em entrevista
ser uma “democracia”) ou o
despotismo de Cuba, que ainda
na passa semana a representante
do PCP no programa de debate
político na RTP disse não ser
uma ditadura.
Isto é discutível e criticável
politicamente. Não é obviamente motivo – era o que mais faltava em democracia! – para ilegalizar o Partido Comunista
Português.

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

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

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

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

É fácil, em alguma comunicação social, tentar misturar o
que são coisas diferentes e alterar as declarações. Uma coisa é
alargar o regime de proibição da
Constituição de apenas incluir
associações fascistas, para incluir os semelhantes de extrema-esquerda.
Que, do meu ponto de vista,
são igualmente censuráveis.
Aliás, esta proposta – como já
referi – não é de todo original,
sendo subscrita, com outro jeito,
por vários constitucionalistas.
Outra coisa é confundir-se esta
ideia com a institucionalização
da ideia que se pretende ilegalizar partidos.
Eu concordo com o alargamento da proibição constitucional, não concordo com qualquer eventual extinção – ou sua
tentativa – de actuais partidos
políticos. Todos os partidos
actualmente existentes em Portugal têm contribuído para a
maturação da democracia portuguesa.
Não se pode, aliás, por maior
ou menor simpatia pelo estilo de
Alberto João Jardim, irromper
com tiros de morteiro – quais FP
25 – as opiniões divergentes.
Afinal, não é isto também a
democracia?
Ou teremos numa mesma
atitude anjos e demónios, consoante o lado da barricada?
Sobreponha-se Portugal a questões de bairrismos partidários e
torne-se a política a arte nobre
por que todos ansiamos. Ou
então, o afastamento será crescente, qual pescadinha de rabo
na boca…
____

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

Vende-se
Casa

MÉDICOS

MÉDICA DENTISTA

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tlm. 936 264 300

Tel. 243 675 977

Tel. 243 660 060

no Centro de Coruche
Bom Negócio

Clínica Médica Sorraia – CORUCHE

Rua da Calçadinha, 7 – CORUCHE

Tel. 243 617 888

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

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

Contacto: 910 632 530
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Semana da Juventude 2009
– sucesso garantido
Na semana de 13 a 19 de Julho
decorreu mais uma edição da Semana
da Juventude de Coruche.
O cartaz contou com o já habitual
concurso de bandas – Ribarock – de onde
saíram vencedores os Kwantta. Na noite
de sexta-feira os Souls of Fire e Linda
Martini aqueceram o recinto. Já no Sábado foi a vez dos Hands on Aproach e
dos Classificados actuarem, antes dos
DJs Gilvaia e M.Dusa fecharem o Dance
Between Grass and Sky.
A Câmara Municipal de Coruche
contou mais uma vez com a colaboração
das várias associações e colectividades
do concelho. Ao Judo Clube de Coruche
coube uma demonstração da modalidade
na Praça de Água. O mestre Manuel Nunes Lobeiro fez um “balanço positivo”
da demonstração, que registou mais
assistência do que no ano anterior. Para
Manuel Nunes Lobeiro, este tipo de actividades “levam a que cada vez mais crianças comecem a praticar esta modalidade”.
A tarde de Sábado começou com o
Game Day, organizado conjuntamente
pela CMC e pela Associação Cultural
Contacenas em parceria com a E2tech.
De acordo com David Cardoso, este torneio “foi um sucesso”, tendo havido mais
de quarenta jogadores.
Da Herdade dos Concelhos partiram
os participantes da actividade de orientação organizada pela COAC – Coruche

Outdoor Adventure Club - que se prolongou até à noite. Às 19 horas decorreu
pela segunda vez uma aula de Yoga ao Ar
Livre, nas Piscinas Municipais de Coruche. Para os mais radicais decorria em
simultâneo uma corrida de carros de
rolamentos organizada pela Já T Agarro.
Quem passou pela rua 25 de Abril
pôde até ver, entre os vinte participantes,
uma banheira a descer a estrada. Hélder
Dimas, um dos responsáveis pela organização da corrida, revelou que o número
de corredores “superou as expectativas”,
sendo uma iniciativa a repetir no próximo ano.
No Campo Horta da Nora foi a vez do
Moto Clube Sacho protagonizar o Off
Road Show com Trial, Kartcross, Radiomodelismo e um passeio todo-o-terreno.
Para Luís Pirralho, o balanço foi positivo
apesar da adesão das pessoas ter ficado
aquém das expectativas.
Antes do início dos concertos ainda
houve tempo para uma demonstração de
patinagem na Praça de Água, com a organização de “Os Corujas”. Para Teresa
Oliveira, “foi uma actividade muito positiva, porque os momentos fora do Pavilhão Desportivo são os melhores para
captar mais atletas”.
Na manhã de Domingo, os Craks do
Pedal encerraram as actividades da Semana da Juventude com mais um passeio
de BTT.

Laura Macedo
Fotos: Serviço de Informação CMC
e Laura Macedo
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Entrevista a Pedro Orvalho
Durante o mês de Julho o Parque do Sorraia foi palco de mais uma manifestação jovem –
A Semana da Juventude.
Com um programa para todos os gostos, a Semana da Juventude mostrou
que consegue mobilizar jovens, adultos e graúdos.
O JC entrevistou Pedro Orvalho, o organizador do certame
por parte da Câmara Municipal.
Jornal de Coruche (JC) –
Qual o balanço que se pode
fazer da Semana da Juventude (SJ) 2009?
Pedro Orvalho (PO) – O
balanço é positivo. Penso que
atingimos os nossos principais
objectivos. Nomeadamente, o
conseguirmos envolver um grande número de pessoas na organização da Semana da Juventude,
através da fantástica colaboração das associações e colectividades. E mais uma vez demos
oportunidade a bandas amadoras de mostrarem o seu valor.
Acho que o modelo da Semana da Juventude está bem
conseguido, o local que escolhemos desde 2007 para a realização dos concertos é sem dúvida
o melhor, o envolvimento de
associações e colectividades das
mais distintas áreas dá uma
maior abrangência ao evento,
por isso agora é tentar fazer
ainda melhor em próximas edições, é pena que nesta data as
escolas já estejam de férias e
alguns jovens ainda estejam em
exames, pois gostaríamos de os
envolver directamente na organização, já que a nossa aposta
passa por termos ainda mais
pessoas envolvidas.
JC – A SJ começou com
concertos das bandas coruchenses, qual a tua opinião
acerca das bandas da nossa
terra?
PO – A minha opinião sobre
as bandas coruchenses é a melhor! Fico bastante contente por
eles. Fazem-me recordar os
tempos em que também eu tinha
uma banda de garagem. Acho
que as bandas de Coruche têm
tido uma excelente evolução,
vejo com bastante entusiasmo o
facto de existirem cada vez mais
jovens interessados pela música,
de alguma forma é o retorno que
estamos a ter do investimento

que temos feito nesta área.
Houve um período em existiram
várias e boas bandas em Coruche, depois seguiu-se uma
época em que não apareciam
bandas de garagem por cá, agora felizmente estamos com
muita gente nova a tocar e criar
música, é muito bom!
JC – O RibaRock teve a
sua sétima edição e notou-se
claramente que as bandas tinham uma qualidade acima da
média, achas que o RibaRock
já é uma referência no
panorama dos concursos para
as bandas de garagem?
PO – Acho que já é uma
referência a nível nacional graças às excelentes bandas que
têm por cá passado, graças às
fantásticas condições técnicas e
de palco que proporcionamos,
graças aos nossos media partners que nos ajudam a divulgar
o concurso e graças ao facto de
estarmos há sete anos a realizar
este evento ininterruptamente.
Tenho recebido alguns telefonemas de pessoas de outros
concelhos a solicitarem-nos
apoio e algumas informações
para também organizarem algo
do género, esta uma grande prova de que realmente o RibaRock
conquistou o seu espaço.
JC – Muita gente comentava o porquê de não haver a
segunda edição do RibaHop,
queres justificar?
PO – O que se passou foi o
seguinte: este ano recebemos
muito material de qualidade
para a vertente RibaRock, em
contrapartida recebemos poucas
maquetas de qualidade para vertente RibaHop. O que a organização decidiu fazer foi juntar os
prémios dos dois concursos e
levar todos os projectos seleccionados apenas ao RibaRock.
Ou seja, deixamos de ter a
opção de MCs com instrumen-

Aluga-se
4 assoalhadas no Bairro Novo - Coruche
Rua de Angola nº 8 1º Dt
Contactar: Sr. Guilherme do Leão

Telefone: 243 679 805

tal, este é formato que vai ficar
para o futuro, vamos continuar a
aceitar maquetas de todos os
estilos musicais, mas mesmo os
projectos de hip hop vão ter que
se apresentar com banda.
JC – Como correram os
concertos de Linda Martini,
Souls of Fire, Hands on Aproach e Classificados, já que
estes eram os cabeças de cartaz da SJ?
PO – Os Souls of Fire foram
uma excelente surpresa, acho
que agradaram bastante ao público, penso que acima de tudo
divertiram a plateia. Os Linda
Martini deram um concerto
potente como lhes é habitual,
sendo que têm um registo mais
intimista e uma sonoridade
muito própria e menos comercial. No entanto, não quisemos
deixar de ter no cartaz um legítimo representante do rock puro.
No sábado, os Hands on
Approach e os Classificados deram bons concertos, o som de
ambas as bandas é fácil de
ouvir, eram espectáculos dirigidos a um escalão etário muito
vasto. Lamento apenas que a
passagem de palco dos Hands
on Approach para os Classificados tenha demorado tempo
demais, o que de alguma forma
afastou algum público, até porque a noite não estava propriamente quente.
JC – O público apareceu
em massa?
PO – O público compareceu
em bom número. Mas não podemos olhar apenas para a plateia
dos concertos, temos que avaliar
também a boa adesão de espectadores às outras iniciativas: à
demonstração de Judo, à patinagem, aos passeios de canoa, aos
espectáculos todo-o-terreno, ao
Game day, ao yoga, à corrida de
carrinhos de rolamentos, etc,
etc.

JC – Como correram as
actividades organizadas pelas
associações coruchenses?
PO – Correram muito bem.
Superaram todas as minhas
expectativas. Para mim foi sem
dúvida o melhor da Semana da
Juventude de 2009. As pessoas
costumam olhar apenas para os
concertos, mas a Semana da
Juventude é muito mais que
isso, esta edição foi fenomenal
nesse aspecto, as actividades
dinamizadas pelas associações
foram um grande êxito.
JC – Houve a envolvência
por parte dos coruchenses
nessas actividades?
PO – É claro que houve. A
corrida de carrinhos de rolamentos foi o maior exemplo disso,
foi uma manifestação popular
inesquecível, muita gente na rua
apoiar e a incentivar os participantes. A demonstração de trial
foi também muito acarinhada
pelo público, juntaram-se no
antigo campo de futebol mais de
duas centenas de pessoas.
JC – Houve alguma actividade que queiras dar maior
destaque?
PO – Destaco todas aquelas
que foram organizadas e dinamizadas pelas associações e
colectividades. O meu muito
obrigado em nome da Câmara
Municipal aos Craks do Pedal,
Corujas, Já t’agarro, COAC,
Conta Cenas, Moto Clube Sacho, Judo Clube de Coruche e
Búzios.

JC – Dizem as más línguas
e as boas também, que em ano
de eleições é o tudo por tudo e
que aposta-se em tudo e mais
alguma coisa para alegrar aos
eleitores, são os chamados
últimos trunfos, consideras
que o investimento feito pela
CMC na SJ é um desses trunfos?

PO – Não concordo com
essa maneira de ver as coisas.
Aliás até posso garantir que o
orçamento da Semana da Juventude deste ano foi muito inferior
ao do ano passado. Ainda assim,
se alguém diz isso é a oposição
e isso até me deixa satisfeito,
significa que trabalhamos bem e
com pouco dinheiro, fizemos
uma boa Semana da Juventude.
JC – E para o ano a SJ
promete?
PO – Promete ter ainda um
maior envolvimento de associações e colectividades. Vai ser
esse o nosso principal desafio,
dar continuidade àquilo que já
fizemos este ano e se possível
trazer mais pessoas para a organização.
____
José António Martins

CASA ARRAIAL
Modas e Confecções

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

ASSINATURA ANUAL
•

Nacional 20 €
Resto do Mundo 30 €
Tlms. 91 300 86 58
www.ojornaldecoruche.com
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Comboio Coruche-L
Lisboa vai ser uma realidade
A Câmara Municipal de Coruche orgulha-se de ter liderado
as negociações para a criação da
ligação Coruche – Lisboa por
comboio. O processo negocial
foi concluído no dia 21 de Julho,
com a assinatura de protocolo
entre os municípios de Coruche,
Salvaterra e Cartaxo a REFERE, CP e Secretaria de Estado
dos Transportes, que se realizou
no auditório José Labaredas, no
Museu Municipal de Coruche.
O presidente da Câmara
Municipal de Coruche afirma
que esta nova ligação a Lisboa
por comboio é uma vitória e
uma grande conquista para
Coruche e para os coruchenses
“aqui está a prova de que vale
a pena acreditar sempre, quando há uns anos atrás quando
eu falei pela primeira vez nesta
possibilidade, disseram-me que
estava a sonhar alto e que só
estava a fazer promessas políticas, que seria muito difícil conseguir aquilo que hoje é uma
realidade, Coruche ligada a
Lisboa por comboio. Que isto
sirva de emenda para aqueles
que só se limitam a dizer mal
…”.
Dionísio Mendes não esquece também o apoio incondicional dos colegas de Salvaterra
e do Cartaxo “esta ligação de
comboio Coruche – Lisboa só é
possível, porque desde do início
contei com o apoio e solidariedade da Ana Cristina Ribeiro e do Paulo Caldas, aqui
está um exemplo de parceria
regional que talvez devesse ser
seguido mais vezes em diversas
áreas”.
Dez circulações, cinco em
cada sentido, aos dias úteis e 6
circulações, 3 em cada sentido,
aos sábados entre as estações de
Coruche e Setil, com paragem
nas estações de Marinhais e

A s s i n a t u r a d o P ro t o c o l o

Muge, é o serviço ferroviário de
transporte de passageiros garantido, já a partir de Setembro.
O troço Coruche – Setil tem
uma extensão de 24,8 KM e
atravessa os Concelhos de Coruche, Salvaterra de Magos e
Cartaxo. O tempo total do trajecto Coruche – Setil será de

NESTLÉ WATERS
abre e cria 40 empregos
A multinacional Nestlé já começou a engarrafar na fábrica instalada em Ovelhas, na freguesia da Lamarosa.
O investimento do Grupo Nestlé é superior a 1milhão de euros,
estão criados para já cerca de 40 postos de trabalho, existindo a expectativa de que esse número possa aumentar nos próximos anos.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche esteve presente na
inauguração e reafirmou a satisfação que sente por Coruche ter sido a
primeira escolha de um grupo internacional tão importante como é a
Nestlé, Dionísio Mendes explica que “a minha satisfação é dupla,
por um lado o facto de termos uma Nestlé instalada no nosso concelho, pode servir de cartão-de-visita para outros investidores, por
outro lado é igualmente sinónimo de mais riqueza e emprego para
Coruche”.

cerca de 30 minutos.
Refira-se que os horários
foram construídos de modo a
optimizar as ligações no Setil
com os comboios regionais da
Linha do Norte, no sentido
de/para Lisboa, ou seja, com
reduzido tempo de espera no
Setil.

Assim, a ligação entre Coruche e Lisboa, apresenta um tempo médio de 1h15m.
Em linha com as Orientações Estratégicas para o Sector
Ferroviário, este protocolo prevê que os défices de exploração
decorrentes desta operação sejam repartidos em 50% pela CP

e em 50% pelo Municípios, traduzindo assim o empenho conjunto da Administração Conjunta e Local na reactivação deste
serviço. A REFER responsabiliza-se pelas obras de beneficiação das estações de Coruche,
Marinhais e Muge, que há muito
deixaram de ter passageiros.
Garantindo ainda a criação de
um parque de estacionamento
junto às estações.
Um investimento de 430 mil
euros. É ainda intenção dos promotores criarem uma zona de
restauração/cafetaria na estação
de Coruche para posterior concessão de exploração.
O presidente da Câmara
Municipal de Coruche assegura
que esta é uma importante maisvalia para o concelho “esta ligação ferroviária poderá servir
para atrair mais população
para Coruche e servirá com
toda a certeza os coruchenses
que trabalham em Lisboa. Há
já muita gente que faz diariamente este vaivém e que agora
poderá aproveitar esta nova
opção de viagem, que terá um
preço bastante competitivo”.
Dionísio Mendes concretiza
sublinhando as mais valias
económicas e ambientais do
novo serviço “numa época em
que toda a gente fala de proteger o planeta é importante que
passemos das palavras aos
actos, e, na minha opinião esta
ligação ferroviária entre Coruche e Lisboa é um enorme
acto de defesa do ambiente, o
protocolo de Quioto deve definitivamente começar a ser respeitado. Com a vantagem de
que neste caso a solução ambientalmente mais favorável é
também a mais vantajosa economicamente para o consumidor, o que nem sempre acontece”.
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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 Carav. Ecoflex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Corsa EcoFlex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Mazda 2 1.3 MZR 5p
VW Polo 1.2 12v 5p
Seat Ibiza 1.2 12v Mod. Novo 5p
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI Ecoflex 5p (Diesel)
Mazda 3 MZR 1.4 16v 5p
Fiat Grande Punto Free 1.2 C/AC 5p
Fiat Grande Punto 1.3 M.Jet 5p (Diesel)
Renault Clio Luxe Dinamique 1.2 16v 5p

Retomas

Audi A-4 Avant S. Line 2.0 TDI 5p(Diesel)
VW Passat Variant 2.0 TDI TOP 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.4 HDI C/DVD 5p (Diesel)
Opel Astra Carav. 1.7 CDTI 5p (Diesel)
Opel Vectra Carav Elegance 1.2 DTI 5p (Diesel)
Renault Clio 1.2 16v C/AC 5p
Peugeot 307 Break 1.4 HDI 5p (Diesel)
VW Golf 1.4 16v Generation C/AC 5p
Opel Corsa 1.2 16v Elegance C/AC 1.2 16v 5p
Opel Frontera Sport 2.2 DTI 3P (Diesel)

Comerciais

Peugeot 207 1.4 Hdi Van C/AC
VW Caddy 2.0 SDI C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van
Opel Corsa Sport Van 1.3 CDTI C/AC 3p
Mitsubishi Colt CZ3 1.5 DID Van C/AC
Opel Combo 1.3 CDTI Van
Fiat Stilo 1.9 JTD Sport Van C/AC 115cv

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2000
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2004

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

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

Jornal de Coruche lança

“Crónicas Portuguesas”
Sob a coordenação de Abel
Matos Santos, o Jornal de Coruche vai lançar em Coruche e
Lisboa o livro “Crónicas Portuguesas”, um conjunto de artigos
de vários autores, todos eles publicados no Jornal de Coruche.
Esta publicação editada pelo
Jornal de Coruche foi apoiada

por empresas preocupadas com
a cultura e com a necessidade de
a obra ficar impressa e escrita,
são elas a Sobralpneus, o Crédito Agrícola de Coruche, a corticeira Amorim e a DAI.
O lançamento será em
Coruche no dia 14 de Agosto,
pelas 21,30 horas, na sede do

Jornal de Coruche, na Rua
Direita, N.º 100A, junto aos
Paços do Concelho, num espaço
aberto à participação de todos.
A apresentação será feita por
Abel Matos Santos e José António Martins.

E se por uma vez tivéssemos oportunidade de desfiar rasgos de Portugalidade, sentir o toque de páginas
inacessíveis ao desalento e aos lóbis,
sem pudores, sem medos e sem meias
palavras?
É com esse ensejo que nos deparamos em “Crónicas Portuguesas”,
uma compilação de artigos das mais
variadas áreas, que figurando nas nossas estantes, permite que o pensamento dissecador de Portugal e da gesta
dos nossos maiores, seja preservado e
relido pelas gerações vindouras com a
força de um estilo e de uma atitude!
O eco emanado exalta a nossa herança sociocultural, despertando nos
leitores uma acção orgânica que
norteia o espírito edificador da Nação,
onde a negação sistemática da nossa
tradição e da nossa história comum,
não pode almejar lugar.
Ontem como hoje, o espírito de
resistência e de reflexão livre, presente nesta obra, parece ser o segredo
da nossa longevidade.
Portugal Renasce…
Gonçalo Ramos Ferreira

(com viaturas próprias)
Distribuidor O ficial

Fornecemos tanques aéreos e subterrâneos para combustíveis
CONTACTOS / INFORMAÇÕES

“Crónicas Portuguesas” é um livro de sentimentos, de emoções, um livro de histórias, de contos, um livro de experiências vividas, um livro para perspectivar o futuro, olhando o passado,
para permitir um presente que conduza, que abra caminhos, criando horizontes a um futuro melhor.
O presente é receber do passado e viver projectando o futuro.
Abel Matos Santos

Tel. 263 851 201 • Fax 263 851 204 • geral@sobralpneus.pt

AUTOMATISMOS

Desde 550 € (automatismo correr)
(IVA E MONTAGEM STANDARD INCLUÍDO)

GRANDE
CAMPANHA
AR
CONDICIONADO
www.corsat.weebly.com

“TECNISON” CLASSE “A”
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
Comércio e Reparação de
Electrodomésticos, Unipessoal Lda

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

9000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 690 €
12000 BTU´S - FRIO/CALOR --------------- 750 €
18000 BTU´S - FRIO CALOR --------------- 980 €
(IVA E MONTAGEM STANDARD INCLUIDO)
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Tertúlia 23

Quando se aproximam mais
umas “Festas de Coruche”, em
que a Vila começa a ficar engalanada, quer com as decorações
nas ruas próprias destes festejos,
quer com tronqueiras montadas
para os touros nas ruas, quer
ainda pelo especial cuidado e
gosto que cada um põe na sua
própria casa, pintado as fachadas, caiando muros…tudo para
tão importante acontecimento,
começa o “frenesim” também
na TERTÚLIA 23…. ou não
fosse este um grupo de amigos,
aficionados, e coruchenses!
Numa Vila onde se respira
aficion, quer pela quantidade de
ganadarias existentes no Con-

celho, quer pelo número e qualidade de toureiros (a pé e a cavalo), quer ainda pelo Grupo de
Forcados, que tanto orgulham a
terra, surge um grupo de amigos
que se junta para defender e promover a cultura, os valores, e o
respeito pela tauromaquia.
Assim, e fazendo parte do
programa das Festas Populares
em Honra de N.ª Sr.ª do Castelo
de Coruche várias actividades
ligadas ao mundo dos toiros
(largadas de toiros, dia do Campino, a corrida de toiros mais
importante da terra no dia 17 de
Agosto) prepara-se a TERTÚLIA 23 para marcar presença
assídua em todos os eventos.

Marcam presença todos os
elementos desta Tertúlia envergando um lenço de cor azul (de
Coruche, claro!...) com o respectivo logótipo da Tertúlia, do
primeiro ao último dia das festas, que só estão dispensados de
usar na Procissão de N.ª Sr.ª, no
dia 15 de Agosto à tarde, por
razões óbvias…..
Quem não cumpre as regras
paga multa! Uma grade de
“minis”… porque estes encontros onde se vêem e falam de
touros provocam uma secura
sem igual….
Fora os Festejos referidos, a
TERTÚLIA 23 leva a cabo,
quer na sua sede cita no n.º 23
da Rua de Timor, quer em outros locais onde entretanto criaram filiais (Quinta da Silveira,
na Fajarda; Rua da Misericórdia, 37 Coruche) outras iniciativas. Nestas se incluem verdadeiras noites de Tertúlia onde
já marcaram presença nomes
como António Francisco Teixeira, conhecido e reconhecido
ganadeiro de Coruche, os irmãos Badajoz, entre outros.
Todos são bem-vindos à
TERTÚLIA 23! Principalmente
se partilharem dos princípios
orientadores e fundadores deste
Grupo, repete-se, de amigos,
aficionados e coruchenses. Mas
só alguns, depois de provas dadas na defesa dos valores referidos, e após aprovação, por unanimidade, dos seus membros,
dela podem fazer parte.
Talvez por isso, até à data,
não foi admitida qualquer mulher como membro da TERTÚLIA 23… são muitas as exigências!…

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

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

ROSADO & CATITA
Montagens de Alumínios, Lda.

Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos
ORÇAMENTOS GRÁTIS
Contacte e visite-nos em:
Travessa dos Agoladas – Vale Mansos
2100-037 Coruche

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

A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche
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Coruche lidera candidatura ao PROVERE
Aprovada CCDR-Alentejo
A Câmara Municipal de
Coruche liderou e apresentou a
candidatura “O montado de
sobro e Cortiça”, recentemente
aprovada no âmbito do PROVERE.
A aprovação da Estratégia de
Eficiência Colectiva (EEC)
PROVERE “O montado de sobro e Cortiça”, foi baseada no
recurso endógeno, o montado
de sobro e cortiça, para o qual se
pretende encontrar novas aplicações práticas, nomeadamente
para a utilização da cortiça,
valorizando-a enquanto produto
natural, com valor biológico e
com um balanço positivo na
economia de carbono.
Programa de Acção corresponde à área de intervenção
dos concelhos de Coruche, Vendas Novas e Portel. Destaque
para o papel de comando assumido pela autarquia coruchense,
que irá gerir o o processo.
“Não temos receio de
assumir as nossas responsabilidade, enquanto capital mundial da cortiça, é normal estarmos à frente deste programa. É mais um passo para
estarmos em plano de desta-

que na área da investigação,
empreendedorismo e promoção do sobreiro e da cortiça,
sendo que o nosso Observatório será um pólo fundamental do desenvolvimento destas
acções.” conclui o presidente da
Câmara de Coruche, Dionísio
Mendes.
No consórcio, que dá corpo à
parceria, coexistem entidades
públicas e privadas, da Administração Central e Local, de
âmbito científico, académico,
associativo e singulares que dão
expressão a uma acção cooperante, multi-territorial e sustentada.
Deste modo, destacam-se os
principais parceiros da EEC
Provere "O Montado de Sobro e
Cortiça": Município de Coruche, Município de Portel, Município de Vendas Novas, Associação Portuguesa de Cortiça
(APCOR), Abrigo do Outeiro –
Empreendimentos Agro-Turísticos, Amorim & Irmãos, S.A.,
Amorim Isolamentos, S.A.,
Companhia das Lezírias (CL),
Corkart – Indústria de Cortiças,
S.A., Faculdade de Arquitectura
da UniversidadeTécnica de Lisboa (FAUTL), Instituto Nacio-

nal de Recursos Biológicos
(INRB), Matcork – Indústria e
Comércio de Internacional de
Cortiças, S.A., Pinas, Irias e
Barra, Lda., PortelCork Lda.,
Santa Casa da Misericórdia de
Canha (SCMC), Starcork –
Revestimentos de Cortiça, Lda.,
Texcork – Indústria de Cortiças,
Lda. e União da Floresta Mediterrânica (UNAC).

Os projectos promovidos por
este consórcio representam um
investimento
global
de
25.540.618€, os quais terão
enquadramento financeiro nos
Programas Operacionais do
QREN ou no Programa de Desenvolvimento Rural PRODER,
dos se destacam os projectos
âncora:

Observatório do Sobreiro e da
Cortiça – Apetrechamento Técnico
para Investigação e Documentação
– Município de Coruche
Programa de valorização da
Cortiça no Alentejo - APCOR
Parque Urbano do Montado de
Vendas Novas – Município de
Vendas Novas
Parque Interpretativo do Montado
– Município de Portel

“Toptoiros”
Apresentou
a Feira da Moita
A empresa Toptoiros apresentou na sexta-feira 31 de
Julho a sua feira taurina que se
irá realizar pelas tradicionais
festas da moita a partir do
segundo domingo de Setembro.
Este ano foi suprimida a corrida
de segunda-feira passando a ter
início na terça-feira, 15 de Setembro, feriado municipal.
A primeira e a ultima corrida
terão inicio ás 18.30 hrs, e as de
quarta, quinta e sexta-feira iniciar-se-ão ás 22 hrs.
A combinação dos cartéis é a
seguinte:
Terça-Feira 15: seis cavaleiros: Joaquim Bastinhas, António R. Telles, Luís Rouxinol,
João Salgueiro, João Moura

Caetano e João Telles Jr. Pegam
os forcados de Lisboa e os Amadores da Moita, será lidado um
curro de Maria Guiomar Cortes
Moura.
Quarta-Feira 16: A corrida
dos matadores: Pedrito de Portugal e os espanhóis António Ferrera e Ruben Pinar, nova coqueluche espanhola. Ganadaria
de Conde Cabral.
Quinta-Feira 17: A corrida
dos triunfadores com a presença
de João Moura, Pablo Hermoso
de Mendonza e Vítor Ribeiro.
Grupo de Forcados do Aposento
da Moita e um curro de Passanha. No final variedades taurinas com Miguel Moura.
Sexta-Feira 18: Corrida

António Luís Raimundo e seu genro,
genro, Eng. Custódio Palhais apostam for te este ano
na feira da Moita

Mista, a cavalo João Moura Jr. E
a presença dos matadores Luís
Vital Procuna e Nuno Velasques. Pegam os Amadores de
Portalegre. Ganadaria de Romão Tenório para cavalo e de
Paulo Caetano para a lide a pé.

Sábado 19: João Augusto
Moura encerra-se em solitário
com seis novilhos-toiros de três
ganadarias, a espanhola de Nuñez
del Cuvillo e as portuguesas de
João Moura e Falé Filipe.
Uma feira taurina bastante

atractiva com carteis fortes e
bem rematados prevendo-se e
desejando-se que seja de êxito,
artístico e de bilheteira.
____
Joaquim Mesquita

Não pode ser vendido separadamente.
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Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins

Coordenação de Domingos da Costa Xavier

Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 40 de Agosto de 2009

S OBRE T OIR OS

Pens am e n t o s
Uma tourada é uma catarse que liberta
a agressividade domesticada e recalcada
no dia-a-dia.
Moisés Espírito Santo

RESTAURANTE TÍPICO

Opinião
Temos que pôr
verdade nisto!
Vamos no equador da temporada, e se é bem certo que já
não tenho saco para o infindável
número de deslocações a que há
anos me sujeitava, facto é que
me não divorcio do que vai
acontecendo, e, por assim ser me
mantenho informado, à margem
daquilo que vejo presencialmente, e aí é que por vezes não
bate a bota com a perdigota.
Quando por lá estou, passe a
presunção, basta-me a minha
opinião, mas quando leio ou
vejo é diferente; não raro acho

impossível que tenham observado devidamente o que relatam,
isto sem que em circunstância
alguma ultrapasse a convicção
da modéstia da minha opinião.
Num país em que o Padre
Américo proclamou que não há
rapazes maus, é muito importante que se perca de respeito
por tal dogma se passe a considerar que na realidade existem
uns quantos que são melhores
que outros.
Diz-se por aí que um homem
pode mudar de partido mas ja-

Será…!
Rua Vasconcelos Porto, 9 • 2100-201 Coruche

Tel. 243 675 436
Forum Montijo • Lj. 1, 29 | Freeport Alcochete • Lj. R58

Dr. Domingos da Costa Xavier *

mais muda de clube. Como não
quero ser nem politico nem fã
de futebol, na minha saudável
condição de aficionado à mais
genuína das nossas manifestações tradicionais, a festa de
toiros, cumpre-me pedir a todos
os “meus pares” que se atrevem
a emitir a sua opinião sobre os
eventos táuricos que pretendem
divulgar que sejam veículos de
rigor nas suas opiniões.
Se assim não for acreditem
que não vale a pena!
____

CAMPO PEQUENO
Fotos: Joaquim Mesquita

No dia 16 de Julho para lidar
toiros de três ganadarias, de
Passanha, Ortigão Costa e Falé
Filipe (novilhos!), fizeram as
cortesias no campo pequeno, o
rejoneador Pablo Hermoso de
Mendonza e os matadores Victor Mendes e “Pedrito de Portugal”, acompanhados por suas
quadrilhas e pelo grupo de Vila
Franca, que pegou os toiros lidados pelo navarro, com Pedro
Henriques e Márcio Francisco
como solistas.
Pablo deve ter imaginado
um passeio triunfal a Lisboa,
mas é facto que nem a excelência das ferramentas que utiliza o
Continua na página III >

Vitor Mendes regressou em noite menos favoravel

Pedrito de Portugal num suave natural

suplemento

Tauromaquia
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Tarde dura para os Forcados de Coruche
na Aldeia da Ponte

Joaquim Mesquita

crítico taurino

Forcados de Coruche suplantaram com muita valentia e determinação
as reses dos campos de Coimbra

Aldeia da Ponte aqueceu os motores para
as suas tradicionais festas de Agosto com um
festejo de variedades taurinas onde os erales
de Isidro Ricardo pecaram pela mansidão e
excesso de peso e trapio para um festejo menor. Não é ético lançar aos amadores reses
a rondar os quinhentos quilos, reservados e
com mangadas perigosas.
Os Amadores de Coruche suplantaram a
dureza das rezes dos campos de Coimbra com
muita garra e valentia. Pedro Galamba e José
Sousa (3.º), Luís Carlos (5.º) e Jorge Salvador
a dobrar Alberto Simões e após algumas tentativas de cernelha.
Quanto aos cavaleiros, Nelson Lavajo
inactivo alguns anos sentiu dificuldades para
levar de vencido o inimigo resolvendo de violino.
Gonçalo Fernandes, o mais placeado de
todos teve a sorte de lhe tocar um manso mais

lidável. Andou desembaraçado e concretizou
algumas sortes de maneira vistosa.
Sofia Almeida resolveu a papeleta conforme pode e Verónica Cabaço encerrou
com uma lide regular tentando arrimar-se.
A pé actuou o jovem Tiago Santos, aluno
da escola de Sevilha, apenas conseguiu alguns lances de capote e a bandarilhar deixou
um par com muito empenho na muleta não
teve opções pela falta de qualidade do oponente, arrimando-se ao ponto de sofrer uma
voltareta.
Perante um terço de casa dirigiu Ricardo
Pereira assessorado pelo Dr. Patacho de Matos em tarde de um calor abrasador. Havia
dois troféus em disputa que a organização fez
questão de entregar para ao menos premiar e
incentivar os jovens valores ali presentes.
Melhor lide foi entregue a Gonçalo Fernandes e melhor pega a José Sousa.

Quer ir aos Toiros ?
Compre 3kg
de carne de vaca
e nós oferecemos
o bilhete

Jose Sousa venceu
o troféu
troféu para a melhor pega

* limitado ao stock existente
* não acumulável com outras promoções
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Ainda cheira a perfume…

António Ribeiro Telles ao seu melhor estilo

No inicio do mês passado, a
2 de Junho, toiros de Ortigão
Costa foram lidados em Lisboa por duas figuras do toureio – António Ribeiro Telles e,
Morante de la Puebla.
Confesso que não gosto de
tal fórmula, a que depreciativamente chamo de mano a patas,
que um mano a mano é outra
coisa; não consigo imaginar um
cavaleiro tauromáquico a competir com um matador de toiros
e vice-versa, sendo certo que
são díspares as suas tauromaquias respectivas.
Previsível, nesta noite capitalina, cada figura limitou-se a
explanar o seu toureio, com destaque para Morante e que vos
explique porquê. António Ribeiro Telles entrou em praça de
coração angustiado, dado que
seu pai Mestre David, havia sido nessa mesma tarde (ao que
me informaram…) conduzido
ao hospital para uma intervenção cirúrgica de urgência.
> Continuação da página I

Que se louve o conhecido
profissionalismo do da Torrinha
e que se lhe perdoe o não ter
estado ao nível que por norma
obtém nas suas exibições em tal
praça.
Que se saliente contudo que
o nível atingido superou largamente o alcançado pela maioria
dos seus concorrentes, só que do
António sempre esperamos
mais, detentor que é do ceptro
da ortodoxia e da verdade no
lidar a cavalo.
Noutras actuações melhor
estará, para continuar a empolgar com o que faz apaniguados e
não só!
Pelo Grupo de Santarém, o
cabo Diogo Veloso (que brindou
a Morante, e por assim ser, deu
uma lição de umbria repetindo
uma pega que meio mundo considerou consumada á primeira…) foram com muita dignidade os solistas.
Que vos diga ainda que Manuel Ribeiro Telles recebeu das
mãos do Doutor João Borges o

Será…!

livrou de um estar mais que
modesto para a craveira em que
por hábito se situa. Os toiros não
eram flor que se cheirasse, mas
o ginete esteve longe de com
verdade, encontrar soluções.
Pode ser que cá volte dom ganas
e que com voltas a pedido e outras por conta própria volte a
abrir a porta grande.
Quanto ao toureio a pé –
Victor deu em Lisboa prova de
que continua a ser o rei do pundonor e se é certo que a idade
não perdoa, não foi essa a razão
que o impediu de deixar constância da sua vergonha toureira,
mesmo depois de desfeiteado de
maneira feia pelo segundo que

lidou. Poderoso, tecnicamente
perfeito, Victor Mendes deixou
amplamente justificada em Lisboa porque razão frequentou
tantos anos os primeiros lugares
do “escalafón” espanhol. Todo
um exemplo de estar, que o público continua a entender e a
que corresponde com entrega
equivalente a do toureiro.
Pedrito, desde o principio da
temporada que promete, em
conversa e em actuações. Não
poude, não soube ou não quis,
ver o primeiro do seu lote, um
toiro “Ortigão” de escassa qualidade, que no entanto nos pareceu ter levado algum sumo para
dentro. Contudo face ao novilho
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Fotos: Joaquim Mesquita

Morante, arte, arte, arte...

“Troféu Prestígio 2008” que a
empresa havia resolvido outorgar ao Mestre, e que a saúde o
impediu de pessoalmente receber. Sinceras melhoras, toureiro,
lavrador, ganadeiro e homem de
bem, que as suas lições continuam a ser imprescindíveis na sua
Universidade.
E, agora, Morante. Para mim
e no meu modesto conceito, o
mais artista e valente dos toureiros do momento. Todo um
caso de toureria intrínseca, que
leva o requinte da sua tauromaquia ao pormenor. José António Morante “de la Puebla”
apresentou-se nas cortesias de
capote negro aberto á maneira
antiga, somente pousado sobre o
ombro, como dantes se procedia
em sinal de luto.
Como se lhe não conheciam
de saíres familiares, logo se procurou saber a que se devia o
procedimento.
Depois no seu último toiro,
começou a faena de muleta de
montera calada para no centro
Domingos da Costa Xavier

de Falé Filipe, Pedrito atingiu os
momentos cumbres a que nos
habituou enquanto novilheiro.
Atarrachou os pés á arena e
soube emocionar, sobretudo no
inicio de faena com os seus
cambiados de marca e em fim
de lide ao executar passes “dos
anjos” que calaram no sentir da
afición. Convenhamos que o que
fez entusiasmou e é bem possível que com sorte possa de facto
relançar a sua carreira.
Estou deserto de o ver como
em Badajoz de novo frente a um
toiro. Será que consegue explanar o que leva dentro? Será que
é mesmo vontade sua dar á festa
momentos grandes? Será...!

da arena brindar ao céu. De novo o mistério, que esclarecido se
revelou de profunda riqueza de
sentimentos. Morante pretendeu
honrar a memória do Silva, o
popular “Silva Gordo” que na
época passada em texto precioso publicado na “6 toros 6”
lhe pedia que toureasse em
Lisboa de modo a evitar que de
todo esmorecesse afición ao
toureio a pé.
Que sensibilidade revelou o
“de la Puebla”. Que senhorio,
que respeito pelo terceiro protagonista, que é o público. É por
pormenores deste quilate que
me afirmo tão morantista quanto o fui currista ou paulista, sem
o mínimo rebuço, dado que se é
facto que o objecto primeiro da
festa é toiro, sem os cultores
sublimes que toureiam jamais
poderíamos falar acaloradamente do que se passou e passa nas
arenas.
Morante teve que enfrentar
primeiro um exemplar indigno
da primeira praça do país e só

sobraram duas das suas verónicas. No seu segundo verónicas
de luxo (tão lentas que ainda se
sentem…) e toda uma faena de
bom gosto por ambos os lados,
em que avultam passes de peito
que Ruando Loppis não desdenharia pintar.
A fechar praça pareceu ter
inventado a qualidade que o toiro exibiu, e usando o potável
piton direito explanou em incontáveis “derechazos” a razão
porque é o mais artista do “escalafón”. De curro se dizia que
destapava o “tarro das essências”; com Morante ultrapassamos o conceito e é bom que se
diga que quando faz bem feito
como em Lisboa, parece trazer
consigo todo o espaço da perfumaria, que vai espargindo em
cada lance e em cada passe,
sendo que quando nos abeiramos da Praça de Lisboa e recordamos o que fez – ainda nos
cheira a perfume!
____
Domingos da Costa Xavier

Exposição BADAJOZ
A partir do dia 8 de
Agosto,
visite no edificio
dos antigos CTT,
em frente
ao Museu
Municipal,
a exposição
comemorativa dos
60 anos de
alternativa de
António Badajoz.
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João Salgueiro e o espanhol Leonardo Hernandez
abriram a Porta Grande da
Monumental do Campo Pequeno na noite em que se
comemorava os 25 anos de
alternativa de Rui Salvador.
Salgueiro rubricou duas
actuações triunfais diante de
toiros distintos.
Bem a lidar e a cravar, foi
diante do seu primeiro que al-

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

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

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

IV

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 40 • Agosto de 2009

Salgueiro e Leonardo Pela Porta Grande
cançou momentos inolvidáveis
dando seguimento ao triunfo na
segunda parte da corrida. Duas
voltas á arena após cada lide e
estava garantida a porta grande
assim como Leonardo Hernandez.
O rejoneador espanhol veio
ao campo Pequeno disposto a
triunfar. Foi nos palmitos a encerrar as lides que o público o
consagrou sem no entanto ter
alcançado grandes momentos
quer numa quer noutra lide,
principalmente a encerrar a corrida onde os curtos ao piton contrário tiveram forte impacto. Rui
Salvador em noite de importante comemoração, 25 anos de
alternativa, foi homenageado
pela empresa da Praça e pela
autarquia lisboeta, só é de lamentar que o Sr. Presidente da
Câmara não marcasse presença
em tão importante acto, Rui
merecia. Se não quer dar a cara
pela tauromaquia que não dê e
deixe-se desta fantochada de
agraciar toureiros, eles passam
bem sem as medalhas entregues
por um moço de recados. Cada
vez mais os políticos estão de
costas viradas para a festa e em
ano de eleições lá vem dar um ar
de sua graça para que a gente
dos toiros não se esqueça da sua

João Salgueiro
Salgueiro e Leonardo Hernández em ombros
ombros no Campo Pequeno, em noite de Por ta Grande

existência, alguns fazem-no
desinteressadamente ao longo
de todo o mandato e como tal
merecem todo o nosso respeito
os que aparecem ou mandam
quem os represente só para
mostrarem serviço, bem podem
continuar por onde tem andado
que a família taurina passa bem
sem eles.
Rui Salvador andou digno e
esforçado toda a noite, tocou-

lhe o pior lote e as montadas
nem sempre emprestaram a sua
melhor colaboração e o cavaleiro de Tomar contornou a questão agigantando-se pisando terrenos de compromisso para consumar sortes arrimadas e de
muito mérito.
Os dois grupos de forcados
em praça, Évora e Amadores de
Alcochete tiveram desempenhos desiguais: Évora sentiu

sérias dificuldades perante o seu
último resolvendo a papeleta de
cernelha e os de Alcochete tiveram uma noite importante com
rijas pegas.
O curro de Pégoras estava
bem apresentado e cumpriu no
geral. Boa direcção de Lourenço
Luzio, em noite de praça cheia e
mais uma transmissão televisiva.
Joaquim Mesquita

Visite o nosso Video-C
Clube em Coruche

> Veja as novidades
• venda de jogos PC, PS2, PSP
• Venda de consolas
• representante Haagan Daazs
gelados
• venda de gomas • tabacaria
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Foi uma festa!
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CAMPO PEQUENO
Fotos: Joaquim Mesquita

Momento em que Emídio Pinto concedeu a alternativa a seu filho Duar te Pinto

A 23 de Julho o Campo Pequeno promoveu aquilo a que chamou
a “Grande corrida Vip”, mas dever-lhe-ia ter chamado a grande
festa de alternativa do novel profissional Duarte Pinto.
Corrida de gerações, com pais e
filhos em cartel, que se saliente o
gozo adicional de ver a cavalo Luís
Miguel da Veiga, Frederico Cunha e
José João Zoio. Todo um luxo e um
despertar de memórias, que nos fez
reviver os bons tempos em que nos
consolidamos como aficionados.
Em praça estiveram também “3
valorosos 3” grupos de forcados, a
saber, de Cascais (com gente de
Beja…), Monforte e Elvas, portanto
a gesta alentejana dando prova do
seu estar na primeira arena do país, e
para que despachemos o assunto,
dir-vos-ei, que com maior ou menor
mérito conseguiram honrar as jaquetas que envergaram. Quanto ao resto,
se bem que abomine na festa anúncios de altifalante, cumpre-me (mais
uma vez…) reiterar a falta de um
gabinete de imprensa que forneça
informações na hora. Será assim tão
difícil? O “Manuel Lusitano”
fornece todos os nomes dos forcados
na “6 toros 6”!!!
Quanto à corrida, Duarte Pinto,
perante “Pueblo”, provou por demais
que merece o novo estatuto e esteve
muito bem.
Paulo Caetano, com desmedido
senhorio e sentido de lide esteve primoroso em tudo excepto na força
com que cravou nas perfeitas reuniões, já que ao terminar a lide deixou a arena juncada de ferros que
pareceram perfeitos, o que dificilmente se perdoa a tal figurão.
Joaquim Bastinhas, á parte o ter
metido a cabeça num tinteiro que
mais uma vez lhe mudou a cor do
cabelo, apareceu em Lisboa remoça-

do em vinte anos com ganas e alegria
e convenceu; goste-se ou não do seu
estilo o de Elvas continua sendo um
caso no panorama nacional, com
entrega, teatralidade, e sobretudo
com uma capacidade incólume de
dar a volta aos toiros e ao público, a
quem serve sempre a sua ementa
completa, a que não faltam ferros de
palmo e pares de bandarilhas, que
agradam tanto que continua a ser dos
mais “faquilheros” dos nossos calções, ao momento somente superado
em número de actuações por outro
com quem comparte o estilo.
Depois, João Moura Caetano que
deixou provado que é um valor seguro com o que bebeu na arte e valor
de seu pai, e mais, que a prosseguir o
caminho que leva, é bem capaz de
atingir triunfos cumbres.
Marcos Bastinhas, que de inicio
se revelava mais ortodoxo que seu
pai, interiorizou que a receita familiar funciona e começa a por no que
faz o que ao longo da vida tem
aprendido, abdicado quiçá de um estar que parecia que queria ser diferente.

E, numa subversão da lógica
ordem de lide, fechou praça Emidio
Pinto, que se apressou a solicitar a
José Tinoca, o Director, o poder lidar
com o seu filho recém alternativado
por si, ante testemunhas de luxo.
Está bem, e ao retirado Emidio, um
figurão em seu tempo, há que perdoar tanta vontade de conceder oportunidade ao futuro do seu apelido.
Deixou provado que se não esqueceu
e que de facto seu filho Duarte é um
digno continuador todos os intervenientes enfrentaram novilhos-toiros
com ferro de Guiomar Cortes Moura, bem apresentados, sendo que, uns
não se encontravam em posição de
os contestar, e outros também não
por elegância de espírito, e, por acaso com maior ou menor mérito, até
servirem, e na realidade, se a noite
nos não proporcionou uma grande
corrida, é bem verdade que nos possibilitou assistir a uma grande festa,
e, a um Joaquim Bastinhas com pilhas novas, facto que é importante se
registe.

henrique.carlota@sapo.pt

ASSINE
o Jornal de Coruche
www.ojornaldecoruche.com

RUST
O PANO MÁGICO

____
DCX

As três glórias, Luís Miguel da Veiga, Frederico
Frederico Cunha e José João Zoio,
com o bandarilheiro
bandarilheiro coruchense Manuel Filipe, peão de confiança de
Emídio Pinto e agora de seu filho Duarte.
Duarte.

Procuram-se Revendedores
Em todo o País
www.rustymagico.weebly.com
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Joaquim Mesquita

Telles

no Colete
Encarnado
António Ribeiro Telles e seu sobrinho João marcaram presença na importante corrida do Colete Encarnado em
Vila Franca de Xira num cartel misto
onde pontificaram na arte de “Montes” o
matador espanhol Sanchez Vara e o novilheiro português João Augusto Moura,
pegaram os amadores de Vila Franca e
lidaram-se toiros de Carlos Falé Filipe.
António R. Telles teve uma actuação
regular dentro do seu estilo conectandose com o público da “Palha Blanco” onde
goza de excelente cartel. João R. Telles Jr
andou desembaraçado numa lide vistosa.
A duo, ambos mostraram algum entendimento com António a dar a primazia ao
sobrinho.
O Grupo local enfrentou os de Falé
sem problemas de maior, consumando
tudo ajudando bem nas pegas.
Sanchez Vara voltou a Vila Franca
para mais um triunfo. Uma praça onde
tem deixado excelente ambiente voltan-

do a brilhar. Estético com o capote, poderoso no tercio de bandarilhas e com a
muleta, Vara sacou duas faenas importantes por ambos os pitons, alheando
poder e arte que agitou as bancadas.
João Augusto Moura está cada vez

“Procuna”
Triunfa em Abiul
O Matador Luís Vital “Procuna” triunfou recentemente na feira taurina que
se realiza em Agosto na praça mais antiga de Portugal, Abiul.
“Procuna” realizou uma faena superior ao seu primeiro toiro, toureando com
temple e arte, aproveitando a boa investida do oponente por ambos os pitons,
antes porém, havia estado colossal com o
capote e imponente com as bandarilhas.
O último não lhe deu opção, saiu manso
sem recorrido nem investida qualificada.
O cartel era composto ainda pelos
cavaleiros Luís Rouxinol, boa actuação
no que abriu praça e limitou-se a cumprir

perante o complicado que lhe saiu na segunda parte.
João Moura Jr. com duas actuações
regulares impondo o seu estilo nem sempre a resultar da melhor forma perante as
duras mangadas dos toiros de Canas
Vigoroux que saíram encastados e com
raça á excepção dos saídos em quarto e
último lugar.
Excelente prestação dos Amadores
do Aposento da Moita com quatro imponentes pegas.
Correcta direcção de Nuno Nery.

um toureiro “quajado” e o seu capote
teve voos de alta estirpe. Com a muleta
esteve superior, com quietude e mão
baixa, a roçar a perfeição alcançando
momentos de enorme entrega e impacto.
Com as bandarilhas destacaram-se

Pedro Gonçalves e Cláudio Miguel.
Perante três quartos de casa preenchidos dirigiu superiormente Manuel Jacinto assessorado pelo Dr. Jorge Moreira da
Silva. No final os espadas saíram em
ombros.

João Telles Jr., Forcados de Coruche
e Ganadaria de Conde Murça
na Feira Taurina de Alcochete
Quatro espectáculos constituem este ano a feira taurina de Alcochete.
A Empresa Toiros e Tauromaquia organizou uma feira recheada de bons e atractivos carteis. Pela primeira vez no seu historial o Grupo de Forcados Amadores de
Coruche irá pegar na praça de toiros de Alcochete.

____
Joaquim Mesquita

7 Agosto às 22 hrs.
Variedades Taurinas dedicada á
Juventude
João Maria Branco, Manuel Vacas de
Carvalho, Sofia Almeida e Verónica
Cabaço. Forcados Amadores de Alcochete. Novilhos de António dos Reis e
Isidro Ricardo, (ambas dos Campos de
Coimbra)
9 Agosto às 18 hrs.
XXVII Concurso de Ganadarias
Associadas
Luís Rouxinol, Leonardo Hernandez
e Francisco Palha. Forcados Amadores
de Alcochete. Ganadarias a concurso:
Infante da Câmara, José Lupi, Fernandes
de Castro, Murteira Grave, Conde de
Murça e Eng. Jorge de Carvalho.

11 Agosto às 22 hrs.
I Grande Corrida Jornal de Alcochete
Rui Fernandes, Vítor Ribeiro e João
Telles Jr. Forcados Amadores do Aposento do Barrete Verde de Alcochete e
Amadores de Coruche, (debutam em Alcochete). Ganadaria Fernandes de Castro.
13 Agosto às 22 hrs.
VII Grande Corrida Casa das Enguias
João Moura, João Salgueiro e Manuel Lupi. Forcados Amadores do Aposento do Barrete Verde de Alcochete e
Aposento da Moita. Ganadarias de Rio
Frio e José Lupi.
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OPINIÃO

M. FERNANDES & GOMES, LDA.

João Gomes
Empresário

Promovem-se
os transgressores

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

Há dias, escrevi a propósito
dos mitos do 25 de Abril de
1974, não saber o que é a democracia. E cada dia que passa,
confesso estar mais confuso.
Que vivemos tempos difíceis, é
inegável!
Que em Portugal reina uma
COBARDIA nacional, ninguém
nega! Que tudo é possível fazer
nesta ditadura vermelha, qualquer cego vê! Que os políticos
tenham institucionalizado a
impunidade, é em termos absolutos outra verdade, cuja relatividade está subjacente ao caso
concreto!
Quando os órgãos de soberania se recusam liminarmente a
reconhecer as fronteiras do bem
e do mal, do que é justo ou injusto, quando autorizam, corroboram e colaboram com a
actuação de aventureiros, desordeiros e traidores à Pátria, atropelam a Constituição da República, desvirtuam-na e esvaziam-na de qualquer utilidade. Já
ninguém sabe para que serve.
Tudo tem limites, e perde-se
esta noção, exactamente quando
se perde a razão. Os protagonistas de actos condenáveis,
devem ser julgados em primeiro
lugar pela consciência, sem
paixões e com determinação,
tendo em conta o acto praticado,
seja qual for a conveniência do
momento. Outra interpretação
poderá desacreditar completamente, aquilo que o expediente
democrático pretende vender.
Devemos estar todos dementes para aceitar com passividade
todas as agressões que o apetite
desmedido das conveniências

nos impõe. É de uma leviandade
atroz impor como imperativo
nacional a condenação da ordem, a valorização do roubo, e o
incentivo ao terrorismo. Tornase gravíssimo quando se apoia e
condecora alguém que fez da sua
vida a bandeira da liberdade,
deixando-nos como recordação:
– Participação em 10 de
Abril de 1947, numa tentativa
de golpe de Estado, sem sucesso;
– Tomar de assalto um avião
da TAP que fazia o percurso
Casablanca para Lisboa na
manhã de 10 de Novembro de
1961, acção subversiva, sem
resultados práticos;
– Assalto ao Banco de
Portugal da Figueira da Foz em
Maio de 1967, cujo roubo, rendeu cerca de 30.000 contos;
– Tentativa de tomada da
Covilhã. Era intenção tomar a
cidade, e fazer explodir todos os
seus acessos, nomeadamente
estradas e pontes;
– Elemento activo da formação terrorista LUAR, que
havia de ser esquecido, por
aqueles a quem serviu. A seguir
à traição de Abril, esta organização ainda se constituiu em partido, mas foi considerada dispensável.
É hoje, mais uma vez, lembrado como herói nacional,
Hermínio da Palma Inácio, que
aos portugueses de bom-nome
merece ser lembrado nas profundezas do esquecimento. É
uma vergonha nacional enaltecer figuras que dedicaram a vida
a trair a Nação … ou então já se
vai percebendo essa tal de democracia.

Nós portugueses, que vivemos num regime de liberdades;
que elegemos os melhores dos
melhores para nos conduzirem,
é isto que nos resta? A nossa
massa pensante esgotou-se, ou
tornámo-nos anémonas?
A todo o momento é premiado o banditismo e a incompetência; o favorecimento e o branqueamento. Portugal está em
coma!
O sangue dos nossos mortos
terá sido em vão, se não pararmos para analisar e tentar compreender o momento actual, que
é grave!
É hábito dizer-se que temos
o que merecemos … é verdade!
Mas tendo em linha de conta a
imposição da ignorância a que
fomos votados nestes últimos
35 anos em termos de cultura
política, de facto, penso que não
merecemos isto.
Então o que fazer? Se gostamos, é deixar estar! … Mas apenas se gostarmos.
Este caso, que é apenas mais
um e que se identifica com a
linha política actual, obriga-nos
a pensar e de forma mais abrangente, se para Portugal, este sistema parlamentar garante a estabilidade governativa necessária
e se devemos sacrificar a nossa
felicidade em benefício de meia
dúzia de deslumbrados?
Ou se é chegado o tempo de
nos reconstituirmos em unidade
nacional, que permita a formação de governos coesos assentes
na moral e cujo estímulo seja a
Pátria.
Quem sabe…

2100-169 Coruche

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

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

ELECTRICISTA AUTO

Exposição de Fotografia de José Fatela
Redacção do Jornal de Coruche
dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Agosto
Rua Direita nº 100A Coruche

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943
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DEVOÇÃO E VIDA

Coruche agradecida,
Presente no Jubileu Sacerdotal
do Cónego Salvador Dias Terra
Cinquenta anos de sacerdócio são
sempre motivo de júbilo para as comunidades cristãs. E quando o homenageado é alguém impar, muito querido de
quem com ele teve a oportunidade de
conviver e de o conhecer, que irradia à
sua volta bondade, caridade e paz, valores intrinsecamente cristãos que todos
nós devemos perfilhar, a alegria da
comemoração movimenta fiéis, encurta
distâncias, cria pontes e a Igreja acontece, na plena acepção da palavra.
O Cónego Salvador Dias Terra, conhecido entre nós por Padre Salvador,
nasceu em Avanca, concelho de Estarreja, Distrito e Diocese de Aveiro, a 17 de
Dezembro de 1934, filho de Salvador da
Silva Terra e de Maria Beatriz Dias.
Após ter frequentado o Seminário de
Aveiro e posteriormente o Seminário de
Évora, foi ordenado sacerdote a 28 de
Junho de 1959, por D. Manuel Trindade
Salgueiro, na Sé de Évora, ficando ao
serviço desta diocese. Celebrou Missa
Nova a 29 do mesmo mês, em Fátima.
Ainda nesse ano, foi nomeado Prefeito e professor do Seminário de Vila
Viçosa. Em 1963, foi designado Prefeito
do Seminário Maior de Évora. E no ano
seguinte foi nomeado Director Espiritual
do Seminário de Vila Viçosa. Em 1971,
foi nomeado Director Espiritual do
Seminário Maior de Évora e, em 1976,
Vice-Reitor do Seminário de Évora.
A 19 de Março de 1981, foi nomeado
Cónego da Sé de Évora. A 24 de Setembro desse ano assumiu funções no Departamento de Catequese e Promoção
Vocacional. Desempenhou ainda os seguintes cargos: Vigário Ecónomo de São
Braz – Évora, Assistente Religioso do
Estabelecimento Prisional Regional de
Évora, Director do Departamento da Pastoral das Vocações, Ecónomo da Arquidiocese, Presidente do Instituto Diocesano Eborense e Pároco de Torrão e Alcáçovas.
A 15 de Agosto de 2001, foi nomeado
Pároco “in solidum”, com o Padre Elias
Serrano Martins, para Coruche. A 31 de
Julho de 2008, foi nomeado Capelão da
Catedral de Évora.
Além de toda a actividade pastoral,
destaca-se o trabalho desenvolvido no
Movimento dos Cursos de Cristandade,
tendo feito parte da equipa sacerdotal em
56 Cursilhos.
O agradecimento da comunidade coruchense, expresso na deslocação a
Avanca de 62 membros, no dia 5 de
Julho, data escolhida para assinalar a
efeméride, é justificado por este testemunho da Rita Baltazar Paulo.
“Porque fomos a Avanca? Há um
tempo atrás, bem antes de Julho soube

pela Ester Rocha que o Sr. Padre ia celebrar as bodas de ouro, em Avanca. Pensei
de imediato propor ao Centro de Ultreia,
fazermos uma romaria a Avanca, celebrar
com o Sr. Padre este momento tão importante e também achei que seria um
momento de nós Coruche lhe pudermos
mostrar o grande carinho que temos por
ele, achava eu que tínhamos esta dívida
com o Sr. Padre, penso que conseguimos
mostrar-lhe esse carinho e também à sua
família que nos recebeu muito bem e
com muito agrado, assim como o Padre
(Reitor) de Avanca.”
A celebração foi na Igreja Matriz,
com início às 11 horas, onde estavam
presentes cerca de 800 pessoas. A missa
foi animada por um coro de jovens, que
dedicaram ao Cónego Salvador uma
canção, um autêntico hino de acção de
graças.
Foi a vez da comunidade de Coruche
presentear o emérito presbítero através
da leitura de uma mensagem pela Rita
Baltazar Paulo, cujo texto foi da sua
autoria, com a colaboração de João
Freire.
Em dado passo, Rita Paulo salientou
que “junto das comunidades são necessárias almas nobres, ricas na compreensão, fortes na acção, prontas a ceder a
mão amiga e disponíveis para um simples abraço, transmitir aos outros que a
Bondade é o laço dourado que amarra,
que une a sociedade.” Ao que acrescentou:
“Deus viu em si todos estes atributos
e por isso o chamou, o enviou para as
nossas vidas. É realmente um grande
privilégio, uma dádiva, uma bênção de
Deus e por isso lhe estamos gratos. Falar
de si, Sr. Cónego Salvador, é falar do homem sensato, ponderado, cordial, de inquestionável espírito humano, do sacerdote que pauta a sua conduta pela entre-

ga abnegada à sua comunidade. Homem
rico em Cristo. Olhai irmãos, é a frase
peculiar que sabiamente emprega nas
suas homilias, como chamada de atenção, como a dizer, despertai, confiai em
mim, eu estou aqui porque Cristo assim o
destinou. Eu quero viver convosco os
vossos problemas, as vossas mágoas, dores e sofrimentos. Eu amo-vos, tal como
Cristo nos ama a todos.” Uma mensagem
que a todos emocionou e encheu de júbilo o Cónego Salvador e os seus familiares.
No final da celebração, recebeu os
cumprimentos de todos aqueles que
estiveram presentes, o que durou duas
horas. Aliás a vila de Avanca já honrou o
seu ilustre sacerdote atribuindo a uma
das ruas o seu nome.
Após o almoço gentilmente oferecido
no Centro Social Paroquial, foi o regresso deste grupo de romeiros, num clima
de entusiasmo pela intensidade da experiência vivida e pela satisfação do dever

António Gil Malta

cumprido. Oito dias depois foi a vez de
Évora render-lhe também a homenagem
que merece, onde Coruche esteve de
novo representada através de trinta
irmãos em Cristo, tendo sido celebrada
missa na Sé de Évora, a partir das 16
horas e 30 minutos, a qual contou com a
presença do Vigário-Geral da Diocese,
Cónego Dr. Eduardo Pereira da Silva,
além de uma dezena de sacerdotes e de
várias centenas de fiéis.
Um momento muito especial da homilia proferida pelo Cónego Salvador
aconteceu quando descreveu o seu estado
de alma após este percurso de 50 anos:
“Que alegria, que gozo, meu Deus, o de
ser sacerdote!”. Não podia ser mais significativo o seu testemunho.
A festa prosseguiu com um jantar
volante no Seminário de Évora, a qual foi
abrilhantada pelo coral eborense da Liga
dos Amigos do Hospital do Espírito Santo.

RESTAU RANT E

PONTE DA COROA
Tel. 243 617 390
Estrada Nacional 114 – Km. 114.9
2100-106 CORUCHE
Email: pontedacoroa@clix.pt

____
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OPINIÃO

O TGV e a Defesa Nacional
João José Brandão Ferreira

“A perda de Portugal foi de puro sangue e por isso o ministro espanhol que não pense constantemente na reunião, ou não
obedece à lei ou não sabe do seu ofício”

TcorPilAv (ref.)

José de Carvalhal y Lencastre
(ministro de estado ao tempo do Rei Fernando IV, de Espanha)

Pode parecer, pelo discurso
político e pelo que vem publicado nos “media” que a frase
deste antigo ministro espanhol, está ultrapassada pelo
tempo. Mas não está.
O TGV foi, finalmente, adiado, para depois das eleições.
Melhor fariam se lhe colocassem um ponto final.
Sem embargo, este adiamento não foi feito pelos melhores
motivos nem pelos que deviam
ser assumidos. Trata-se apenas
de um expediente eleiçoeiro.
As oposições não têm andado melhor. Desmultiplicam-se
em declarações que se fundam
na maioria dos casos na economia e nas finanças e sabe-se dos
contorcionismos de que são capazes. Quando não dizem hoje o
contrário do que disseram ontem.
Ora as principais razões
pelas quais se devem pautar as

decisões no âmbito de uma obra
destas, devem ser razões estratégicas, e não outras. Não quer
com isto dizer que as questões
económicas e financeiras não
sejam importantes e sabe-se que
no caso vertente o ónus financeiro é enorme e o retorno económico será nulo, quiçá negativo. Mas pode-se até, optar por
aguentar determinados encargos
se isso for tido como um fundamento político ou estratégico
fundamental.
Assim deve-se sempre optar
por uma decisão que contemple
a opção estrategicamente mais
segura e depois aquela que for
economicamente mais rentável.
Ora a decisão de construir o
TGV em termos políticos e
estratégicos favorece objectivamente o estado espanhol e nomeadamente a sua componente
castelhana.
Entra pelos olhos dentro que
as vantagens económicas e de

circulação de pessoas favorece
os espanhóis pois são eles quem
tem mais poder de penetração
na nossa debilitada economia.,
cultura e tecido empresarial e
financeiro. Tudo isto vai reforçar a implementação espanhola
em Portugal e todos os seus
“produtos” chegarão cá em melhores condições de concorrência. Poder-se-á argumentar que
também do lado português se
poderá aproveitar as oportunidades, mas todos nós sabemos
que saímos a perder neste contexto. Para a União Europeia tal
é indiferente. Eles querem é
amalgamar tudo!...
Por outro lado, temos a
questão fundamental do traçado
da via. Esta questão é central
nas relações “ferroviárias” com
o estado vizinho desde meados
do século XIX, tendo começado
até, com uma discussão sobre a
largura da via. Originalmente
quando se fez a ligação com a

Espanha a largura da via férrea
não era a mesma já que em
Lisboa se temeu que os espanhóis embarcassem uma divisão
do exército num comboio e chagassem à capital portuguesa em
poucas horas. Mas isso era
quando o governo português
ainda tinha preocupações de
defesa ….
De facto o que interessa a
Portugal, em termos de caminho-de-ferro é atravessar a Espanha o mais rapidamente possível
até chegar aos Pirinéus.
À Espanha interessa exactamente o contrário e interessa-lhes sobretudo que as comunicações passem por Madrid, centro radial e geocêntrico da Península Ibérica. Tudo isto deu
origem, ainda no século XIX a
uma interessante polémica entre
um capitão de infantaria e S.
Majestade o Rei D. Pedro V, nas
páginas da Revista Militar. Mas
isso passava-se no século XIX,

um século de decadência…
A nossa falta de visão e, ou,
cobardia política, vai ao ponto
de beneficiar os eixos LisboaMadrid e Porto-Vigo (!), quando
o interesse nacional devia centrar-se no percurso Lisboa-Porto
e Lisboa-Faro, o que em termos
de custo/eficácia o “Alfa” e o
“Intercidades” fazem muito melhor. E quanto a atravessar a
Península que por camiões TIR
ou por caminho-de-ferro, seria
muito melhor apostar no transporte marítimo e, nalguns nichos, no transporte aéreo.
Mas para isso era preciso
que em Lisboa os políticos soubessem alguma coisa do seu ofício…
Meus caros concidadãos,
estas coisas são importantes.
O Ronaldo ira para o Real
Madrid, por seu lado e em rigor,
não tem importância alguma.
____

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

Tel. 243 618 422
Fax 243 618 424
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Táxis Paul
Tel. 243 676 253 • Tlm. 936 360 082
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“Sentir o Sorraia”
No decorrer da Semana da Juventude, a Búzios – Associação de Nadadores
Salvadores de Coruche – apresentou oficialmente a Escola Náutica de Coruche.
“Sentir o Sorraia” é o slogan que dá o mote ao projecto que, de acordo com
Alexandre Tadeia, tem como objectivo integrar os coruchenses no Rio Sorraia.
A prática de canoagem e de remo é uma das grandes apostas da Escola Náutica, que
pretende captar cada vez mais atletas.
O remo e a canoagem deverão passar a ser actividades praticadas durante o ano
inteiro.
Através da Escola Náutica, a Búzios pretende ainda que em Coruche seja possível
obter a formação de marinheiro e que passem a existir aulas de condução de mota de
água.
Durante a tarde de Sábado, houve ainda quem tenha “sentido” o Sorraia de perto, num
passeio de barco a motor.
____
Laura Macedo
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Mosteiro de Alcobaça
Arte, Memória, Poder e Devoção
Diz a tradição que a Real
Abadia de Santa Maria de
Alcobaça terá sido fundada por
D. Afonso Henriques devido a
um voto que terá feito. Conta-se
que, nas vésperas da conquista
de Santarém aos mouros (1147),
o rei fundador terá pedido a
intercessão de Bernardo de Claraval, da Ordem de Cister, prometendo construir, em caso de
vitória, uma grande abadia cisterciense, nos vastos domínios
entre a serra de Albardos e a
costa atlântica.
Ao certo sabe-se que a 8 de
Abril de 1153 foi fundada Santa
Maria de Alcobaça, curiosamente a escassos meses da
morte de Bernardo de Claraval
(ocorrida a 20 de Agosto).
Porém, só em 1178 teve início a edificação da “abadia
nova”. As obras do projecto inicial foram demoradas. A comunidade dos monges alcobacenses de Cister foi crescendo lentamente, dedicando-se ao difícil
trabalho do arroteamento de terras, do desbravamento de bosques, terrenos maninhos e matagais, transformando-os em terrenos aptos para o cultivo.
Em 1195, uma incursão violenta de forças muçulmanas atacou a comunidade monástica
alcobacense, destroçando-a.
Só em 1223 a “abadia nova”
viria a receber os “monges brancos” (assim chamados devido à
cor do hábito que envergavam e
que caracteriza a Ordem de
Cister).
Em 1252 deu-se a consagração da igreja abacial. Pensa-se
que a obra só pode ter sido
planeada e dirigida por alguém
formado em Claraval.

Não havia naquela época em
Portugal quem estivesse preparado para lançar uma obra desta
grandeza. A tradição diz que o
mestre construtor foi Desidério
– um monge de Claraval. Tratase, pois, de uma obra avançadíssima para a época e, como
muito bem sublinha Pedro Dias,
só possível devido à importação
de técnicos e de formas. Cister
tinha, de facto, os seus próprios
mestres construtores e técnicos
e fazia-os circular um pouco por
toda a Europa. Esses “especialistas” eram os chamados “barbati”, ou seja, eram irmãos lei-

gos, conversos, que usavam barba comprida para se distinguirem dos monges.
O Mosteiro, com as suas
múltiplas dependências (Claustro, Dormitório, Cozinha, Refeitório…), foi sofrendo, ao longo
dos tempos, múltiplas remodelações, ampliações, reconstruções. A igreja (cuja fachada é de
traça bem mais recente) tem
cobertura totalmente abobadada, apresentando dimensões
invulgares. A nave central tem
um comprimento de 102 metros. As abóbadas cruzadas, em
ogiva, lançadas a uma altura de

mais de 20 metros, estão apoiadas sobre 24 colunas em forma
de cruz. Respira-se ali uma
ambiência medieval num gótico
já plenamente consumado.
Santa Maria de Alcobaça,
foi, por conseguinte, segundo
Pedro Dias, a primeira construção gótica erguida em território
português. Foi de tal forma evidente o seu carácter precursor e
singular que, já depois de concluída a igreja, em muitas
regiões de Portugal erguiam-se
templos que ainda seguiam os
cânones do românico.
No transepto, em cada um
dos topos, encontram-se os
majestosos túmulos de D. Pedro
e de D. Inês de Castro, duas verdadeiras jóias da escultura tumular medieval e exemplos do
que de melhor se fez no Portugal medievo. Depois da subida
ao trono de D. Pedro, e na
sequência do assassinato de D.
Inês, autorizado por seu pai, o
novo monarca escolheu o Mosteiro de Alcobaça para seu panteão. Mandou organizar aquele
que foi o mais impressionante
cortejo fúnebre de que há memória. O corpo de D. Inês foi
transportado de Coimbra até
Alcobaça (cerca de 100 quilómetros) entre duas alas ininterruptas formadas por entre milhares de pessoas, onde se incorporavam muitos homens com
archotes acesos durante a noite.
Os túmulos encontram-se frente
a frente. A tradição explica que é
para que possam ver-se logo que
se levantem no Dia do Juízo
Final. Todavia, em 1810, o vandalismo das Invasões Francesas
não poupou o Mosteiro. Os soldados saquearam a igreja, vio-
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lando os túmulos de D. Pedro e
de D. Inês, roubaram a Biblioteca, queimaram paramentos…
Foi notável o labor dos monges alcobacenses ao longo dos
séculos. Não apenas pelo denodado e persistente cultivo da
terra (de onde arrancavam o seu
sustento), mas também pela
continuada plantação de árvores, pela drenagem dos solos e
secagem de pântanos, moagem
de cereal, produção de linho,
pastorícia e criação de gado,
extracção mineira, produção de
azeite… Ora todo este esforço
fez atrair às terras do Mosteiro
muitos colonos (oleiros, ferreiros, pescadores, mercadores,
pastores, moleiros…), devido
aos benefícios, privilégios e
regalias que ali podiam usufruir.
O domínio alcobacense abrangia uma vastíssima zona de
influência que ia de São Pedro
de Muel à serra de Candeeiros,
estendendo-se entre Rio Maior e
a Lourinhã, numa área superior
a 60 000 hectares. Alcobaça era,
por conseguinte, o coração do
império cisterciense em Portugal que, através da sua acção,
valorizou a terra e incrementou
o povoamento.
Não se pense, no entanto,
que a acção dos monges se reduziu aos trabalhos da lavoura.
Foram da sua iniciativa, por
exemplo, as primeiras escolas
públicas para leigos (1269). Lá
se ensinava Gramática, Lógica,
Teologia. A sua Livraria era a
mais antiga de Portugal (1290).
De lá saíram grandes vultos e
figuras cimeiras das Letras Portuguesas, como Frei Bernardo
de Brito e Frei António Brandão. Também não foi despiciendo o seu papel assistencial e
sócio-caritativo. Eram distribuídos diariamente pelos pobres,
sobretudo nos primeiros séculos
da nacionalidade, cerca de 25
alqueires de pão. A Enfermaria
dava assistência gratuita aos
habitantes dos coutos. A Farmácia, para além de fornecer remédios gratuitos, também abastecia grande parte do reino.
O Mosteiro de Alcobaça,
“vivendo intimamente ligado à
vida da Nação, a quem prestou
os mais valiosos serviços”,
como refere Carlos Barros, construiu uma obra ímpar e desempenhou, em vários domínios,
um papel de grande relevo ao
longo da nossa História.
____
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Vai mais um copo?

Restaurante

MANGOCAIPI
ESPECIALIDADES
•
•
•
•
•
•

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

• 1 colher de açúcar GNR (granulado não refinado)
• 5cl de Cachaça
• Polpa de Manga ou Maracujá
e gelo picado
Calor, praia ou não, uma
tarde que já vai longa e junto ao
bar começam a juntar se alguns
clientes sedentos. Se a isto juntarmos uma boa dose de boa
disposição um local apropriado
e porque não mesmo à beira-rio
ou numa casa de amigos, qual
frize ou água das pedras. Conversa puxa conversa, um piropo
para uma catraia que passa com
a nova moda da última estação
já a mostrar as tardes de calor
que se adivinham. Do outro lado
do atlântico. Claro, Brasil, sol,
praia e… Cachaça. Para outros
simplesmente Caipirinha.
Hummm. Já estamos a imaginar tudo isso. Pois bem hoje
deixo apenas a sugestão para as
noites quentes que se adivinham
em Coruche para este verão.
Produzida a partir de cana de
açúcar tal como o rum mas devido a severa legislação proteccionista francesa das dom-tom
de runs não produzidos nestas
regiões hoje conhecida mundialmente, esta aguardente destilada na sua produção final a
cerca de 40º ou 37,5 de teor
alcoólico podendo mesmo che-

gar aos 50º na forma de aguardente brasileira e não rum. Conhecida por quase todos quem
não apreciou uma caipirinha
numa bela tarde ou noite propicia a este cocktail.
Segundo as regras básicas de
preparação uma caipirinha compõe-se em 3 fases tão simples:
1.º Preparação dos ingredientes a utilizar, Lima, açúcar
granulado não refinado (evitar
essa historia do açúcar mascavado) só vai estragar tudo no
final, uma garrafa de Cachaça e
gelo picado (e sou de opinião
que impressionar um cliente fica sempre bem, excluo de forma
rápida essas cachaças destiladas
a preço de chuva e sabemos do
que falamos. A cachaça 51, ou
61 muito boas e disponíveis no
mercado português em qualquer
prateleira de hipermercado.
2.º Uma faca afiada para
cortar a lima em 2metades e
depois em quartos previamente
lavadas com água. Num copo
tipo old fashioned adicionamos
as 4partes da lima, uma colher
de açúcar granulado não refinado e com ajuda de um mud-

Peixe fresco todos os dias!
José Manuel Brito Pinto
Mixologista e Barman Profissional
IBA

dler ou pilão metálico nunca
utilizar de madeira por questões higiénicas rodando no sentido dos ponteiros do relógio
pressionamos as partes de lima
juntamente com o açúcar granulado.
3.º Agora juntamos a Cachaça e com ajuda de um freepoor (doseador rápido imbutido na garrafa) contando ate 3
devemos ter cerca de 5 a 6cl de
cachaça no copo. Para melhor
dosagem os experts utilizam um
jigger ou medidor profissional
de bar fará as delícias do show
off. Juntamos o gelo picado, cerca de 4 cubos chegam perfeitamente ou então antever e preparar previamente algumas horas
antes e por no frio novamente.
No final como decoração uma
rodela fina de lima dará o toque
final. Na prática a elaboração
deste cocktail não excede mais
que 30 a 40segundos. Agora fica
a minha sugestão: Junte polpa
fresca de manga ou mesmo o
interior de 1 maracujá e verá o
efeito.
Bons cocktails e beba moderadamente.

Seminário
“Artesanato Português – Que Futuro?”
No dia 30 de Julho, no auditório da FIA, assisti ao seminário “Artesanato Português
– Que Futuro?”. Mais de cem pessoas participaram neste seminário, promovido pela FIA
(Feira Internacional do Artesanato) e pelo Conselho Estratégico Nacional do Artesanato
CENA. Graças a um painel de oradores altamente qualificados, o evento suscitou elevado interesse e demonstrou a maior utilidade para os interessados sobre estas matérias.
Fiscalidade, micro-crédito, certificação e acreditação foram os temas do seminário.
O Seminário teve como principais intervenientes representantes da Banca, do
Instituto do Vinho, do Borbado e do Artesanato da Madeira, do Centro Regional de
Apoio ao Artesanato dos Açores, do IEFP, da Adere- Minho e da AIP-CE.
No final, o presidente da AIP-CE, entregou a medalha de prata da Associação a Maria
de Portugal, como homenagem pelo seu longo e valioso contributo para o sector e para
a dinâmica associativa do artesanato.
Maria de Portugal é presidente da Associação de Artesão de Lisboa, tem sido uma das
maiores dinamizadoras da FIA.
Paulo Fatela

Telef. 243 679 313

(Encerra ao Sábado)

Rua 5 de Outubro, 23 – 2100-127 Coruche

SAPATARIA

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

cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

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

JOAQUIM ANTÓNIO
MARQUES

Serralharia Civil
e Mecânica
Telef. 243 678 140
Bairro da Serração • 2100 Coruche
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ARTE & CULTURA
Artesã: Márcia Branco

• Artesanato em Coruche
Paulo Fatela
Artesão

Fotos: Márcia Branco

Freguesia de Coruche
Pintura clássica

Márcia Branco fala de si
Aos quinze anos de idade fui frequentar o
Curso Geral de Artes na escola Dr. Ginestral
Machado, em Santarém, hoje sou professora
do Ensino Básico com a variante em Educação Visual e Tecnológica, sendo que a
grande vontade era mesmo arquitectura.
Considerando alguma sensibilidade e
experiências que tive conjuntamente com
colegas, aquando de um estágio, que se relacionaram com pintura de azulejo e a utilização de vários materiais, tendo como base o
azulejo, fui dessa forma fazendo peças.
As peças que mais prazer me dão são
exactamente juntar ao azulejo, arames, rendas, vidros, etc, sair do tradicional, embora
também goste de pintura clássica.
Associei-me à Corart – Associação de
Artesanato de Coruche, sendo que foi aí que

mostrei as minhas peças pela primeira
vez.
Colaborei nalguns projectos da
Associação, nomeadamente em ateliers
em 2005, ou seja, ensinei pintura de
azulejo, técnica de guardanapo e vitral,
nos denominados "Ateliers de Lazer" e
nos "Ateliers de Verão" direccionados
para crianças.
Aos sábados, em minha casa, tenho
o compromisso de continuar a estimular algumas jovens que têm o prazer, tal
como eu, de pintar em azulejo

Decoração de azulejos com
materiais diversos

Márcia Branco poderá ser contactada:

marciajacob@hotmail.com

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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Xadrez

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

Um jogo com história

O nono campeão do mundo em xadrez
foi Tigran Petrosian (Campeão do
Mundo entre 1963-1969). Nasceu em
Tblisi, capital da Geórgia. Teve uma
infância muito difícil com a morte de
seus pais na 2ª Guerra. O seu consolo foi
a prática do Xadrez, no qual fez rápidos
progressos, embora a sua carreira não
tenha sido metódica. O seu primeiro
Mestre no xadrez foi A. Ebralidze, que
desde o início o fez tomar o gosto pelo
jogo de Capablanca e Nimzowitsch. Nos
anos seguintes, Petrosian levaria a ideia
da profilaxia de Nimzowitsch aos limites, gerando um estilo pragmático e
flexível, enriquecido por profundas
manobras estratégicas, capazes de
desconcertar os seus adversários, e uma
incrível capacidade de jogar na defesa e
salvar posições aparentemente perdidas.
Em 1951 ganhou o campeonato de
Moscovo e no ano seguinte dividiu o 2º
lugar no Campeonato da URSS. Obtendo
assim o direito de participar no Torneio
dos Candidatos de 1953 em Zurique,
chegando ao 5º lugar. Em 1956 no
“Candidatos” de Amesterdão, chegou de
3º a 7º, onde perdeu uma famosa partida
para Bronstein deixando a dama “no ar”
em uma posição ganha. Nos anos 50 a
sua carreira chegou a um impasse e nada
levava a crer que alcançaria os êxitos nos
anos seguintes. Falavam que Petrosian
não possuía espírito de luta. No final da
década de 50, ganhou o seu primeiro
“soviético”, seguido do 3º lugar no
Torneio de Candidatos atrás de Tal e
Keres. A sua oportunidade veio em 1962
no Torneio de Candidatos de Curação,
onde triunfou invicto à frente de Keres e
Geller. Na disputa do título mundial em
1963 começou mal, e após uma série de
empates, equilibrou o match, e não
perdeu mais a dianteira, terminado com
12,5. A opinião reinante era que ele havia
ganho devido à idade avançada de seu
oponente, embora tenha vencido o match
de modo convincente. Em algumas partidas Petrosian esteve prestes a perder,
mas conseguiu empatar graças à fadiga
de Botvinnik e também, à sua capacidade
defensiva. Como campeão jogou alguns

torneios sem resultados brilhantes.
Defendeu o título em 1966 contra
Spassky e o manteve, constituindo-se no
primeiro campeão mundial que venceu a
disputa de posse do título, desde
Alekhine x Bogoljubov, 1934. Em 1969
perdeu o título mundial para Spassky. Foi
um match duríssimo que se manteve
igualado até a 17ª partida. Após a sua
morte, a sua esposa foi responsável pela
edição do livro “O Legado de Petrosian”.
Petrosian era formado em Filosofia e a
obra “Alguns problemas de lógica na
análise abstracta do xadrez” de 1968, foi
a sua tese de doutorado. Uma curiosidade, Tigran foi o único jogador a ganhar
um jogo a Bobby Fischer durante os últimos jogos do torneio de candidatos de
1971, acabando com a sequência impressionante de Fischer de dezanove vitórias
consecutivas. De seguida uma partida
que Tigran venceu contra Botivnnik para
o Campeonato do Mundo em Moscovo,
1963.
T. Petrosian – M. Botvinnik
Camp. Mundo em Moscovo, 1963
Defesa Grunfield
1.c4 g6 2.d4 Cf6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Bg7
5.e3 0–0 6.Be2 dxc4 7.Bxc4 c5 8.d5 e6
9.dxe6 Dxd1+ 10.Rxd1 Bxe6 11.Bxe6
fxe6 12.Re2 Cc6 13.Td1 Tad8 14.Txd8
Txd8 15.Cg5 Te8 16.Cge4 Cxe4
17.Cxe4 b6 18.Tb1 Cb4 19.Bd2 Cd5
20.a4 Tc8 21.b3 Bf8 22.Tc1 Be7 23.b4
c4 24.b5 Rf7 25.Bc3 Ba3 26.Tc2 Cxc3+
27.Txc3 Bb4 28.Tc2 Re7 29.Cd2 c3
30.Ce4 Ba5 31.Rd3 Td8+ 32.Rc4 Td1
(ver diagrama 1)

33.Cxc3 Th1 34.Ce4 Txh2 35.Rd4 Rd7
36.g3 Bb4 37.Re5 Th5+ 38.Rf6 Be7+
39.Rg7 e5 40.Tc6 Th1 41.Rf7 Ta1
42.Te6 Bd8 43.Td6+ Rc8 44.Re8 Bc7
45.Tc6 Td1 46.Cg5 Td8+ 47.Rf7 Td7+
48.Rg8 Rb7 e as pretas abandonam (10)
A solução do problema anterior é:
1…Dxa2, lance mágico!! 2.BxD (para
outro lance das brancas as pretas ficam
com ataque demolidor) 2….Txc2+!

3.Rb1 Txb2+ 4.Rc1 (4.Ra1Td2+ 5.De5
Bxe5++) 4…Tc2+ e o jogo termina pois
5.Rb1 Tc5+ 6.De4 Bxe4+ 7.Td3 Bxd3++
…uff..brilhante! A mente humana é de
facto impressionante!!

Este mês, temos o seguinte problema: as
peças brancas jogam e vencem, ver diagrama 2
Nesta edição vamos analisar o xequemate com Rei e Torre contra Rei. Este
xeque-mate é simples e baseia-se na
seguinte técnica: eliminar linhas de acção
ao Rei usando para tal a Torre de forma
isolada ou então fazer tal com o apoio do
Rei, i.e. perseguimos o Rei adversário à
distância de um lance de Cavalo até este
ser obrigado a colocar-se em frente ao
Rei, aí a Torre dá xeque e obrigada o Rei
a ceder mais uma linha, repetir o processo as vezes necessárias até que o Rei fica
apenas com a última linha para jogar,
quando tal acontecer a ideia é depois
jogar o Rei que joga com a Torre de
forma a obrigar o Rei adversário a colocar-se novamente em frente ao Rei, e
quando tal acontecer a Torre dá xequemate. Por vezes é necessário ganhar um
tempo ao adversário com um movimento
de Torre para o Rei ser obrigado a colocar-se em frente ao Rei adversário, ter tal
facto em conta. De seguida vamos
esquematizar todo o processo descrito
usando diagramas. Comecemos pelo diagrama 3,

e, vamos obrigar o Rei preto a colocar-se
em frente ao Rei branco: 1.Rd4 Rf6 (se
o Rei preto jogasse para d6 então a Torre
daria xeque em a6 e obrigava-o a ceder e
ir para trás -7ª linha- pois o Rei branco
guarda a 5ª fila), 2.Re4 (vê como o Rei
branco se coloca sempre a um salto de
Cavalo do outro Rei) 2….Rg6 3.Rf4
Rh6 4.Rg4 (como acabou o tabuleiro o
Rei preto tem de se colocar em frente do
Rei branco ou recuar) 4…..Rg6 e agora
5.Ta6+ (ver digrama 4)

5….Rf7 (o Rei foi forçado a recuar)
6.Rg5 Re7 (e de novo perseguimos o
Rei) 7.Rf5 Re8 (o Rei desta vez, recuou
voluntariamente, então eliminamos mais
uma linha com a Torre em a7) 8.Ta7 Rd8
9.Re6 Rc8 (o Rei tenta aproximar-se da
Torre, para a capturar) 10.Rd6 Rb8
(temos de fugir com a Torre) 11.Th7 Rc8
(nesta posição, ver diagrama 5, o Rei
branco não se deve mover pois já se
encontra a um lance de Cavalo do Rei
preto, então perdemos um tempo com a
Torre).

12.Tg7 Rb8 13.Rc6 Ra8 14.Rb6 (o Rei
preto já não pode fugir mais, e o seu fim
está iminente) 14….Rb8 e finalmente
15.Tg8++. Na próxima edição do novo
jornal vamos analisar a situação de
xeque-mate com duas Torres e Rei contra
Rei, e ainda, Rei e Dama contra Rei.
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Novas Regras
nos Contratos de Crédito
ao Consumo

J. CORDEIRO – Contabilidade e Gestão, Lda.

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

Telef. 243 617 491 • Fax. 243 617 325

Contabilidade e Gestão

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

O crédito ao consumo é um
mercado em forte expansão,
com grande variedade de oferta
de produtos e de acesso cada
vez mais amplo. Quando pretende comprar carro, computador, mobílias, electrodomésticos
ou ir de férias pode contrair um
crédito ao consumo, o qual pode
assumir diversas modalidades
como o empréstimo bancário, o
cartão de crédito, o descoberto
bancário ou a locação financeira.
Este tipo de crédito tem
como limite mínimo o valor de
€ 200,00 e como limite máximo
o montante de € 75.000,00,
podendo ser obtido junto de
diferentes tipos de instituições
de crédito, nomeadamente bancos, instituições financeiras de
crédito ou sociedades de locação financeira.
No próximo dia 01 de Julho
entrará em vigor o Decreto-Lei
n.º 133/2009, de 2 de Julho que
vem trazer algumas novidades
nesta matéria. Desde logo, os
deveres de informação a serem
prestados pelas instituições de
crédito são reforçados, passando
as mesmas a estarem obrigadas
a entregar uma ficha de infor-

mação normalizada que permita
ao Consumidor comparar o
custo e as características do
empréstimo. Caso o consumidor
pretenda ter previamente acesso
à minuta do contrato poderá
solicitá-la à instituição de crédito que está obrigada a facultá-la
gratuitamente.
Antes da celebração do contrato de crédito, a instituição de
crédito passa a ter o dever legal
de avaliar a solvabilidade do
consumidor através da verificação da informação que lhe
seja prestada por este e, bem
assim, pela consulta obrigatória
à central de responsabilidades
de crédito do Banco de Portugal. Caso a concessão de crédito
venha a ser recusada em consequência desta consulta, a instituição de crédito tem o dever de
informar o consumidor imediata
e gratuitamente.
O prazo de desistência do
contrato passa agora a ser de 14
dias consecutivos em vez dos
anteriores 7 dias úteis, mantendo-se a desnecessidade de invocação de qualquer motivo. Neste caso, o consumidor ficará
obrigado à devolução do capital,

acção virtual

Marta Costa Almeida *

* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

juros do período decorrido desde a contratação e despesas com
impostos ou outras já pagas pelo
Banco à Administração Pública.
Caso pretenda amortizar o
empréstimo antecipadamente,
deverá avisar a instituição de
crédito com 30 dias de antecedência. Neste caso, se a taxa for
fixa, poderá ser devida uma
penalização de 0,5% sobre o
capital a reembolsar, se faltar
mais de uma ano para o final do
contrato, ou de 0,25% sobre o
capital reembolsado se faltar um
ano ou menos.
Finalmente, e para fazer face
às elevadas taxas de juro muitas
vezes praticadas neste tipo de
crédito, a partir do dia 01 de
Outubro a TAEG não poderá
exceder em mais de um terço a
média praticada pelo mercado
no trimestre anterior. Na eventualidade de a TAEG ultrapassar
este limite, será automaticamente reduzida ao limite máximo previsto, sem prejuízo de
eventual responsabilidade criminal das instituições de crédito.
____

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

ARMAZÉM DE LOUÇAS E VIDROS

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

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

Virtua Tennis 2009
PS3\XBOX360
Virtua Tennis 2009 promete trazer todo o
esplendor do ténis, com os grandes atletas a nível
mundial, que nos irá proporcionar horas de puro
entretenimento nos courts de ténis da actualidade, editado pela Sega e realizado pela Sumo
Digital. Este jogo não foge muito à versão anterior, mantém-se dentro do mesmo género arcade,
mas apresenta algumas melhorias, desta vez foi
integrado na PS3 os modos online o que não
acontecia em Virtua Tennis 3. Existem melhorias
a nível da jogabilidade , os atletas já não se atiram em mergulho para o terreno de jogo, tudo foi
alterado com um melhor posicionamento dos
atletas, e claro poder jogar com os quatro melhores tenistas da actualidade (Nadal, Federer,
Djokovic e Andy Murray) é sempre um aliciante. Virtua Tennis 2009 oferece-nos os modos
tradicionais, para além dos modos online o que
se destaca mais é obviamente o modo carreira. É
aqui que vamos ganhar prestigio e melhorar as
capacidades do nosso atleta para podermos subir
no ranking, aqui também podemos criar salas de
jogo para partidas amigáveis. Tal e qual como
em virtua ténnis 3 os mini jogos estão incluídos

no modo carreira, estes mini jogos servem para
melhorar as capacidades dos atletas criados de
raiz, por exemplo um destes mini jogos conhecido por o Pot Shot (uma mesa de snooker gigante)
e também o Zoo Furder (onde temos que alimentar alguns animais com uma raquete) são
realmente um extra. E por fim os modos multiplayer, claro que jogar contra um amigo dá sempre um gozo especial, este virtua tennis 2009
promete ser a alternativa a Top Spin 3.
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Linhas de média tensão desapareceram

Anuncie
no Jornal de Coruche

A EDP e a Câmara Municipal
de Coruche suprimiram as linhas
de média tensão que atravessavam o Rio Sorraia.
A zona ribeirinha de Coruche
ganhou ainda mais beleza e o rio
Sorraia ficou ainda com mais
condições para a pesca desportiva.
Um final feliz para uma situação que se arrastava há já algum
tempo, a parceria entre a autarquia coruchense e a EDP colocam
assim ponto final neste processo.

www.ojornaldecoruche.com

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

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

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62
OFICINA DE ALUMÍNIO
Marquises, Divisórias para
Escritórios, Persianas,
Estores de todos os tipos
•
Portões Basculantes para Garagens

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

Desconto de 10% para reformados
Oferta de vales de € 7 em compras no comércio tradicional
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Já se circula sobre o Sorraia

Pontes já estão abertas!
Ai estão reabertas ao trânsito
as pontes sobre o vale do Sorraia, a requalificação está praticamente concluída, faltando
apenas a instalação da iluminação cénica, que até 14 de Agosto, também estará pronta.
Os trabalhos poderiam prolongar-se até Agosto, mas o
bom ritmo das obras, possibilitou a reabertura no dia 31 de
Julho, a Ponte Teófilo da Trindade sobre o rio Sorraia esteve
apenas um mês cortada ao trânsito.
A circulação rodoviária entre
Coruche e a rotunda do Monte
da Barca (Estrada Nacional 114)
volta assim à normalidade, as
pontes sobre o vale do Sorraia
estão diferentes, estão originais
e suscitam variadas reacções,
sendo que a maioria é favorável
e concorda com o novo colorido.
A Câmara Municipal de Coruche realça o grande empenho
de todos os envolvidos nas
obras, para que os transtornos
causados pelo encerramento ao
trânsito fosse o mais breve possível, “estamos muito satisfeitos, acompanhamos as obras
de perto e tínhamos esperança
que a reabertura ao trânsito
acontecesse antes da data prevista, o que acaba por acontecer para felicidade de todos os
coruchenses” diz o presidente
da autarquia. Dionísio Mendes
enaltece o empenho demonstrado pelas Estradas de Portugal,
“é justo referir nesta hora a

excelente colaboração e entendimento entre a Câmara Municipal, as Estradas de Portugal e
as empresas que estiveram no
terreno. Em conjunto procuramos sempre as melhores e mais
rápidas soluções, de modo a
evitar ao máximo o transtorno
da população”. O autarca coruchense sublinha ainda a formidável cooperação do Exército

Tertúlia

Português, que montou em tempo recorde, a maior ponte militar alguma vez instalada em
Portugal, “não nos podemos
esquecer da imprescindível ajuda do Exercito, graças àquela
ponte militar instalada, os incómodos causados pelo encerramento da Ponte Teófilo da Trindade não foram tão graves como teriam sido, caso não exis-

tisse aquele solução de recurso”.
As emblemáticas sete pontes
sobre o vale do Sorraia foram
alvo de uma requalificação estética/urbana, para além das obras
de manutenção e conservação.
A autarquia local aposta no
reforço das pontes como imagem de marca de Coruche, em
dois quilómetros e meio poucos
sítios no mundo têm sete pontes,

TTM encerra temporada
– com Maurício do Vale

Foi no passado dia 22 de Julho que a notável e
importante Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana”,
a quem a afamada pastelaria de Lisboa empresta o
nome, encerrou a sua temporada de 2008/2009
com mais um jantar de tertúlia, desta vez com o
critico taurino Maurício do Vale, que fez um balanço da temporada e falou da forma como o
toureio a pé está a ser prejudicado em Portugal, e
do que se deve fazer para devolver “à base do
toureio” a importância que ele deve ter e a oportunidade dos jovens de valor, como Procuna, poderem tourear nas nossa praças.
Organização de Joaquim Tapada que mais uma
vez encheu a sala, permitiu ainda que se visionasse em tela gigante várias faenas e aspectos da
festa brava.
Para Finais de Setembro a TTM volta em força!
Bem haja Sr. Tapada!

o que só por si já constitui algo
singular. Agora acrescente-se a
este facto, uma nova iluminação
e uma palete de cores de grande
originalidade, que farão das pontes de Coruche algo de único.
As sete pontes receberam
uma coloração dinâmica que começa num amarelo ocre (típico
de Coruche) e termina num vermelhão (sangue de toiro).
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Escrever Desporto

por: Jorge Florindo

Vamos à Bola
Aproxima-se a passos largos
mais uma edição da Liga Sagres
em futebol. Apesar de a liga
Portuguesa não ser perfeita, de
haver polémica, ordenados em
atraso, fraco futebol e estádios
vazios, a verdade é que gostamos dela, e já temos alguma
dificuldade em viver sem ela.
Esta edição da liga (2009\2010)
adivinha-se uma das mais competitivas dos últimos anos, devido ao facto dos três grandes do
futebol nacional se terem reforçado com jogadores de qualidade acima da média tendo já
dado credenciais nos seus antigos clubes.
Começando por falar no
Porto, esta temporada a política
de contratações mudou um
pouco, apostando em jogadores

jovens e de nacionalidade Portuguesa, caso das contratações
de Orlando Sá, Silvestre Varela,
Beto e Nuno Coelho. Mas sem
duvida alguma que após as saídas de Lisandro, Lucho e Cissokho, o Porto voltou a centrar as
suas contratações mais influentes no mercado Sul-Americano destacando para já o médio
Bellushi, jogador com uma técnica elevada e que promete
fazer esquecer Lucho, o Porto
contratou ainda o lateral Álvaro
Pereira e os argentinos Valeri e
Pedriguier, para colmatar a saída de Lisandro, a aposta chamase Falcão, goleador de créditos
firmados em todos os clubes por
onde passou.
O Benfica, como é habitual,
tem aproveitado a época de

transferências para fazer muitas
contratações, duas delas impõem bastante respeito, claro
que estou a falar de Ramires e
Saviola. Ramires é internacional
pela selecção Brasileira e já
recebeu vários elogios tanto de
jogadores como de treinadores
deixando água na boca de todos
os amantes do bom futebol principalmente da equipa Benfiquista. O outro era uma antiga
promessa Mundial que após
duas passagens menos felizes
por Mónaco e Real Madrid, aos
27 anos resolveu tentar voltar a
selecção Argentina jogando no
Benfica, uma coisa é garantida
Saviola tem qualidade para dar e
vender, esperemos para ver...
Estando ainda com o plantel em
aberto a equipa da Luz ainda

conta com mais algumas contratações como Schaffer, Javier
Garcia, Patrick e Weldon, a
massa adepta do Benfica está
entusiasmada e com esperança
da conquista do título, entusiasmo esse justificado porque o
Benfica apresenta sem dúvida, o
melhor plantel dos últimos 10
anos.
Finalmente falando no Sporting, está tudo na mesma, havendo muita cautela nas contratações, em relação á época
passada poucas alterações, regressam após empréstimo, Carlos Saleiro e André Marques e
como novas contratações, Matias Fernandez craque Chileno
que promete dar um ar da sua
graça à ofensiva Leonina e o
antigo avançado do Manchester

City, o equatoriano Filipe Caicedo.
A primeira jornada do
campeonato nacional arranca a
15/16 de Agosto. O Benfica irá
receber o Marítimo, enquanto o
Sporting desloca-se ao reduto
do Nacional da Madeira. Por
seu lado, o tetracampeão FC
Porto joga em Paços de Ferreira.
O primeiro clássico joga-se à
6.ª jornada, os dragões recebem
o Sporting no Porto. O Benfica
vai a Alvalade na 11.ª ronda,
recebendo na Luz os campeões
nacionais três jornadas depois.
Caso as duas equipas cheguem à
fase final do campeonato na luta
pelo título, o embate no Dragão
poderá assumir um papel determinante na 29ª jornada.

Um Novo Olhar Perante a Diferença:
O C.R.I.C. nas Marchas Populares 2009
A tradição é uma marca indelével da nossa História e parte
da nossa identidade enquanto
povo. Assim, reconhecendo a
riqueza da Vila de Coruche em
termos de legado Passado e com
o intuito de comemorar S. João,
Santo Popular, o C.R.I.C., em
colaboração com a Creche e
Jardim-de-infância, “Bolsa do
Canguru”, organizou um serão
de Marchas.
Na verdade, esta actividade
decorreu na noite de 24 de
Junho e teve como palco inicial
o Bairro Novo. Os marchantes,
alguns utentes e funcionários da
Instituição, iam vestidos a rigor,
caracterizando Coruche dos
anos 20 aos 40. À frente, marchava o casal de namorados
com um arco adornado à semelhança dos lenços que outrora as
namoradas bordavam para o seu
amado. No seguimento, com
vista a simular um casamento,
desfilava os padrinhos e acompanhantes da Boda, assim como
o pessoal de trabalho. Como não
podia de modo algum faltar,
marcou presença o casal de
noivos, vestidos a preceito, que
animaram a Festa desfilando
entre os arcos e acenando a
quem assistia.
Desfilando pela Rua dos
Bombeiros, Rua de Santarém,
com uma pequena actuação na
Rua 5 de Outubro, a Marcha
seguiu pela Rua do Couço até ao
ponto inicial onde sucedeu um

momento musical proporcionado por Carlos Marmelada e
David Carrapo.
Acresce referir que, esta
actividade foi novamente efectuada no Centro de Dia de Coruche, mediante um convite formulado para comemoração de
S. Pedro. Desta forma, o C.R.I.C.
proporcionou uma manhã diferente aos utentes do Centro, onde
houve lugar não só para Marchas mas igualmente para se
cantar o nosso luso Fado, can-

ções populares e dançar ao som
dos ABBA.
Esta actividade contribuiu
para que a Instituição mostrasse
que os “10 anos ao serviço da
diferença” encerram a noção de
que a mesma deve ser entendida
como valor e não enquanto
sinónimo de incapacidade. Abriram-se, desta forma, as portas
para uma desejada parceria com
a Comunidade, daí o nosso
agradecimento especial a todos
quantos nos adjuvaram:

- Sr. Rafael Palma, ensaiador
incansável;
- Sociedade de Instrução Coruchense que acompanhou tocando a Marcha “Anda Lisboa”;
- Câmara Municipal de Coruche;
- Junta de Freguesia de Coruche;
- Sr. David Carrapo;
- Sr. Carlos Marmelada;
- Proprietários do Restaurante
“O Bairro Novo” (D. Márcia
e Sr. Amorim);

- Proprietários do “Café Coruchense” (D. Rosa e Sr. José
Isaac);
- Guarda Nacional Republicana;
- Rádio Voz do Sorraia;
- Sr. Alberto Padeiro;
- A toda a população que participou nas marchas, em especial os moradores do Bairro
Novo;
- A todos os trabalhadores do
C.R.I.C. e da “Bolsa do Canguru”.
Finalizando e recordando
Richard Bach: “Sou uma gaivota como outra qualquer e como
qualquer outra voarei”, ajudemos, então, estes jovens a voar
ainda mais alto.
Liliana Dinis
Colaboradora do C.R.I.C.
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A Nossa Escola de Futebol
esteve representada por 2 equipas no Torneio Internacional de
Futebol – Compostela – Cup
2009, que se realizou em Santiago de Compostela no início
do mês de Julho e que ficará na
recordação de todos.
Estivemos representados por
uma equipa de Sub-11 e por
uma Equipa de Sub-13, num
total de 24 jogadores, enquadrados pelos Professores Luís Miguel Dias, Pedro Silva e Luís
Urbano e pela enfermeira Joana
Reis. As Nossas equipas tiveram um bom desempenho desportivo, tendo a equipa de Sub-11 alcançado o 3º lugar da série
na Fase de Grupos e a equipa de
Sub-13 o 5º lugar nessa mesma
fase. A equipa de sub-11 chegou
aos quartos de final na fase a
eliminar.
Fizemos uma visita ao
Centro Histórico de Santiago,
onde fomos visitar a Catedral
e onde tivemos oportunidade
dar o abraço à imagem de
Santiago, para além de abraços não incluídos no ritual.
Na única tarde sem jogos,
fomos a uma praia nas Rias
Baixas onde todos os jogadores
tomaram um magnífico banho
de mar, com a água a uma temperatura tipo Algarve.
Realizámos também um jogo entre pais, alunos e professores, no denominado Futebol Total, pois foi disputado todos
contra todos, num campo inclinado e onde não havia limites
das linhas laterais. Este jogo, o
alojamento e as refeições foram
no Hotel Monte do Gozo, local
com condições excepcionais
(conforto, qualidade, espaços
verdes e segurança) para acolher jovens desta idade integrados num Torneio Internacional.
O último dia foi destinado à
entrega de prémios no Estádio
de São Lázaro, onde merece
especial realce o apoio dado pelos familiares que se deslocaram a Santiago de Compostela
para apoiar os jovens jogadores.
Esperamos que se tenham
divertido e que no próximo ano,
possamos voltar a Santiago de
Compostela.
Luís Miguel Dias
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Academia Desportiva de Coruche
em Santiago de Compostela
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Festival dos Anos 80
realiza-se em Setembro
O anunciado e esperado
festival dos anos 80 vai
realizar-se nos dias 4, 5 e 6
de Setembro, inserido em
mais uma edição da Feira
do Barato e das Oportunidades.
Este Festival visa recordar tudo o que marcou profundamente esta saudosa
década, desde os jogos de
computador para o Spectrum, passando pelas sapatilhas Sanjo e indo até à música onde haverá um Tributo
ao Xutos e Pontapés e a
BoB Marley.
Do programa para o Festival consta ainda uma noite
bem animada com o DJ
Fernando Alvim, que certamente fará recordar os êxitos musicais dos saudosos
anos 80.

• SUGESTÕES DE LEITURA

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .
Sugestão Musical (CD e DVD)
ANA MOURA ao Vivo no Coliseu
(Edição Especial DVD+CD)

Este trabalho é o resultado de noites
inolvidáveis que aconteceram nos
Coliseus de Lisboa e Porto. Eis mais
uma oportunidade, nesta edição especial, para escutar a voz que já conquistou o mundo, até porque os corações
dos ribatejanos e dos portugueses já há
muito se apaixonaram pelo talento de
Ana Moura.
A não perder!

Sugestão Cinema (DVD)
Gran Torino – Clint Eastwood

por: Mário Gonçalves
www.livroseleituras.com

• Manual de Primeiros Socorro

O livro é pequeno em formato (o que se torna vantajoso) mas grande em conteúdo.
"Manual de Primeiros Socorros" é útil para ter em casa, no carro, no seu local de trabalho e até para levar de férias. De fácil leitura e muito bem organizado, facto muito
perceptível no seu ordenado índice, o livro da Arte Plural Edições ensina-nos a lidar
com quedas e fracturas, picadelas de insectos, irritações na pele, cortes e arranhões,
queimaduras, sufocação, intoxicação, hemorragias, aborto, desmaio, AVC, afogamento, overdose, ataques de pânico, frieiras, desidratação, queimaduras solares,
entre muitas outras situações que nos possam surgir a qualquer momento. Muito
interessante!

• Mediatizados

Este livro disse-me muito logo que olhei para ele. Acho que nos apaixonámos, um
pelo outro, logo à primeira vista. É que a comunicação social é parte da minha vida.
Digo, às vezes, a alguns amigos, que ela é a principal responsável pelos alicerces que
me aprumaram e ainda hoje me erguem enquanto passageiro da vida, fiel aos seus
princípios e convicções. A obra chama-se "Mediatizados", porque a comunicação
social mexe connosco e transforma-nos. Thomas de Zengotita, através da editora
Bizâncio, é muito explícito ao lembrar que "o verdadeiro processo de mediatização
é mais complexo do que imaginaríamos". Leia, depois perceberá o que digo!

• O Manual Perdido de Instruções para a Vida

"O Manual Perdido de Instruções para a Vida" é o guia que deveria ter recebido
quando nasceu. A sugestão vem estampada na capa. Da colecção Valorização Pessoa,
a obra de Joe Vitale, autor de best-sellers, é um compêndio de auto-ajuda muito útil
para quem pretende alterar algumas da agonias da sua vida. Fascinou-me, nesta obra
trazida até nós pelas Publicações Europa-América, a sua força… a capacidade de
transformar a força em raiva, buscando energias no próprio desespero. O livro é multifacetado, e isso só se explica pela vontade do autor de tentar ajudar o seu leitor.

• Ser bom Aluno, Bora Lá?

Agora que há um pausa nas aulas, depois de um ano lectivo intenso, "Ser bom Aluno,
Bora Lá?" pode ser a sugestão para o arranque de um novo ano lectivo, já em
Setembro. A obra, que já vai na sua 4ª edição, é um guia útil para se ser bom aluno.
Jorge Rio Cardoso deixa a todos os alunos interessados uma série de conselhos que
vão desde a organização dos estudos até à motivação, passando pela preparação das
avaliações e pelo papel dos pais no processo ensino-aprendizagem. Através da editora Guerra e Paz, o autor dedica a obra à sua tia Sílvia Cardoso, decana dos professores de português, que dedicou toda uma vida ao ensino. O livro lê-se numa hora,
e a sua escrita, assim como o seu rico conteúdo, direccionados para os jovens estudantes, é um dos incentivos para se ler sem parar. De facto ensina-nos a ser bons
alunos.

• Uma Cozinha Com Raízes

SUGESTÕES

O reputado cozinheiro ribatejano Luís Suspiro trouxe até nós "Uma Cozinha Com
Raízes". O grande livro, publicado pela Gradiva, é de fazer crescer água na boca.
Grande em tamanho e qualidade, vale por tudo o que representa para a cozinha ribatejana e não só. O Alentejo e o Algarve tiveram também um espaço de relevo no
livro. A primeira parte da obra é, essencialmente, autobiográfica, na segunda encontramos as sábias receitas do chefe. São entradas, pratos de peixe, pratos de carne e
sobremesas. O tártaro de santola, o gaspacho de morango, os ovos com espargos, as
almôndegas de alheira ou de morcela e a terrina de pezinhos de coentrada (para falar
apenas destes) levam qualquer pessoa à loucura.

Realizado e protagonizado pelo
expoente máximo da sétima arte
(opinião de uma fã incondicional),
Gran Torino retrata a história de um
homem solitário (Walt) que se recusa a manter relações de vizinhança,
ou seja, vizinhos imigrantes de origem asiática. Tudo muda a partir do
momento em que o seu Gran Torino
(carro histórico da década de 70)
quase foi assaltado.
O responsável é Thao, um dos
seus vizinhos, um jovem que irá
marcar, tal como a sua família, a
vida deste velho solitário.
Uma história admirável!

Sugestão Livro
Love Life – De Coração Aberto de Ray Kluun
(Editorial Presença)
A história que Ray Kluun nos
apresenta é vivida, infelizmente, por
muitas famílias. Quantos de nós não
conhece alguém que já viveu o drama
do cancro? Dan e Carmen são um
jovem casal que desfruta os primeiros
meses de vida da filha até ao momento em que é diagnosticado a Carmen
o mais temido dos diagnósticos: cancro da mama. Inicia-se assim uma
batalha... cujo final vai ter de ser o leitor a descobrir. Importa referir ainda
que esta história emocionante é baseada em factos da vida pessoal/familiar do próprio autor.

Sugestão Espectáculos
E porque Agosto é o mês, por excelência, das festas
e romarias e em que as vilas e aldeias se enfeitam a
rigor para receber os seus emigrantes e milhares de
famílias se reúnem, aproveite e divirta-se com as festas das várias terras portuguesas… comece pela de
Coruche e deixe-se levar pela animação.
Agosto significa férias e festas.
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ESCOLA ACADEMIA SPORTING
DE SAMORA CORREIA
Carlos Bacalhau

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

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

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

E-mail: pereirarouxinol@sapo.pt

No passado dia 11 de Julho,
a Escola Academia Sporting de
Samora Correia, no Estádio da
Murteira (de manhã e de tarde) e
no Restaurante Miradouro, em
Benavente, promoveu várias
actividades para o encerramento
da época 2008/2009. Não obstante, na prática, os trabalhos só
terminarem no próximo dia 31
de Julho, quis a Direcção da
Academia Sporting de Samora
Correia fazer um balanço das
actividades do 1.º ano.
A parte da manhã foi repleta
de exercícios e provas individuais de desempenho de velocidade, toques de bola (cabeça e
pé), precisão de remate, pontaria, e também jogos colectivos
entre os vários alunos do mesmo escalão.

À tarde, como uma temperatura elevada, quer ambientalmente, quer dentro do campo no
empenho de todos, os pais e técnicos da Academia fizeram uma
“peladinha” durante cerca de 2
horas, que serviu para mostrarem os seus “dotes”.
A seguir, num ambiente fora
das “quatro linhas”, no Restaurante “O Miradouro”, em Benavente, foi feito um balanço do 1º
ano de actividade da Academia
Sporting de Samora Correia e
foram trocadas opiniões sobre o
futuro da Academia.
No dia 18 de Julho, foi realizada a actividade “onde é que
está o “Paulo Bento”?” que
constou de atribuir tarefas de
planeamento, execução e acompanhamento de uma sessão de

treino por parte dos alunos
Sub13 que treinaram com empenho e excelente competência
os alunos mais novos (Sub7 e
alguns Sub9). Foi uma jornada
divertidíssima onde foi possível
destacar a competência de alguns dos alunos com perfil de
técnicos. Enquadrada no plano
curricular, esta actividade pretendeu dar a conhecer a todos os
alunos participantes as várias
vertentes do treino e do relacionamento entre técnicos e atletas.
No final, foi distribuído a cada
equipa técnica um diploma de
participação.
No dia 1 de Setembro arranca a nova época, após paragem
para férias no próximo dia 31 de
Julho.
____
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Coruche

Informações da Paróquia de Coruche

Julho de 2009
FALECIMENTOS
Dia 2 - Isabel Perpetua Jesus Catarino
- 87 anos
Dia 3 - Jerónima Raquel - 80 anos
Dia 5 - Susana Maria Rita - 79 anos
Dia 6 - António Alexandrino - 84 anos
- Jacinto Ferreira- 83 anos
Dia 9 - Maria Carolina - 88 anos
Dia11 - Henriqueta Gonzalez
Salgueiro - 87 anos
- José Lopes Jacinto - 71 anos
- José António Venâncio - 73
Dia 13 - Sotero Mendes da Silva
Mariano - 43 anos
Dia 15 - Maria de Lurdes Videira
Viana Rosalos - 81 anos

Dia 17 - Jacinto Joaquim Neves
Cordeiro - 58 anos
- Luis Felismino - 90 anos
Dia 18 - Lina Maria Ribeiro - 57 anos
Dia 20 - Jorge Ratinho Miranda - 80
anos
Dia 23 - Maria Odete de Abreu - 72
anos
- Joaquim Luzia Jacinto - 80
Dia 24 - Leonel Ferreira Moreira - 58
Dia 26 - Luis José Dias - 76 anos
Dia 30 - Manuel Augusto Umbelino 84 anos

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

MARIA GABRIELA DE MENDONÇA CRISTINA DE
BARROS

Faleceu a 14/07/2009

MISSA de 30.º DIA
Filho, nora e netos participam e informam que será
celebrada missa do 30.º dia no próximo dia 14 de Agosto
(6.ª feira) pelas 19h na Igreja de Nossa Senhora do
Castelo.

Pai Nosso

Avé Maria

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

Residência

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

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

Nasceu a LIVROS & LEITURAS
No passado dia 20 de Julho, nasceu a revista LIVROS &
LEITURAS. É uma nova revista portuguesa destinada a todos os
amantes dos livros. É um novo projecto editorial, sem fins lucrativos, que visa a divulgação e promoção do livro, dos hábitos de
leitura e das respectivas novidades editoriais.
Tal como faz alusão o seu estatuto editorial, a LIVROS &
LEITURAS é também um meio de contribuir para a cultura, divulgando a qualidade de obras que se vai produzindo no nosso
país, criando o gosto pela leitura e amor pelos livros, publicados
nos mais diversos géneros literários.
Esta revista resulta da colaboração de vários críticos literários
que, há muito, trabalham o livro e a leitura na imprensa regional
e nacional, entre os quais dois professores e literatura da Escola
Profissional de Salvaterra de Magos, Sílvia Fernandes e Mário
Gonçalves.
A revista, em formato online, encontra-se disponível para o
mundo inteiro em www.livroseleituras.com, sendo actualizada,
pela equipa, diariamente.
Para já, nela podemos encontrar propostas de leitura, novidades editoriais, notícias, entrevistas a escritores, editores e
livreiros e artigos de opinião, esperando que venha também a
contribuir para criar nos jovens estudantes hábitos de leitura.

MARIA MANUELA DA SILVA SERRÃO LUCAS SARAIVA
Faleceu a 02/06/2009
Seu marido, Dr. António José Lucas Saraiva, filhos António Miguel da
Silva Serrão Lucas Saraiva, João Bernardo da Silva Serrão Lucas Saraiva
e nora cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua ente
querida, esposa, mãe e sogra, cujo funeral se realizou a 4 de Junho de
2009 para o cemitério de Coruche.
Vêm por este meio e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,
agradecer aos que das mais diversas formas lhes manifestaram a sua dor
e acompanharam o seu funeral.
A todos o nosso bem-haja.
Agência Funerária Sebastião ldª
Rua do Couço nº 17, 2100-169 Coruche
Telf: 243617067 / telm: 938446494

AGRADECIMENTO
Vimos por este meio manifestar publicamente o nosso reconhecimento à Santa Casa da Misericórdia de Coruche, na pessoa
da sua Provedora Exma Srª D. Maria da Graça Coruche Ribeiro da
Cunha, por durante 4 meses ter fornecido os almoços aos utentes do
C.R.I.C., por motivo de obras na sua sede.
De facto, não só o nosso pedido foi aceite de imediato, mas também a maneira como os nossos utentes foram tratados pelas funcionárias do Centro de Dia merece também o nosso público agradecimento.
Ficamos sobretudo muito sensibilizados pelo modo como os
utentes do C.R.I.C. foram aceites e tratados: com inexcedível simpatia e carinho.
Muito Obrigado à Santa Casa da Misericórdia pela Solidariedade
manifestada para com o C.R.I.C.
Com os melhores cumprimentos.
P´la Direcção
(Prof.ª Maria Manuela Neto)
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PEREGRINAÇÃO REUNE EM FÁTIMA 40 MIL CRIANÇAS
Pa r ó q u i a s d e C o r u ch e u n i d a s p o r u m C o r a ç ã o B o n i t o

Eram sete horas da manhã
do dia 10 de Junho quando,
junto ao largo da freguesia da
Branca, começavam a chegar os
pequenos caminhantes para
mais uma Peregrinação das crianças até Fátima.
Um dia para ser lembrado
pelos jovens desta paróquia que,
juntamente com as catequistas,
fizeram dele uma festa de
corações, símbolo que levavam
nas t-shirts e que transportaram
até ao recinto do Santuário de
Fátima. Pois é, foi assim mesmo
como relato, mais não seria de
esperar da parte de quem,
durante um ano de caminhada,
soube orientar o seu olhar e a
sua experiência para Jesus o
eterno Amigo, e o confidente
das horas mais solitárias de
uma genuína adolescência,
daquelas que nos levam ao

questionamento radical da Vida.. Assim que os autocarros se
aproximavam deste altar de fé,
mais víamos a onda de juventude que invadia o recinto.
Foram só 40 mil, as crianças que
cantaram o hino desta Peregrinação sob o tema “Quero ter
um Coração Bonito”, como os
Puros de que S. Mateus fala,
simplesmente esses, cujo coração recto e sem falsas intenções,
aberto para Deus, é que verão a
Deus. Parece estranho a quem
nada sente pela pureza que as
nossas intenções deveriam ter,
mas é mesmo para esses, que
somos nós, homens de limites e
de condicionantes físicos e psicológicos, que o desafio foi lançado na celebração da manhã.
Este encontro de milhares de
corações, vindos de todos os
cantos do país, tornou-se numa

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

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

verdadeira festa de cores, diferentes pela sua origem e natureza mas próximos pela mensagem que todos trazíamos para
este 100 aniversário do pequeno
pastorinho que foi Francisco.
Estávamos ali para festejar os
anos de alguém que, mais não
fora, que um dos pastorinhos de
Fátima, um menino que, para
além do que lhe foi concedido,
soube Ser simples no seu viver e
herói na doença e na morte.
Ondulavam os gestos e todo
o corpo se movia ao cântico do
hino:
“Quero ter um coração
bonito para Deus, bonito para
Dar, Quero ter um coração
bonito para Deus, bonito para
Amar.”
O momento era Aquele que,
para quem sente Fátima cá dentro da alma, vê além da figura

que caminha por entre os rostos
de esperança, um momento de
intimidade indizível mas visível, pelo aceno branco dos chapéus que se erguiam na Salvé
Regina. Coruche esteve lá, pelas
mãos e pelos corações das crianças e dos jovens das paróquias do Biscainho, Branca, Lamarosa, Azervadinha, Rebocho,
Fajarda e Santana do Mato.
Mil e uma flautas para Jesus,
foi o tema da cantata infantil ao
Beato Francisco Marto. Um concerto feito de sons, criatividade
e emoção, preencheu a tarde
desta peregrinação tão jovem e
tão próxima do ideal da prática
cristã. Longe ia o dia, quando,
em jeito de partida, se testemunhavam as palavras dos jovens
desta paróquia, um dia para
lembrar, repleto de união, fé e
muita alegria. Sentindo o gosto

das palavras e do silêncio, muitos foram os que marcavam encontro para o ano, motivados
pela vontade de representar uma
terra que cada vez mais deve
caminhar para os valores da
justiça, da fraternidade e da solidariedade.
E para os que não foram,
deixo um apontamento que mais
não será que um mote para a
nossa peregrinação existencial:
“Um coração bem puro, transparente,
Cheio de luz e sol a iluminar
Toda a gente que vejo em meu
redor
Que eu olho com amor
E quero ajudar.”
in Mil e uma Flauta para Jesus
Isabel Chaparro
Catequista
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Ingredientes p/ 4 pax.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 gr migas de bacalhau
300 gr camarão médio
300 gr cogumelos frescos
1 molho espinafres
500 gr tagliatelle de ovo
1 cebola
50 gr alho francês
3 dentes de alho
manteiga qb
azeite qb
queijo mozarella qb
pimenta preta qb
sal qb

Tagliatelle de bacalhau com gambas,
cogumelos e espinafres
Confecção:
Começamos por fazer um refogado com a cebola, o alho e o alho francês bem picadinhos num pouco de azeite. Deixamos cozinhar um pouco e introduz-se
as migas de bacalhau já demolhadas, salteando durante cerca de 5 minutos, deite então o camarão já sem a casca e os cogumelos cortados em quartos e
deixe cozinhar um pouco. Tempere com um pouco de pimenta preta. Junte os espinafres bem lavados directamente no preparado sem cozer antes, pois este
terá liquido suficiente para os cozer. Deite então o tagliatelle já cozido, envolva muito bem e deixe ferver um pouco. Antes de servir deite uma noz de manteiga, um pouco do caldo da cozedura da massa e queijo parmesão ralado. Deixe ferver por um minuto e esta pronto a servir.

Nota:
Esta receita é uma junção de duas cozinhas de que gosto muito, a portuguesa e a italiana. A utilização da manteiga de vaca, do queijo parmesão e do caldo
da cozedura em vez de natas é, na minha opinião, mais saboroso e cremoso. Nestas confecções de massas nunca se deve cozer totalmente a massa, deixando-a levemente crua, pois ela vai acabar de cozer no preparado. Ter também atenção ao sal usado pois o queijo parmesão é muito forte e faz a vez deste.
Durante a confecção pode sempre usar o caldo da massa para evitar que o preparado seque. Pode acompanhar este prato com pinhões torrados.

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

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

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TACOS DE CORUCHE, LDA.

LÍDER HÁ 38 ANOS
Pavimentos
Revestimentos
Paineis para Cofragem

Portas

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA PORTUGAL DOS PRODUTOS
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ASSOCIATIVISMO
“Diz o mestre:
Hoje seria bom fazer algo fora do comum. Podemos,
por exemplo, dançar na rua enquanto vamos para o trabalho. Olhar nos olhos de um desconhecido e falar de
amor à primeira vista. Dar ao chefe uma ideia que pode
parecer ridícula, mas em que acreditamos. Comprar o
instrumento que sempre quisemos tocar e nunca nos
arriscámos.
Os guerreiros da luz permitem-se tais dias.
Hoje podemos chorar algumas mágoas antigas que
ainda estão presas na garganta.
Telefonaremos a alguém a quem juráramos nunca
mais falar (mas de quem adoraríamos ouvir um recado
no nosso atendedor de chamadas). Hoje pode ser considerado um dia fora do guião que escrevemos todas as
manhãs. Hoje qualquer falha será admitida e perdoada.
Hoje é dia de ser ter alegria na vida.”

ENCOSTATAMIM
Balanço do 1.º Ano

Paulo Coelho em Maktub

Citando Paulo Coelho, realmente hoje dia 18 de Julho,
é um dia de Alegria, pois a Encostatamim faz um ano de
vida, que foi comemorado com o jantar, onde estiveram
reunidos os corpos sociais, núcleos e alguns sócios.
A Encostatamim, Associação de apoio ao doente
oncológico do Concelho de Coruche, luta diariamente
para que os doentes oncológicos deste Concelho beneficiem de um apoio mais digno. Esta nossa Associação,
digo nossa porque a Encostatamim é de todos, quer os
que necessitam, quer os que a ajudam sendo sócios.
Nesta altura somos cerca de 500 sócios efectivos, mas
precisamos de muitos mais.
Durante este ano de actividade, vários foram os
eventos organizados pela Encostatamim com o objectivo de angariar fundos: Torneio de Golf; primeira semana Encostatamim; festas de Santo António. Também
foi nossa preocupação esclarecer a população relativamente aos problemas oncológicos, por isso organizamos colóquios alusivos ao cancro da mama e da pele.
Foi um ano muito positivo, Obrigada a todos os que
colaboram para que tudo isto fosse possível. É nosso
objectivo comum desenvolver actividades dirigidas à
população por forma a angariar fundos que nos permitam ajudar os que nos procuram.
Assim, deixamos aqui o nosso apelo: faça-se sócio e
colabore connosco nas acções que propomos. Também
aceitamos sugestões!... Contamos com todos vós. Bem
hajam.

Eu
Não
Choro
Ouço
Sem
Te
Aclamar
Te
Abraço
Murmuro
Infinito
Mulher

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

C o s t e l ã o a c r i -d
doce

Preparação

1 costeleta de novilha brava
3/4 dentes de alho
2 laranjas (mais ácidas que doces)
1 colher de sopa de mel
2 colheres de sopa de margarina
1 romã descascada
natas q.b.
sal, alecrim seco e folhas de rúcula

• Temperar o costelão de sal, alhos, sumo de laranja e mel durante cerca de 3 a 4 horas. Depois grelhar o costelão, salpicado de
alecrim, de modo a ficar um pouco mais que mal passada. Quando pronta, regar com um molho de natas que recebeu o resto
da marinada de laranja, a margarina, feito em lume brando.
Decorar com bagas de romã e folhas de rúcula.
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