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DESCONTO
em refeição
Destaques

Quem vai ser o novo Presidente da Câmara?

Chegou a hora da verdade!
As Trapilhonas, artesãs da freguesia de Coruche, mostram o seu trabalho na rubrica “Artesanato em
Coruche”.
Página 27

Ortelinda Nunes

Moreira da Silva

Dionísio Mendes

Bienal de Coruche

José Manuel Potier

José Ricardo Guedes

CAD Coruche

Teresa Neves, recebe Prémio Mérito do Ministério da Educação.
Página 11

A Bienal de Artes Plásticas de Coruche está
de volta ao salão Alcorucen e prolonga-se
até ao dia 18 de Outubro.

O CAD Coruche inicia com o pé direito os seus jogos
oficiais e logo com a vitória da Super Taça vencendo
por 4 a 3 a Gestão.
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página 16

Suplemento Tauromaquia
Centrais

Os artigos assinados são da inteira
responsabilidade dos seus autores.

PREÇOS BAIXOS * QUALIDADE * ACOLHIMENTO
O Seu Supermercado e Posto de Abastecimento de Combustíveis

CORUCHE
Rua Açude da Agolada – 2100-027 CORUCHE

LAVAGENS AUTO * SELF-SERVICE
SUPERCORUCHE – Supermercados SA.

Telef. 243 617 810 • Fax 243 617 712
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EDITORIAL

A política está na ordem do dia, tomara que o dia passe depressa!
As Legislativas

Para ser sincero a politica não me
seduz, e por vezes até me irrita.
E para ser mais sincero ainda já
estou farto, foi um ano só de eleições,
3 actos eleitorais num ano é muito.
Quando era mais novo, também
quis mudar o mundo, fiz parte de uma
juventude partidária, mas depressa
me cansei, pois enquanto jovens nada
podíamos fazer, principalmente enquanto tivermos os mais velhos a
quererem mandar em nós. Essa
minha breve passagem pela política
valeu pelos almoços, lanches e
jantares que fazíamos entre nós.
Mesmo não gostando do tema não
poderia deixá-lo passar em branco e
aqui ficam algumas das minhas
opiniões sobre as eleições.

Qual é coisa, qual é ela, que é mais
parecida com uma novela?
A resposta é muito simples, é sermos governados mais quatro anos
pelo engenheiro (?) Sócrates. Mais
quatro anos de mentiras, corrupção,
enredos, humor, histórias e invenções
e sabe-se lá se um possível caso de
cumplicidade com o Bloco de Esquerda?
Cá estaremos para ver.
A campanha eleitoral, também
teve a sua graça quando o engenheiro
Sócrates disse num comício que era
possível fazer campanha sem dizer
mal dos outros, francamente isso
alguma vez é campanha? Campanha
que se preze é fazer promessas e dizer
mal dos adversários.
Durante a campanha do PS muita
coisa caiu no esquecimento dos portugueses, por exemplo, o caso
Freeport foi posto de parte, pois estar
sempre a bater nesse assunto não dá
votos. Depois, há quanto tempo
ninguém ouve falar das actuações da
ASAE? Há muito tempo! Ui ui!!!
Convém, que o pequeno comerciante
que gastou milhares de euros a satisfazer os caprichos do sr. Nunes se
esqueçam disso e votem Sócrates.
Mas meus amigos garanto-vos que
quando toda esta poeira assentar a

ASAE, voltará em força para atormentar aqueles que trabalhando honestamente tentam governar a vida,
batalhando dia-a-dia para tentar sair
do buraco que o senhor Sócrates cavou.
Mas uma maioria relativa de portugueses tem a memória curta e lá
reelegeram o senhor engenheiro(?).
O Rendimento de Reinserção
Social
Todos sabemos que quem tem
direito ao rendimento de reinserção
social, é quem infelizmente não pode
trabalhar ou quem não o quer fazer
mesmo tendo saúde e bom corpo para
se “vergar”, todos sabemos que “trabalhar faz calos”, sabe melhor ser
sustendo pela Segurança Social.
Mas e aqueles que trabalham
demais para garantir um melhor
rendimento familiar? Recebem o
quê? Quanto mais trabalham, mais
têm de pagar ao Estado, para que aos
outros que não lhes apetece trabalhar,
simplesmente só porque não lhes
apetece, não lhes falte o ordenado ao
fim do mês.
Uma das promessas do Dr. Paulo
Portas, se ganhasse as legislativas
seria reformular o RRS. Houve muita
gente que ganhou medo, e até houve
quem apoiasse a ideia. A meu ver o

Dr. Paulo Portas é um grande político,
está é no partido errado.
Coruche vai a votos
O Jornal de Coruche ofereceu a
cada partido e ao movimento de
cidadãos MIC, uma página do jornal,
para assim esclarecerem melhor a
população. Todos aceitaram e cada
um à sua maneira tenta “vender o seu
peixe”.
No próximo Domingo os coruchenses vão eleger o próximo presidente da Câmara, da Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia.
Os partidos políticos e o movimento de cidadãos MIC, lá andam de
freguesia em freguesia a apregoar os
candidatos, todos numa campanha
que me pareceu bastante saudável
entre todas as partes. Até foi engraçado ver a troca de folhetos entre eles.
Não me cabe a mim fazer previsões nem dizer em quem os leitores
do JC devem votar, mas gostaria de
dizer que para dizer mal é preciso
votar e só quem vota é que tem esse
direito. Vá votar não fique em casa à
espera que os outros votem por si, o
seu voto também conta.
Até para o mês que vem!
____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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arte&cultura

Obra vencedora

d e s ta q u e

Artes
Plásticas
em Coruche

A Bienal de Artes Plásticas de Coruche está de volta ao salão Alcorucen e
prolonga-se até ao dia 18 de Outubro.
A quarta edição da Bienal tem ganho cada vez mais destaque no panorama
artístico nacional. Ao todo, foram recebidas 458 obras correspondentes a 277
artistas, das quais 74 foram seleccionadas para a exposição.
O Júri de Premiação das obras a concurso foi composto, este ano, pela pintora Ana Vidigal, pelo pintor e crítico de arte Eurico Gonçalves e também pelo
jovem artista plástico coruchense, João Marçal. De acordo com a decisão do júri,
André Filipe Banha, José Fonte e Kasia Gubernat foram os artistas que mereceram ser distinguidos com menções honrosas.
O grande prémio do concurso foi atribuído ao artista plástico Gil Maia pela
obra “Blue and White”.
Na Inauguração, que se realizou no dia dois de Outubro, Dionísio Mendes,
Presidente da Câmara Municipal de Coruche, deixou um especial agradecimento
ao arquitecto Carlos Janeiro por ser “a alma, o coração e os braços da exposição”.
Paralelamente à exposição, decorre também o ciclo Artes Plásticas e Outras
Artes com o objectivo de trazer outros públicos à Bienal. Neste ciclo, que inclui
mostras de cinema, teatro e conferências, pretende-se “mostrar como outras artes se
podem relacionar com o meio das Artes Plásticas”.
O projecto Jovens Artistas decorre também em simultâneo na Cafetaria do
Museu Municipal de Coruche. Este ano, Sofia Silva foi a convidada para apresentar um dos seus trabalhos fotográficos intitulado Take Away Roots.
O comissário da exposição, Carlos Janeiro espera que este projecto “continue
a evoluir tanto como tem evoluído até agora”.
Laura Macedo
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Lista de Candidatos dos Partidos
e Movimento de Cidadãos

Candidatos da CDU
Executivo
1- Ortelinda da Conceição Camões Graça Gil Nunes,
53 anos, professora aposentado
2- Henrique Mendes Pascoal, 52 anos, tipógrafo
3- Isidro Rodrigo Silva Catarino, 33 anos, enfermeiro
4- Sofia Isabel da Cunha Marques, 28 anos, arq. paisagista
5- Valter Peseiro Jerónimo, 34 anos, gestor
6- Liliana Catarina Barroso de Sousa, 29 anos, prof.ª
7- Edite Maria Pardal do Vale Santos Formigo, 42 anos,
advogada

Assembleia Municipal

Fajarda

Branca

Sofia João Ferreira, 27 anos, Técnica Superior de
Turismo

José Manuel, 57 anos, motorista

Lamarosa
José Lopes Nunes, 63 anos, Trabalhador Agrícola

Rodrigo Santos Alves Taxa, 20 anos, estudante universitário

Santana do Mato

Couço

Manuel João Ferreira Pascoal, 34 anos, Técnico de
Farmácia

Sérgio Miguel Lourenço Nunes, 32 anos, consultor

Candidatos do PS

Não apresenta lista

Executivo

Manuel Serôdio Cardoso, 39 anos, distribuidor motorizado/padeiro

1- Dionísio Simão Mendes, 52 anos,
professor aposentado/presidente em exercício
2- Francisco Silvestre de Oliveira, 44 anos,
fiscal municipal
3- Maria de Fátima Raimundo Galhardo, 34 anos,
engenheira biofísica
4- Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho,
41 anos, técnica superior
5- Tiago Portugal Neto Capaz, 34 anos, professor
6- Susana Gaspar Ribeiro da Cruz, 32 anos, economista
7- José João Cordeiro Pimentel, 34 anos,
profissional de seguros

Coruche

Assembleia Municipal

1. José Nogueira da Silva Casanova, 70 anos,
reformado/director do jornal Avante
2. Edite Maria Pardal do Vale Santos Formigo, 42 anos,
advogada
3. Fernando Aníbal Serafim, 52 anos, engº téc. agrário

Biscainho
Manuel Santos Coelho, 62 anos, electricista

Branca

Paulo Sérgio Lopes Henrique, 34 anos, carteiro

Couço
Luís Alberto Ferreira, 47 anos, técnico de
contabilidade/presidente em exercício

Erra
Francisco Domingos, 52 anos, electricista

Fajarda
Ilídio António Martins Serrador,57 anos, agricultor/presidente em exercício

Lamarosa
António Manuel Inácio Gonçalves, 51 anos, motorista
reformado

Santana do Mato
Manuel José Gomes, 57 anos, soldador

Candidatos do MIC
Executivo
1. António Manuel Moreira da Silva, 58 anos,
funcionário público aposentado
2. Teresa Margarida Evangelista Serrão Montoia,
37 anos, professora
3. Vasques Freitas Gomes, 59 anos, empresário
4. Hélder Parreira dos Santos, 36 anos, técnico superior
5. Maria da Graça Gastão de Sousa, 35 anos, bancária
6. Ana Maria Marques, 31 anos, téc. de ciênc. documentais
7. Ricardo Jorge Garcia da Silva, 32 anos, psicólogo

Assembleia Municipal
1. Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, 35 anos,
Psicólogo Clínico
2. Gonçalo André Ramos Ferreira, 25, anos, Consultor
3. Sandra Luísa Négrier Meirinho Diogo, 37 anos,
Professora

1. José João Henriques Coelho, 58 anos, prof. de seguros
2. Nelson Fernando Nunes Galvão, 32 anos, jurista
3. Mara Lúcia Lagriminha Coelho, 24 anos, advogada

Biscainho
Joaquim Rodrigo dos Santos Paulino, 60 anos, motorista
reformado/presidente em exercício

Branca
Francisco Guilherme Godinho, 65 anos,
comerciante/presidente em exercício

Coruche
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, 60 anos, aposentado/presidente em exercício

Santana do Mato
Não apresenta lista

Candidatos do Bloco de
Esquerda
Executivo
1. José Ricardo Serrano Guedes, 36 anos, responsável
de logística
2. Dália Maria Catarina Henriques, 35 anos, bancária
3. Fernando Carlos da Silva Cardoso, 36, agente
comercial
4. Mariana de Jesus Mendes Cabaço Ramos Tomás,
40 anos, professora
5. Ricardo Jorge Pinto Gomes, 31, electricista
6. Ana Teresa de Brito Pereira da Silva Barroso Tavares,
35 anos, professora
7. Carlos Manuel Silva Ferreira Vital, 22 anos,
trabalhador-Estudante

Assembleia Municipal

Não apresenta lista

Fajarda

Não apresenta lista

Fernando Manuel Fernandes, 52 anos, bancário aposentado

Lamarosa
António Vaz da Venda, 62 anos, motorista
reformado/presidente em exercício

Santana do Mato

Branca
Coruche
Manuel Estêvão Júlio, 43 anos, empregado de comércio

Couço
Frederico Miguel Marcelino Guarda, 33 anos,
desempregado

Joaquim Gonçalves Banha, 68 anos, aposentado/presidente em exercício

Erra

Candidatos do PSD

Fajarda

Executivo

Erra
Francisco Raul Pinto dos Santos, 42 anos,
Desenhador/Projectista

Não apresenta lista

Não apresenta lista

Não apresenta lista

Biscainho

1. José Manuel Conceição Meirinho de Jesus, 67 anos,
sindicalista
2. Francisco Artur Gomes Gaspar 32 anos, economista
3. Liliana Sofia Neves Ferreira dos Santos Pinto,
33 anos, advogada

Couço

Lamarosa

Mário Isidro das Neves Ribeiro, 39 anos, carteiro/ presidente em exercício

Assembleia Municipal

António Joaquim Pinto Pereira, 45 anos, empresário

Pedro Miguel Ferreira Pires, 22 anos, estud. universitário

Erra

Coruche

Branca

Fajarda

Manuel Fernando Carvalho, 46 anos, motorista

Couço

Carlos Emídio Carrasco Heliodoro, 36 anos, Eng.º
Agrónomo

Pedro Miguel Falé da Silva Diogo, 38 anos, bancário

Erra

1. Luís Filipe Estevão David, 30 anos, empresário
2. Jorge Alexandre Dias Florindo, 34 anos, técnico de
telecomunicações
3. Cidália dos Santos Caetano, 40 anos, analista

1. José Manuel de Sousa Potier, 72 anos, reformado
2. Rodrigo Santos Alves Taxa, 20 anos, estud. univ.
3. Ana Maria Ferreira Vicente, 30 anos, professora
4. Joana Rita dos Santos Lopes, 28 anos, educ. social
5. Pedro Miguel Ferreira Pires, 22 anos, estud. univ.
6. André Henrique Silvestre Neves Jacinto, 23 anos,
estudante universitário
7. Vânia Raquel da Silva Ferreira, 25 anos, eng.ª
alimentar

Biscainho

Coruche

Biscainho

Não apresenta lista
Não apresenta lista

Lamarosa
António Baltazar Prates Oliveira, 32 anos, desempregado

Santana do Mato
Não apresenta lista

Ordenação no Boletim de Voto
1.º CDU – Coligação Democrática
Unitária
2.º MIC – Movimento Independente
de Cidadãos por Coruche
3.º PS – Partido Socialista
4.º PSD – Partido Social Democrata
5.º BE – Bloco de Esquerda
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www.miccoruche.org

Já leu o plano do MIC?

Algumas das nossas Propostas
• Criação de Gabinete para propor candidaturas ao
QREN
• Recuperação do antigo Café Coruja com espaço museológico dedicado à lavoura.
• Criação de Campus da Cultura e do Lazer – Horta da
Nora, com vasto espaços verdes, casa de artes e cultura
e espaço dedicado ao Cavalo Sorraia, com picadeiro e
estruturas que permitam o uso pela população e turistas.
• Criação de Centro Interpretativo da Tauromaquia David
Ribeiro Teles, com museu, restauração e lojas de produtos tradicionais.
• Apoiar a Irmandade no Museu da Ermida de Nossa
Senhora do Castelo
• Recuperar a margem esquerda do Sorraia de acordo
com o Arq. Ribeiro Telles, com vasta vegetação e parque
de merendas, integrando desportos de rio e embarcação
restaurante.

• Recuperar a Herdade dos Concelhos, propriedade da
Câmara, com turismo ambiental e um parque biológico.
• Criação de um mercado municipal ecológico, com produtos que promovam a marca Coruche.
• Criação de Escola Equestre e dinamizar o cavalo do
Sorraia como foco turístico.
• Criação de um corpo de Polícia Municipal.
• Criação do projecto Aldeias Lar e Lar Municipal, para
uma rede municipal de lares de idosos nas freguesias e a
criação de Centros de dia.
• Extinção do Bairro da Desgraça, distribuindo por diversas zonas do Concelho e País, criando um programa de
integração social.
• Geminações com a cidade de Pernambuco (Brasil) ao
abrigo da figura de Francisco Brito Freire.
• Concretizar a ligação das encostas da Quinta do Lago
entre Santo Antonino e o Bairro Novo, com espaços
verdes, assegurando a sustentabilidade das barrocas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requalificação das encostas do Castelo.
Criação da Estufa e Horta Municipal.
Vila Nova da Erra como aldeia histórica.
Remodelar os protocolos de transferência de competências das freguesias.
Construção de salas polivalentes em todas as sedes de
freguesia para promover actividades de carácter cultural,
desportivo e social.
Ciclovia Coruche-Erra.
Instalação de Pólo Cientifico e Tecnológico de apoio
empresarial e ao emprego.
Apoio à instalação de unidades locais de Saúde.
Instalar o quartel de Bombeiros fora de zona de acesso
escolar.
Promover um ensino público e privado de qualidade.
Revisão do Plano Director Municipal com participação
activa dos cidadãos.
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Grupo Amorim reforça parceria com CNO da Escola Profissional de Salvaterra

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

Cerimónia de entrega de diplomas
“Esta foi a primeira vez que
o Grupo Amorim viu serem certificados mais funcionários com
o nível secundário do que com o
básico”, isso mesmo referiu, no
passado dia 23, António Amorim, administrador da empresa.
Numa cerimónia de entrega de
diplomas aos funcionários finalistas do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), o responsável
saudou os adultos certificados e
agradeceu o trabalho desenvolvido pela equipa pedagógica do
Centro de Novas Oportunidades
(CNO) do Instituto de Educação
e Formação do Sorraia (IEFS),
que funciona também em regime de itinerância na Equipar. O
administrador de uma das maiores multinacionais de origem
portuguesa pediu ainda para que
esta parceria, entre o CNO e a
sua empresa, se possa desenvolver ainda mais, com o intuito
de conseguir ver mais funcionários concluírem o ensino básico e secundário. Para António

Amorim, é importante “aumentar os níveis de confiança das
pessoas. Assim, assim todos
ficam a ganhar”.
Maria Eugénia Marques
concluiu o 9º ano, mas já pensa
em fazer o secundário. Diz que,
no início do processo de RVCC,
teve algumas dificuldades em
adaptar-se. No entanto, depois
conseguiu contornar a situação.
Também Lívio Coelho tem como ambição completar o ensino
secundário. Apesar de saber que
terá também agora de demonstrar competência a uma língua
estrangeira, esse facto não o
preocupa, pois diz dominar o
Inglês, idioma que foi aprendendo no seu dia-a-dia.Idália Neves
viu certificado o ensino secundário. Conta que não foi fácil
conciliar o horário de trabalho
com o RVCC, mas que não
desistiu. Agora com o 12.º ano,
espera que outras oportunidades
de trabalho possam surgir. Para
Paula Agostinho, que também
terminou o secundário, o mais

AUTOMATISMOS

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

fascinante foi “aprender a mexer num computador e sentir
que tinha voltado à escola”. Ana
Rita, que também terminou o
12.º ano, garante que não vai ficar por aqui. A funcionária da
Equipar disse que já se tinha
inscrito na Escola Profissional
de Coruche para fazer formação
em Informática.
Para Filipa Fonseca, coordenadora do Centro de Novas
Oportunidades do Instituto de
Educação e Formação do Sorraia, “é bom sentir, por parte das
empresas onde se desenvolve o
processo, o reconhecimento do
trabalho desenvolvido por este
CNO”. Respondendo a um
pedido da Agência Nacional
para a Qualificação (ANQ), a
Direcção deste centro, com sede
na Escola Profissional de Salvaterra de Magos, garante que vai
aumentar, nos próximos meses,
as itinerâncias junto de empresas e instituições da região.
___
Mário Gonçalves

GRANDE
CAMPANHA
AR
CONDICIONADO
www.corsat.weebly.com

Tlm: 93 863 18 62

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

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

“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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“Dia do Diploma” celebrado em Coruche

Teresa Neves
recebeu o Prémio Mérito
Ministério da Educação

No passado dia 11 de Setembro foi
entregue, na Escola Secundária com 3.º
CEB de Coruche, o prémio de Mérito
Ministério da Educação. Este prémio
tem como objectivo distinguir, em cada
Escola, o aluno do ensino secundário
que tenha obtido a melhor classificação
dos cursos cientifico-humanísticos e
dos cursos profissionais.
Teresa Neves recebeu o Prémio
Mérito Ministério da Educação por ter

concluído o Curso Científico Humanístico com a média de 19,6 valores. No
Curso Profissional de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais foi distinguido Ricardo Marques com a média
de 14,7 valores.
Para assinalar o “Dia do Diploma”
foram também distinguidos catorze
alunos que, no ano lectivo 2008/2009,
integraram o Quadro de Excelência.
Esta distinção é feita aos alunos que

tenham obtido excelentes resultados
escolares. No Quadro de Valor foram
distinguidos três alunos pela obtenção
do 3.º lugar na participação das Olimpíadas da Química Júnior.
De acordo com Elias Serrano, com a
entrega dos diplomas “pretende-se reconhecer os excelentes resultados obtidos pelos alunos e valorizar o mérito, a
dedicação e o esforço no trabalho e
desempenho escolares. Pretende-se

também que seja um incentivo para
todos os outros alunos, para que se
apliquem mais e se esforcem, no sentido de melhorar o desempenho escolar”.
Dionísio Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Coruche, aproveitou o evento para anunciar o inicio da
construção do Pavilhão Gimnodesportivo nas instalações da escola.
___
Laura Macedo
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POLÍTICA

Uma estratégia que falhou
Hélio Bernardo Lopes *

O resultado da recente eleição para deputados à Assembleia da República veio mostrar
o enorme falhanço da estratégia
posta em funcionamento, e
quase desde a vitória de José
Sócrates na anterior eleição,
com a finalidade de o derrubar
através da destruição da sua
imagem de credibilidade pessoal com base em mil e um factos cuja diversidade de fontes se
foi progressivamente extravasando. Foi, como se viu, uma
estratégia que falhou.
É claro que o Primeiro-Ministro, José Sócrates, e o seu
Governo cometeram erros. Erros diversos, em vários domínios, muitos dos quais bem

poderiam ter sido evitados. Mas
a maior verdade é a que resulta
de ter o Governo tido de mexer
em muitos dos interesses instalados no País desde há muitas
décadas, o que era exigido, sobretudo, pelo PSD, CDS/PP,
Presidente da República e outros fortes atores sociais, mau
grado aqueles dois primeiros
atores políticos de pronto tenham logo passado a criticar o
que haviam exigido antes. Foi,
por exemplo, o que se deu com
os magistrados.
Para se perceber a generalidade da má fé dos ataques a José
Sócrates e ao seu Governo,
basta ver o modo completamente esquecido como aquelas mes-

mas entidades nunca trataram,
por exemplo, os fantásticos e
alegados crimes cometidos por
bancos e banqueiros diversos, e
que só vieram a ser descobertos
pelo acaso derivado da grave e
singular crise mundial. Nem
uma palavra. José Sócrates, esse
sim, era o mau constante da fita
e zurzido a um ritmo diário.
Jamais os mil e um acusadores sobre o caso Freeport alguma vez fizeram algo de semelhante sobre os restantes casos
judiciários que correm hoje pela
Justiça, se exceptuarmos o caso
Casa Pia, mas apenas por neste
terem surgido nomes de personalidades ligadas ao partido hoje
no Governo. Dos restantes ca-
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NOTARIADO

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas
para escrituras diversas número CATORZE - A, a folhas doze e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual FELICIANO PEDRO FERREIRA CANUTO, e mulher
JESUÍNA MARIA ALCOBIA FERREIRA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
ambos naturais da mencionada freguesia de Coruche, residentes na Rua do Minderico, n° 48,
freguesia da Fajarda, concelho de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores,
com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar da Malhada Alta, composto de montado de sobro ou sobreiral, pinhal bravo, hortejo e cultura arvense, com a área de quarenta mil setecentos e catorze metros
quadrados; a confrontar de norte com Herdade da Malhada Alta, de sul com Caminho do Monte
de Cima, a nascente com a Carlos Ferreira Canuto e de poente com Jorge Ferreira Canuto; inscrito
na respectiva matriz sob parte do artigo 10, secção SS, ainda sem valor patrimonial atribuído,
ao qual atribuem o valor de sete mil euros para efeitos deste acto; a desanexar do descrito na
Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO, daquela freguesia, onde se encontra registada a aquisição em comum e sem
determinação de parte ou direito, pela inscrição resultante da apresentação doze, de vinte e nove
de Dezembro de dois mil e quatro, a favor de Jorge Parreira Canuto, Carlos Manuel Ferreira
Canuto, Feliciano Pedro Ferreira Canuto, Hélder Ferreira Canuto, Lurdes Maria Ferreira Pólvora
e Custódio Ferreira Canuto, este presentemente já falecido, em sete de Novembro de dois mil e
oito, na freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, que era natural da mencionada freguesia de Coruche, que teve a última morada habitual na Rua de Coruche, no mencionado lugar da Malhada Alta, no estado de viúvo de Veridiana Maria Ferreira, e está cativo de
usufruto registado pela mesma apresentação doze, de vinte o nove de Dezembro de dois mil e
quatro, a favor do indicado Custódio Ferreira Canuto, que se cancela, de quem, os restantes titulares inscritos são únicos herdeiros, nos termos da habilitação de herdeiros exarada a folhas cento
e trinta e cinco e seguintes, do Livro de notas para escrituras diversas número Onze - A, deste
Cartório, por ter sido erradamente participado na globalidade como fazendo parte do acervo da
herança do dissolvido casal de Veridiana Maria Ferreira e marido Custódio Ferreira Canuto.
Que os justificantes não são detentores de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste
prédio, o qual veio à sua posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais
do justificante marido, os referidos Custódio Ferreira Canuto e mulher Veridiana Maria Ferreira,
casados que foram sob o regime da comunhão geral, que foram residentes na mencionada Rua de
Coruche, no lugar de Malhada Alta, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem nunca
terem lavrado o correspondente título, encontrando-se devidamente demarcado e existindo como
unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos
meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de
tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é
susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente,
com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como
comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública.
Pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião titulo este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os
efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 10 de Agosto de 2009
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

sos, mormente, sobre o caso
BPN, bom, praticamente nada,
apesar de por estarem envolvidos milhares de milhões de
euros de prejuízo para o País. E
que é feito do caso Portucale? E
o que envolveu gente da nossa
Marinha? Revelador.
Foi, como se diz atrás, uma
estratégia que falhou, mas que
bem pode vir a ser seguida de
uma outra criada pelo modo
como o Presidente Cavaco Silva
tem lidado com a acção do Governo, só raramente se colocando ao seu lado, e acabando por
servir de obstáculo ao exercício
legítimo de quem tem o dever e
o direito de governar.
De resto, esta recente eleição

poderia ter conduzido à fatal
situação de uma maioria, um
Governo e um Presidente, mas
de direita, situação sempre percebida como perigosa em Portugal e que nunca teve lugar. Por
isso pude dizer em Almeida, a
amigos meus, que este tempo
eleitoral é o mais perigoso para
o funcionamento da Constituição de 1976, porque era a primeira vez que aquela tríade de
direita poderia ter lugar.
Para já falhou, mas será que
por aí surgirá outra historieta do
tipo das escutas ou das vigilâncias a Belém? Cá estaremos para ver.
____
* Analista político
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PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação,
que no Cartório Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para
escrituras diversas número CATORZE - A, a folhas cento e vinte e nove e seguintes, foi lavrada
uma escritura de justificação notarial, pela qual a) JOAQUIM RICARDO TEIMAS, viúvo, natural da freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche, residente na Rua 5 de Outubro, no lugar
de Volta do Vale, freguesia do Couço, concelho de Coruche; b) HERMÍNIA MARIA TELES
TEIMAS, e marido MÁRIO ANTÓNIO VERÍSSIMO DA SILVA, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, ambos naturais da mencionada freguesia do Couço, residentes na Rua
Mário Viegas n° 2, Urbanização Hortinora, freguesia de Nossa Senhora da Vila, concelho de
Montemor-o-Novo, declararam que são donos e legítimos possuidores, o justificante JOAQUIM
RICARDO TEIMAS na proporção de três quartos, e a justificante HERMÍNIA MARIA TELES
TEIMAS na proporção de um quarto, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da
freguesia do Couço, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Volta do Vale, composto de hortejo, cultura arvense e pinhal
bravo, com a área de dezassete mil setecentas e dez metros quadrados; a confrontar de norte com
Francisco Nunes Serrão, de sul com Maria José Góis, de nascente com José Teles Góis e de poente
com António Dionísio; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 6, secção AA, ainda sem
valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de mil euros para efeitos deste acto; não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche;
Que os justificantes, Joaquim Ricardo Teimas, e sua filha Hermínia Maria Teles Teimas, acederam à posse do prédio supra descrito, havendo este sido adquirido por ter sido doado, pela formas meramente verbal, a Rosa Antónia Teles Góis e marido, Joaquim Ricardo Teimas, ora justificante identificado em a), esta presentemente já falecida, no dia trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e um, na mencionada freguesia do Couço, de onde era natural e onde teve a última
morada habitual no referido lugar de Volta do Vale, no estado de casada com o justificante Joaquim
Ricardo Teimas, de quem, nos termos da escritura de habilitação de herdeiros, lavrada em treze de
Julho de dois mil e um, a folhas setenta c sete e seguintes, do Livro de Notas para escrituras diversas número Quatrocentos e Oitenta e Seis - D, do Cartório Notarial de Coruche, de cujo acervo sou
fiel depositária, os justificantes Joaquim Ricardo Teimas e Hermínia Maria Teles Teimas são únicos herdeiros; pelos pais da referida Rosa Antónia Teles Góis, MANUEL ANTÓNIO, que também
usava e era conhecido por Manuel António Góis, e mulher MARIA ANTÓNIA TELES, casados
sob o regime da comunhão geral, que foram residentes no mencionado lugar de Volta do Vale, presentemente já falecidos, sem nunca terem lavrado o correspondente titulo, por volta do ano de mil
novecentos e sessenta, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não tem os justificantes possibilidades de comprovar pelos
meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de
tal imóvel, pois dele têm usufruído, cultivando a horta, plantando árvores e nele colhendo todos os
frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que
seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com, total exclusividade e independência,
e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacifica e de boa fé pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos
meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 7 de Setembro de 2009
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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AUTO ESTUFA
(Manuel Alemão)

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

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

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

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

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório
Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número CATORZE
- A, a folhas cento e vinte e seis e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JOSÉ TELES
GÓIS, e mulher MARIA LEONOR DA SILVA GÓIS, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais,
ele da mencionada freguesia do Couço, e ela da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua Luís de Camões
n° 40, no mencionado lugar de Volta do Vale, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia do Couço, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Volta do Vale, composto de hortejo, cultura arvense e pinhal bravo, com a área de
catorze mil cento e oitenta metros quadrados; a confrontar de norte com Francisco Nunes Serrão, de sul com José Góis,
de nascente com Herdeiros de Cláudio Simão Azevedo e de poente com Maria José Teles Góis e Joaquim Ricardo
Teimas; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 6, secção AA, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual
atribuem o valor de mil euros para efeitos deste acto; não descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche;
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio
à sua posse, por ter sido doado ao justificante marido sob a forma meramente verbal, por seus pais, Manuel António,
que também usava e era conhecido por Manuel António Góis e mulher Maria Antónia Teles, casados sob o regime da
comunhão geral e que foram residentes no mencionado lugar de Volta do Vale, freguesia do Couço, por volta do ano
de mil novecentos e sessenta, sem nunca terem lavrado o correspondente titulo, existindo como unidade predial autónoma desde essa data. Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios
normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm
usufruído, cultivando a horta, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a
menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e
Independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse continua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso,
esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 7 de Setembro de 2009
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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NOTARIADO

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

Agropecuária, Lda.

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

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

PORTUGUÊS

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório
Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número CATORZE
-A, a folhas cento e vinte e três e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual MARIA JOSÉ
TELES GÓIS, e marido JOSÉ CUSTÓDIO LINO, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos naturais da freguesia do Couço, concelho de Coruche, onde residem na Rua 5 de Outubro, no lugar de Volta do Vale,
declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia do Couço, concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar de Volta do Vale, composto de hortejo, cultura, arvense e pinhal bravo, com a área de
quinze mil cento e oitenta metros quadrados; a confrontar de norte com Joaquim Ricardo Teimas, de sul com José Góis,
de nascente com José Teles Góis e de poente com António Dionísio; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo
6, secção AA, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de mil euros para efeitos deste acto; não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche;
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio
à sua posse, por ter sido doado à justificante mulher sob a forma meramente verbal, por seus pais, Manuel António, que
também usava e era conhecido por Manuel António Góis e mulher Maria Antónia Teles, casados sob o regime de
comunhão geral e que foram residentes no mencionado lugar de Volta do Vale, freguesia do Couço, por volta do ano
de mil novecentos e sessenta, sem nunca terem lavrado o correspondente titulo, existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, cultivando a horta, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas
necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de
quem quer que seja, respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e
nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse continua, pública, pacífica e
de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião - título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso,
esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 7 de Setembro de 2009
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)
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Cáritas Paroquial de Coruche

Ser Pais:
Uma aprendizagem
“Somos sempre melhores pais do segundo filho do que do primeiro, e ainda melhores do terceiro”
Eduardo Sá

Com as estruturas familiares
em constante mudança e filhos
que algumas vezes se apresentam como uma incógnita para os
pais, ser mãe e pai representa,
nos dias que correm, uma verdadeira aventura.
Os pais são frequentemente
culpabilizados pelos problemas
das crianças e jovens. Quando
algo corre mal quase sempre
existe um dedo acusador direccionado para as figuras parentais. Nas escolas é muito vulgar
os professores gastarem tempo e
energia a lamentarem-se relativamente a atitudes dos pais que
consideram como as principais
causas do insucesso dos alunos.
Contudo, não são muitos os
esforços levados a efeito no sentido de apoiar os pais naquela
que porventura se constitui
como a tarefa mais complexa
que podem enfrentar.
É também um facto de que,
com alguma frequência, os pais
delegam na escola a sua responsabilidade, ou seja, atribuem à
escola um papel que, em primeira instância, é seu. São muitos os autores bem como os trabalhos de investigação que têm
evidenciado claramente que os
resultados que a criança alcança, em termos de desenvolvimento, são muito dependentes
da interacção pais-criança. No
entanto, os pais vivem sob diferentes pressões: muitos com
pouco tempo disponível; outros
não aprenderam com as suas
famílias de origem a capacidade
de sentir empatia para com as
necessidades das suas crianças;
e alguns lutam para lidar com os
seus próprios problemas enquanto adultos.
Várias vezes ouvimos expressões como “os filhos deveriam vir com manual de instruções”. Este e outros desabafos denotam apenas a preocupação natural dos pais em educar os seus filhos da melhor
maneira e em ser os melhores
pais que puderem ser, tendo em
conta a evidência de que ninguém os ensinou a ser pais. Na
verdade, o exercício da função
parental resulta de um processo
que se constrói progressivamente, feito por ensaios e erros,
que exige prática e, como afir-

não é o de aprender a ser mãe ou
pai; como esclarece Daniel
Sampaio “ninguém vai ensinar
a ser pai e mãe, a formação
parental é o oposto disso. Pretende-se criar um programa
estruturado para aumentar a
capacidade de resolução de
problemas familiares identificados, sobretudo nos aspectos
práticos de educação dos filhos”.

ma Satir, educar os filhos é “o
trabalho mais difícil, complicado, angustiante e esgotante do
te do mundo. Para conseguir ter
êxito é preciso dispor de toda a
paciência, senso comum, tacto,
amor, sabedoria, consciência e
conhecimento que [os pais] tenham à sua disposição”. Afigura-se, deste modo, como uma
tarefa com múltiplas implicações e exigências, de uma responsabilidade imensa, mas que
simultaneamente se pode constituir como a experiência mais
desafiante, surpreendente e recompensadora das suas vidas
(Helena Marujo). Deste modo, e
porque já não se continua a partir do pressuposto que ser boa
mãe ou bom pai é apenas algo
natural e instintivo no ser humano, a Educação Parental constitui-se como um esforço desenvolvido para ajudar os pais a
tornarem-se mais eficazes na
educação dos filhos.
O que é a Educação Parental?
A Educação Parental é uma
resposta às necessidades expressas pelos pais em virtude dos
desafios, dúvidas, medos e dificuldades com que se vão confrontando no exercício da função parental. O objectivo é
apoiar os pais na tarefa de educar, acreditando que pais mais
confiantes farão dos seus filhos
pessoas mais felizes. Assim,
pretende-se dotar os pais de
competências que lhes permitam uma interacção funcional e
positiva com os filhos, ajudando
os pais a responder de forma
adequada e eficaz às necessi-

dades educativas dos seus filhos, proporcionando um ambiente familiar mais saudável.
Pode, então, ser definida como o
processo de fornecer aos pais,
ou outros prestadores de cuidados, conhecimentos específicos
e estratégias para ajudar a promover o desenvolvimento da
criança e a compreender as suas
necessidades sociais, emocionais, psicológicas e físicas,
potenciando a qualidade da
relação entre pais e filhos. Este
tipo de formação, que pretende
salvaguardar o interesse da família, promove, assim, o desenvolvimento harmonioso da criança.
Mas vão ensinar-me a ser
pai/mãe?
As mães e os pais, quer estejam ou não conscientes desse
facto, são agentes activos da formação da criança e preparamna, melhor ou pior, para a vida.
Contudo, quando se é pai e mãe
poderá, efectivamente, constituir-se como uma incógnita o
saber como estimular a maturação física ou o desenvolvimento psicológico da criança, e
transformar um ser frágil e dependente num adulto equilibrado, autónomo e feliz (Helena
Marujo). O desenvolvimento de
iniciativas de Educação Parental
poderá possibilitar respostas aos
pais quando estes encontram
dificuldades, ou antes mesmo de
com elas se depararem, proporcionando a discussão e aprendizagem de estratégias educativas mais adequadas e eficazes,
que lhes tragam maior bem-estar emocional. O propósito

Como se concretiza a
Educação Parental?
A Educação Parental concretiza-se através da reunião de
grupos de pais ou outros responsáveis pela guarda das crianças
que, juntamente com os orientadores (normalmente especialistas da Educação e do Desenvolvimento) das sessões, discutem
e reflectem sobre as práticas
parentais; partilham as suas
experiências e vivências enquanto educadores e, em tempos, educandos, e tomam conhecimento de orientações, ao
nível de práticas parentais, resultantes de investigações válidas. Assim, os grupos de pais
pretendem ser um espaço de
partilha, de reflexão e entreajuda na procura de alternativas
adaptativas para lidar com os
desafios inerentes às relações
entre pais e filhos. O formato é
grupal porque permite a constituição de redes de suporte e
apoio, ou seja, possibilita que os
pais conheçam outros pais com
quem podem conversar e conviver após o término do programa, retirando desta relação a
possibilidade de desenvolvimento pessoal e familiar.
A não esquecer:
→ A família em termos
gerais, e especialmente os pais,
são o recurso mais valioso que
as crianças possuem, tendo um
papel evidente de educadores
dos seus filhos.
→ Desempenhar o papel de
pai/mãe é uma tarefa difícil, que
frequentemente faz com que os
pais se coloquem em causa.
Contudo, existem estratégias
que ajudam os pais a lidar mais
eficazmente com os comportamentos desafiantes dos filhos e

que justificam necessidades de
acompanhamento ou formação
nesta área.
→ A Educação Parental é
dirigida a pais que, não sendo
nem querendo ser perfeitos,
reconhecem a necessidade de
aprender e de reflectir mais
sobre a vida dos seus filhos e
sobre a educação que lhes pretendem transmitir. Na verdade,
não é preciso ter “grandes problemas” para descobrir que, por
vezes, é difícil lidar com situações que constituem um
desafio à capacidade de ser pai e
mãe, valendo a pena procurar
ajuda para as ultrapassar e
tornar o dia-a-dia mais agradável para todos.
O CAFAP irá disponibilizar
brevemente um programa de
Educação Parental, intitulado
“Coisas de Pais - Conversas
sobre mimos, birras e afins”,
para o que nos poderá contactar
para saber mais informações.
Não perca o próximo número com o tema:
“A Criança e a Comunicação”

Equipa Técnica
Isabel Miranda
(Psicóloga Clínica/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Sílvia Caraça
(Assistente Social)

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Na seguinte morada:
Cáritas Paroquial de Coruche
CAFAP – “Educar para o
Futuro”
Travessa do Forno nº 16-18,
2100-210 Coruche
Nos seguintes contactos:
Telefone: 243 679 387
Telemóvel: 934 010 534
Fax: 243660388
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Conferência Internacional: “Criatividade – Um Desafio Permanente”
Exposição: “Movimento – Artes e Afícios em Criação”

Artesanato “Craft”
No âmbito do ano Europeu da Criatividade e da Inovação, a CEARTE –
Centro de Formação Profissional do
Artesanato (organizou um evento
multifacetado, teve inicio em 09/09/2009
e encerrou em 16/09/2009, mostrou a
Criatividade e a Inovação em artesanato nos tempos mais recentes.
___
Um dos momentos foi a realização de
uma Conferência Internacional “Criatividade – Um Desafio Permanente”, na
qual participei, e uma Exposição: “Movimento – artes e ofícios em criação”
A conferência realizou-se no Pavilhão
Centro de Portugal – Coimbra, edifício da
autoria do Arquitecto Siza Vieira.
Os objectivos, em meu entender, foram
cumpridos, e eram no sentido de reflectir
sobre a Criatividade e a Inovação nas
Artes e Ofícios, mostrar as boas práticas
que apontem de futuro para as artes e ofícios, mostrar como a Criatividade e a Inovação, através da tecnologia, dos novos
materiais, da parceria Designer/Artesão,
das novas formas de comercialização e da
nova atitude dos artesãos e produtores, são
hoje instrumentos importantes na competitividade e desenvolvimento das produções artesanais.
Os oradores tiveram uma excelente
intervenção, em minha opinião, e foram:
Guy Begggs (fundador e ex-Director
do “Fumiture Works and Metropolitan” –
Works Creative Industries Centre de London, comunicação: “A integração do produto e da tecnologia artesanal na Moda”);
João Nunes (Designer e Professor na
Universidade de Aveiro, comunicação: “A
tradição como garantia de excelência na
Inovação e Criatividade no Artesanato”)
Filipe Faísca (Estilista, comunicação:
“A integração do produto e da tecnologia
artesanal a Moda”);
Miguel Gigante (Atelier do Burel, comunicação: “O Projecto Atelier de Bural”);
Delfim Santos (ANTHROP, comunicação “ As novas formas de artesanato e
novas formas de comercialização – a
experiência da Anthrop”).
Os dois últimos oradores fizeram uma
abordagem em termos de boas práticas de
novos produtos, modos de comercialização e produção.
A proposta do CEARTE, foi no sentido
do evento contribuir para uma reflexão
sobre o artesanato. Após algumas horas de
fruição de relatos de experiências dos
oradores, retive que apesar de nos últimos
anos ter havido uma evolução em termos
do conceito de artesanato, há muito para
fazer, um grande caminho a percorrer para
que cheguemos ao nível de outros países,
nomeadamente Inglaterra.
Numa sociedade que tende a investir
num futuro cada vez mais globalizado, há
que procurar recuperar o passado, preservar a tradição e manter viva a nossa identidade.

A globalização económica social e
cultural introduziu na nossa vida grandes
modificações, nomeadamente uma forte
perda de identidade local, pelo que o artesanato poderá ter um contributo muito
importante na execução de produtos que
demonstrem percursos afectivos, de
memória e de identificação cultural (ex:
poder-se-á combinar uma peça de vestuário ZARA com um acessório de artesanal) este convívio já foi entendido há
muito, em Inglaterra, conforme referido
pelo Inglês Guy Beggs, o qual chega a
referir que praticar artesanato não é só
usar as mãos, mas sobretudo a cabeça
(concebendo protótipos), podendo este ter
à disposição as tecnologias.
O desafio, é conciliar inovação com
tradição no artesanato, só assim se poderá
aspirar a que para além de um passado
naturalmente grande, torne o presente
dinâmico e augure um futuro promissor,
devendo-se, igualmente, capacitar os artesãos para níveis de competitividade que
levem a reconhecer o artesanato como
sector económico em simultâneo com expressão de uma cultura e de um grande
significado social.
Visitei a exposição “Movimento –
artes e ofícios em criação”, sente-se a inovação e a criatividade com identidade, as
peças têm alma e a luz de quem as criou
está presente.
Estiveram patentes peças de 26 autores
(artesãos, designers e outros criadores)
que aliaram identidade e inovação.
As produções apresentadas, são de alta
qualidade técnica e estética e de elevado
valor acrescentado, com aceitação e
“provas dadas” no mercado, podendo constituir referência e apontar caminhos de
inovação e criatividade que são a chave
para o desenvolvimento e crescimento
económico do artesanato.
Denota-se o aparecimento de jovens
artesãos, com preparação adequada em
termos de formação estética e artística
indispensável para as produções e que se
deixaram seduzir pela cerâmica, pelo
vidro, pelos têxteis, etc, e que optam pelas
Artes e Ofícios como projecto pessoal.
Como última nota, gostaria de referir
que o artesanato, também designado como
craft, está a ter expressão em termos mundiais, exemplo disso são as muitas referência a esta actividade na bienal Experimenta design´09, cujo mote é produzir
menos e com qualidade, valorizando o trabalho manual, contrariando as mentalidades no sentido de desacelerar, de resto
um dos slogans é “Está na hora de
desacelerar”, diz Vanessa Ratão “Quisemos a velocidade do som com aviões e a
velocidade da luz com a Internet, mas
agora que conquistámos a contemporaneidade absoluta, só conseguimos pensar numa coisa: abrandar, na quinta
edição da bienal Experimenta Design, que
tem o tempo como tema geral, a ideia está
por todo o lado: correr menos e melhor”.

Texto e Fotos: Paulo Fatela

Intervenção do Estilista
Filipe Faísca

Momento musical c/ Orquestra Clássica do
Centro de Coimbra

Visita (guiada) à exposição
“Movimento – Artes e Ofícios em Criação”
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LEAL & CATITA, LDA.

CAD Coruche
vence Super Taça
O CAD Coruche inicia com o pé direito
os seus jogos oficiais e logo com a vitória
da Super Taça vencendo por 4 a 3 a gestão.
A nossa equipa teve muito bem em
“mais” um jogo com a Gestão, não complicando em nada o que lhe foi pedido pelo
treinador, muita posse de bola, defender
bem com apoios defensivos, fechando bem
o meio e com saídas rápidas mas organizadas. Comandou o jogo do princípio ao
fim e o marcador pode provar isso mesmo:
Marcha do marcador:
1 a 0 golo de Sousa,
1 a 1,
2 a 1 golo de Sousa, - Intervalo 3 a 1 golo de Bento,
3 a 2,
4 a 2 golo de Sousa,
e 4 a 3 resultado final...

Parabéns á equipa Sénior Masculina
que trouxe mais uma Taça para Coruche e
para o nosso Clube, desta vez a Super Taça.
Terminando a época ganhando a Taça
do Ribatejo em Futsal, não podia começar
melhor conquistando também a Super
Taça, contando que pelo meio ficou um 2.º
lugar a 3 pontos da Gestão o que se pode
esperar esta época...
Parabéns Equipa, Parabéns CAD
CORUCHE, obrigado a todos os que nos
apoiaram nesta deslocação á Chamusca e
que não foram poucos, que barulho se
ouvia naquele pavilhão...
Obrigado a todos aqueles que emprestaram carrinhas para deslocações dos
nossos apoiantes (Leal & Catita e Junta de
Freguesia da Erra), muito obrigados.

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
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Vox Pop

Futsal

1.º Torneio
Leal & Catita
Realizou se no fim-de-semana de 19 e 20 de Setembro o 1.º
Torneio Leal & Catita em Futsal organizado pelo CAD
Coruche, foi um torneio, que serviu de apresentação da equipa
Sénior Masculino a todos os coruchenses.
Os Indefectíveis da AF Setúbal foram os grandes vencedores
deste torneio, ficando o nosso CAD Coruche em segundo lugar a
casa do Benfica de Viana em terceiro e em quarto lugar o Évora
Futsal.

____

Laura Macedo

O Jornal de Coruche não foi viajar de comboio, mas foi saber o
que os coruchenses pensam deste meio de transporte que nos
leva sobre carris, da vila à capital.
1. Já experimentou o novo comboio que liga Coruche a Lisboa?
2. Acha que foi uma boa aposta para o concelho de Coruche?
3. Quando é que está a pensar viajar neste comboio?

Ana Rita Jesus
33 anos
Operária Fabril

Resultados
19 de Setembro
CAD Coruche 1 - 2 Indefectíveis,
Casa do Benfica de Viana 2 - 2 Évora Futsal,
CAD Coruche 6 - 4 Casa do Benfica de Viana,
Indefectíveis 11 - 1 Évora Futsal,
20 de Setembro
CAD Coruche 9 - 2 Évora Futsal,
Indefectíveis 4 - 3 Casa do Benfica de Viana
Segundo Frederico Condeço, treinador da equipa, “mesmo em
2.º lugar foi um grande torneio de preparação para a nossa equipa,
o CAD Coruche ficou mais preparado para a presente época
2009/10, foram jogos complicados em que todas as equipas queriam ganhar este primeiro Torneio LEAL & CATITA mas sem dúvida
foi um grande ensaio para a nossa equipa em 3 jogos perder 1 e
ganhar 2 é o mínimo que se pode pedir ao CAD Coruche, mas sem
dúvida o grupo cresceu, cresceu em equipa e em companheirismo”
Frederico Condeço salienta os bons resultados da sua equipa ao
longo da pré-época, “A nossa equipa tem estado a fazer uma boa
pré- época com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 6 jogos disputados, temos lutado bastante e com muito trabalho vamos alcançar
os nossos objectivos.”
O CAD Coruche agradece ao nosso patrocinador “Leal &
Catita” e à Câmara Municipal de Coruche pelo apoio prestado para
a realização deste torneio.

TIPOGRAFIA
Impressos de todos os Géneros

1. Ainda não.
2. Foi uma boa aposta. Muitas pessoas deixavam o carro em Vila Franca de Xira para
fugirem ao trânsito de Lisboa, agora isso já não acontece. Temos o comboio mesmo
à porta de casa.
3. Brevemente. Quero ir passear com a minha família para experimentarmos.

António Dionísio
53 anos
Empregado bancário

1. Já.
2. Foi uma boa aposta. É rápido, cumpre horários, as carruagens são confortáveis. Para
quem precisa de se deslocar a Lisboa é óptimo.
3. Assim que precisar de ir. Só vou de carro quando deixar de existir comboio ou caso
não haja ligação de metro para o local onde pretendo ir.

MÁQUINAS
Escrever e Calcular

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

Nuno Cambaio
30 anos
Funcionário Público

Biscoterra
Serviços Agrícolas, lda.

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

1. Não.
2. É uma boa aposta porque cria uma alternativa de transporte e tira um pouco Coruche
do interior.
3. Ainda não sei quando. Mas estou a pensar andar, só para experimentar.

Não pode ser vendido separadamente.
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S OBRE T OIR OS

Editorial
Barrancú, sempre!
Não me quero alongar no
elogio de terra alheia, mas facto
é que o vilarejo transtagana de
que vos falo tem tido o cordão
de apaixonar coruchenses, como
o foram Francisco Manuel da
Silva Santos ou Artur Oliveira,
memórias que importa honrar, e
eu próprio.
Sinto-me um quase barranquenho adoptado, e sem que jamais me esqueça da minha
condição de afilhado da santa do
castelo, agradeço o carinho que
fazem o favor de me dispensar
em Barrancos, o que me honra.
Ano após ano demando a
mais fronteiriça das vilas arianas para fruir a amizade dos
locais e a festa de toiros, única
no todo nacional com a morte

dos toiros legalmente autorizada. É todo um caso, e pese a
imodéstia, que feliz me sinto de
ter dado para tal peditório.
Taurinamente, Barrancos, é
sempre uma surpresa. Vi por lá
José Simões, Óscar Rosmano,
José Falcão, Chibanga, Amadeu, Morante de novilheiro sem
cavalos, Luis Mariscal no mesmo ano em que cortou uma orelha em Sevilha, seu irmão Salvador Cortès, Juan Silveti (acabado de sair em ombros no México e contratado para chegado
á Europa tourear num “puble”
de Sevilha) que triunfou forte
perante um “crujo”, e tantos
outros (que não vos quero cansar…) até, e não o vi, pela idade,
Nicanor Villalta na fase de oiro

“PROCUNA”
é notícia!
O matador de toiros Luís
“Procuna” tem a sua presença
confirmada na corrida de
encerramento da temporada
do novel Coliseu do Redondo.
Da antiga praça Simão da
Veiga Jr., nasceu um coliseu
multiusos principalmente direccionado para a componente taurina, tendo já sido palco de duas
corridas de toiros, uma terceira
se avizinha e irá encerrar com
uma corrida mista denominada
“Corrida dos Reis das Bandarilhas”!

Por:Joaquim
Mesquita

“Procuna” integra assim um
cartel com forte atractivo, acompanhado de duas figuras ímpares como são Joaquim Bastinhas e Luís Rouxinol.
A 1 De Novembro, data tradicional do encerramento oficial
da temporada em Portugal irá
ter no Redondo um marco na
temporada 2009, Luís “Procuna” será o primeiro matador de
toiros a pisar a arena do Coliseu
do Redondo numa corrida enaltecida com a presença de importantes figuras do marialvismo,
exímios em bem bandarilhar a
duas mãos!

da sua carreira, a fazer fé em
fotografia real de Manuel Cláudio, quando ainda via, que seu
filho Domingos Manuel me facultou, e que eu guardo e já na
“equitação” publiquei.
Barrancos, queiram ou não,
é um caso singular no território
taurino nacional. Genuino. Não
é por acaso que Cláudio Torres
sugeriu que se propusessem os
“tabuados” como património
móvel da humanidade. Tão autênticos, não têm paralelo na
Ibéria, e algo que se compare só
a “solera” do recinto da algaba
em que Curro Romero toureou
pela última vez e passou testemunho testamentário a José António “Morante de la Puebla”.
Barrancos tem que se lhe

diga. Este ano Francisco Javier
Corpas triunfou em Madrid e
fracassou em Barrancos.
Manolo escribano em ascensão dolorosa por essa “pele de
toiro” mais não conseguiu que
estar em toureio. Luis Reinoso
“el cartujano”, o único novilheiro sem picadores (que eu
sabia…) que logrou abrir a
“puerta del príncipe” da sevilhana “maestranza”, á época
aluno da escola de toureio da
Moita, trazido por Armando
Soares da escola de Badajoz,
deixou provado que ser toureiro
é algo muito complicado e ser
figura ainda mais. Diz-se que os
ciganos não gostam de ver bons
princípios aos filhos e calhando
têm razão. Quem diria que um

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

jovem que já abriu a “puerta del
príncipe”, em barrancos, sequer
conseguiu estar em toureio?
Assim foi.
Tristemente, bem esteve, no
dia da vaca, frente a um novilho
de Couto de Fornilhos (como
todos os outros lidados na “fera”) o português Nuno Casquinha. Evidenciou maneiras e triunfou pese o pesado a matar. A
“praça” é complicada. Mas pela
diferença, o mais interessante
dos “tauródromos” nacionais,
que importa se respeite por
único. Queiram os deuses que
loucuras recentes o não inviabilizem, o que acreditem me poria
de lágrimas nos olhos. Acreditem…!!!
___
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S OBRE T OIR OS
Vendas Novas, 20 de Setembro

Forcados de Coruche com futuro assegurado

Joaquim Mesquita

crítico taurino

João Bruno Peseiro

O Grupo de Forcados Amadores de Coruche actuou no
domingo 20 de Setembro em
Vendas Novas num festival ali
realizado por ocasião da feira
anual.

Estreou três novos forcados
de cara, João Bruno Peseiro, José Marques, ambos à primeira e
Pedro Raposo à segunda, com
bom comportamento do grupo
nas ajudas às pegas. Alternou

Vila do Bispo, 5 de Setembro

Por ocasião da IX Agroexpo
de Vila do Bispo realizou-se
uma corrida de toiros onde se
colocou o cartaz de “Esgotado”!
Actuaram com êxito os cavaleiros João Salgueiro, Ana Batista e Rui Santos que se sagrou
triunfador da tarde na última
lide.
O grupo de Forcados Amadores de Coruche foi ao Algarve
rodar gente nova e saldou-se por
uma tarde de triunfo. José Sousa
muito valente e decidido; João
Mesquita (debutante), fechou-se
bem à barbela e de pernas com
decisão e vontade, ambos à primeira e Carlos Tomás, enorme,

Jose Marques

Pedro Raposo

com os Amadores de Montemor
com três Franciscos a pegar,
Borges, (a quem atribuíram o
troféu da melhor pega), Barreto
e Godinho, todos à primeira.
Actuaram os cavaleiros Carlos

Alves, Joana Andrade, Francisco Zenkl, todos em plano regular. Os amadores Cristina Marques, Manuel Vacas de Carvalho, (vencedor do troféu para a
melhor lide) e Verónica cabaço.

Lidaram-se reses de Pegoras.
Extra festejo actuou o jovem
António Prates, natural de Vendas Novas, deixando no redondel uma grata impressão do que
poderá ser no futuro.

Triunfo dos Amadores de Coruche

à sua segunda a dobrar Bernardo Teles, (debutante), a um toiro
que reuniu com cara alta e
muito brusco. Pelos Amadores
de Setúbal, Rui Ferreira à quinta, Fábio Silva à terceira e o cabo, Francisco Mirrado à segunda. Uns furos abaixo da sua brilhante actuação da Terrugem.
O curro de José Luís Sommer D'Andrade saiu escasso de
apresentação mas no geral cumpridor, encastados e a investir
com classe.
Dirigiu com acerto Pedro
Reinhart, uma corrida que deixou excelente ambiente á festa
de toiros em Vila do Bispo!

Carlos Tomás

José Sousa

Estágios para Engenheiros
Electrotécnicos
Pretende recrutar para estágio Profissional candidato com o seguinte perfil:
• Interesse pelas áreas de Linhas de MT, AT, MAT e Subestações
• Conhecimentos avançados de Informática na óptica do utilizador
• Iniciativa e espírito empreendedor
• Disponibilidade Imediata para trabalhar no país ou estrangeiro
As candidaturas deverão ser enviadas para Tegael S.A., Ao c/ Gestão Recursos
Humanos, Zona Industrial Monte da Barca Lt 22, Apartado 85, 2101-901 Coruche
João Mesquita

claudia@tegael.pt

Telefone: 243 611 141
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Moita, 18 de Setembro

Moita, 16 de Setembro

A noite de “Velasquez”!!!
Fotos: Joaquim Mesquita

Nuno Velasquez

No cartel e na arena João
Moura Jr. Para dar lide a toiros
de Romão Tenório, tão fracos e
frouxos, que sentimos cumprida
a obrigação de dar noticia quando afirmamos que o filho do
génio de Monforte se limitou
sem glória a cumprir a ferragem. Tão cómodos se estão
pondo os toiros de tal ferro, que
quase aviltam quem os enfrentam. Cuidado…! Os forcados de
Portalegre honraram as suas
jaquetas, facilmente…
Depois, Luis Vital “Procuna”, que em dois toiros que lidou deixou constância de um
soberbo par de bandarilhas, e,
Nuno “Velasquez”, que muito
gostaríamos não ver passar ao
lodo de uma carreira, enfrentaram exemplares de Paulo Caetano, de escassa força e muita,
nobreza.
Isto para mim é complicado.
Desde miúdos que os conheço e
acompanho. De ambos atesouro
provas de amizade e gentileza,
mas as coisas são o que são.
“Procuna” é um interessante e
valoroso operário do toureio,
que funciona e interessa. “Velasquez” é um artista!
Quiçá por culpa própria,
dado que em determinada ocasião poude ter oportunidade e
não a agarrou, Nuno “Velasquez” é o mais fino dos toureiros que surgiu em Portugal
nos últimos anos, sabendo pensar na cara dos toiros, o que lhe
possibilita templar correndo a
mão, em su sitio, entusiasmando, fazendo toureio sério. Dizse que é um aborrecimento para
os toureiros quando sentem os
filhos pendurados nos “Machos
de la Talleguilla”, mas sendo pai

suplemento

Tauromaquia

Três Matadores
Um excelente curro de
Hds. do Conde de Cabral, Ganadaria que Dom Eduardo
Queiroz governa com a preciosa ajuda do super conhecedor Rafael Vilhais, serviu de
maravilha para o que a empresa denominou “corrida do
toureio de arte”, cartel em que
figuravam “Pedrito de Portugal”, António Ferrera e Ruben Pinar.
Pedrito já foi o afilhado da
Moita, Ferrera o primeiro a abrir
a recém construída porta grande,
mas, de facto pela carreira que
vem consolidando no escasso
ano que leva de alternativa era
Ruben Pinar quem nos justificava a deslocação, e, justificou!
Como já nos disse o curro
serviu, e se é verdade que o “jabonero” que abriu praça não
abundava em qualidade, verdade mesmo é que ficamos sem o
ver que o lisboeta com o toureio
que lhe prodigalizou não deixou. Face ao segundo do seu
lote, “Pedrito” deixou provado
que não se encontra no seu momento. Ponto. O toiro deslizou
na muleta sempre que o deixaram, mas o toureiro, em dia em
que o temple se ausentou do seu
conceito, mais não fez que deixar que as investidas do Morlaco trombicassem no engano.
O toiro tinha que tourear, mas
serviu, estando até muito por
arriba do toureiro. E, é muito
triste que o matador que a seu

tempo galvanizou a “afición”
nacional, não tenha percebido
que é mera perca de tempo insistir em voltas á arena que compartem os aplausos com assobios.
É preciso saber estar… e com
vergonha toureira. Ferrera, deixou provado e á evidência que
as moedas têm duas caras. No
seu primeiro esteve em toureiro
e desbordou técnica que bastou
para dar em plano de triunfo a
volta a um toiro que tinha que
tourear; face ao quinto da
ordem, bandarilhou com o
espectáculo que é seu timbre, e,
mais não disse.
Pinar, que temos que confessar não meteu mais que vinte
aficionados na praça, dado ser
nome que o pessoal das “ferraduras” não conhece, era (e
foi…) o meu interesse maior
nesta corrida.
Curiosamente no dia em que
fez o “passeillo” na Moita, na 6
toros 6 diziam maravilhas dele.
Li a revista pela manhã e confirmei a justiça do que diziam
pela noite. É um toureiro pleno
de técnica que se agiganta perante toiros com “Guasa”, e
tendo tido a sorte de se enfrentar
a exemplares que a tinham, deixou provado que pese o pouco
oficio é um caso. Não me escandalizava nada que lhe tivessem
aberto a porta grande. Esteve
importante.
___
DCX
Foto: Joaquim Mesquita

Luís Procuna

fresco parece que tal o não afectou, e, considerado (erradamente…) toureiro que necessita
do “seu” toiro, deixou provado
que além de artista é um poço de
valor e é uma pena que por
exemplo a praça do Campo
Pequeno nos tenha feito tragar
três vezes um toureiro que em
termos de arte já não tem um
grama de interesse, e, nos tenha
privado de ver “Velasquez”
alternar, porque não, com Morante, o que teria sido proveitoso para o de la Puebla e para o
da Moita, dado o recorte toureiro que com a devida distância
ambos atesouram.
Que vos conte uma estória.
Vi Rincón num “tentadero” tão
mal de vida que abusando no
“taco” de meia tenta, comeu
tanto que chegado o almoço de
verdade, de tão cheio quase não
conseguiu comer. Pronto (uns
meses), descobriu o segredo de

como abrir a porta de Alcalá, e
assim se fez rico, e sobretudo se
consagrou como figura. Tudo
isto aconteceu de forma tardia,
já passado de anos para toureiro
em ascensão, que como é sabido
toureiros e mulheres de prazer
se cquerem jovens. Não é tarde,
portanto, para que “Velasquez”
rompa. Tem valor e arte que o
justificam. Terá audácia para
aceitar o desafio? Terá a seu
lado quem o saiba insinuar para
um lugarzito no circuito de
luxo?
Cá por mim, sinceramente,
desejo-lhe toda a sorte do mundo para que ocupe o lugar que
lhe pode pertencer. A festa está
cheia de operários, tantos que se
não pode permitir o luxo de desperdiçar nenhum dos toureiros
de arte com valor que baste para
pensar na cara dos toiros. Vai
por ti, “Torero”!
DCX

Ruben Pinar
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Moita, 15 de Setembro

António R. Telles e João Telles Jr. actuaram na primeira da Moita
António Ribeiro Telles e seu sobrinho João actuaram na feira da Moita, corrida inaugural. Perante uma
excelente moldura humana, António
rubricou uma boa actuação sempre
em crescendo, esperou o oponente à
porta dos sustos dominando a investida inicial para deixar os compridos
á tira.
Nos curtos, de frente cravou superiormente e bregou com a classe
que o caracteriza. João R. Telles Jr.
Não se encontrou inicialmente com o
toiro que teve por diante vindo a dar
a volta á lide na recta final com dois
curtos de excelente nota. Alternaram
com Joaquim Bastinhas, Luís Rou-

xinol, com este a conseguir também
uma boa actuação, João Moura Caetano em tarde de pouca inspiração e
Tiago Carreiras em tarde de êxito.
Pegaram os Amadores de Lisboa
através de Francisco Mira (4º), o cabo,
José Luís Gomes (1º) e Pedro Maria
Gomes (1º).
Os Amadores da Moita cujo cabo
Fernando Rodrigues (1º) passou o
testemunho a Pedro Raposo (1º). O
primeiro toiro foi pegado de cernelha
após várias tentativas de caras de
Hélio Roma.
Dirigiu com acerto Alberto Bartissol.
Joaquim Mesquita

João R. Telles Jr.

António Ribeiro Telles

Desconto de 10% para reformados
Oferta de vales de € 7 em compras no
comércio tradicional

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

V
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Moita, 17 de Setembro

Ribeiro e Whene em Noite Grande

Ntino Whene, em ombr os pela por ta grande
Netino Whene cruzou a porta grande
da Monumental Daniel Nascimento no
final da tradicional corrida de Quinta-feira na Moita. Casa quase cheia para assistir a uma corrida com duas partes distintas. A primeira de variedades taurinas
com uma excelente actuação de Miguel
Moura. Pegou à terceira Frede-rico
Aragão Morais.
A corrida formal teve início com uma
boa actuação do Maestro João Moura.
Lide superior recheada de pormenores
toureiros. A lide do seu segundo foi de
um empenho e profissionalismo impor-

Moita, 19 de Setembro

tantes para consumar as sortes perante
um oponente de escassas opções.
Rui Fernandes, (substituiu o anunciado Pablo Hermoso de Mendoza), andou
muito inconstante na sua primeira lide e
alcançou enorme êxito na segunda. Reniões cingidas rematadas com piruetas
ajustadas, finalizando com dois curtos
em sortes cambiadas melhor o segundo e
comprometido o primeiro.
Vítor Ribeiro foi o mais regular da
terna com duas actuações de bom nível.
Superior na brega, vistoso nos cites, inicialmente de praça a praça e depois

Vítor Ribeiro

encurtando distancias. Ribeiro rematou a
primeira lide com um curto a câmbio de
grande impacto.
A encerrar a corrida, Vítor Ribeiro
voltou a realizar uma lide superior com
bons pormenores de brega, reuniões
emotivas rematando as sortes.
A noite foi também do Aposento da
Moita, em noite de glória viu despedir-se
um dos mais carismáticos forcados do
grupo. When despediu-se com uma boa
pega ao primeiro intento, sem ser uma
das suas grandes pegas por falta de raça
do toiro, teve pormenores de realce na

técnica do forcado. José Bruega, Tiago
Ribeiro, Pedro Brito Sousa (pega da
noite) e Nuno Inácio todos à primeira e
Nuno Carvalho poderoso à segunda.
O novilho de Romão Tenório saiu
mansote encastadito e o curro de Passanha saiu terciado de apresentação e comportamento.
A dupla César Marinho Dr. Patacho
de Matos esteve correcta na direcção da
corrida.
___
Joaquim Mesquita

Um Gesto…?

Uma encerrona é sempre um gesto,
sobretudo quando protagonizada por um
novilheiro, que é suposto deixe na arena
umas quantas “lantejoulas” do traje de
luzes que enverga, que tal atitude o justifica.
João Augusto Mura, sempre que temos visto, tem tido capacidade para nos
surpreender pela positiva, sendo que sobre ele já tivemos ocasião de nos expressar afirmando que acreditamos no seu
futuro, que, tem.
Foi-nos dado ver agora na Moita do
Ribatejo, o jovem de Monforte, cumprindo o seu primeiro compromisso em
solitário e reiteramos opiniões já expressas. Tem querer, tem vontade e está
toureadíssimo. Não me parece bem que
um novilheiro já tenha perdido a inocência e (do meu modesto ponto de vista) é
urgente que parta para a alternativa, sinta
o toiro e a concorrência encontre um
mentor que o saiba aconselhar e prove o
que vale, que se não valer, é certo e
seguro, que tem sempre lugar de privilégio nas quadrilhas da família.
Abriu a porta grande, denominada de
Nossa Senhora da Boa Viagem, e uma
boa viagem é o que lhe desejamos, dado

que o consideramos em excelente plano
de face á concorrência nacional. Está
posto, ás vezes até de mais e só lhe resta
acelerar a senda que traçou. Triunfou,
com pouco som é certo, que a “Daniel do
Nascimento” pouco mais tinha que um
quinto de casa (faltaram as excursões de
Portalegre e Monforte… e haviam de as
ter preparado e cuidado!), esteve bem e
asseado, exibindo boa técnica e sentido
toureiro, mas só o vimos com a garra que
se pede a um novilheiro frente ao mais
encorpado de Falé Filipe que enfrentou;
encostou-se e o Bruabá na praça mostrou
que algo de diferente se estava a passar.
Lidou também dois exemplares de ferro
de seu tio, um outro de Falé Filipe e dois
refugos de Nunez de Cuvillo (por que a
empresa deve ter pago uma nota preta, tal
o portin do ferro), sendo que o que fechou praça, um gato, até serviu, ajudando ao triunfo do toureiro.
Continuamos a acreditar no potencial
do jovem João Augusto Moura como
toureiro (que aliás como pessoa é encantador pela postura que assume…), já o
vi,os muito bem no período da inocência
(o ano passado em Barrancos até soube
tapar a coirice do “grave” que enfren-

João Augusto Moura

tou…) e gostaríamos de o continuar a
gabar face a compromissos sérios, frente
a toiros para os quais já se encontra
preparado. De tão posto que está por
vezes parece não dar importância ao que
está fazendo, o que preocupa.
Não raro, o fazer bem feito não chega; lembro-me a este respeito uma
história que se causa de contar Amadeu
dos Anjos. No famoso “Pedro Chicote”
exibia-se uma flamenca com maneiras, e,
belíssima. Despertava pelo positivo o
interesse dos assistentes, que hipervalorizavam o que fazia. Presente a mítica
pastora império e questionada sobre o
desempenho da “Guapa”, com o arraste

de voz que a caracterizava exclamou –
“de todo, es muy buena, pero… no se
troncha.”
Com todos os votos de sucesso para o
sobrinho de João Moura, com o potencial
que tem, merece não se quedar pelo caminho e é importante que prossiga a todo o
vapor se pretende ser toureiro figura.
Pelo que leva dentro é lógico que o merece, mas é listita e muito complicada
que é a profissão que escolheu, não se
pode dar ao luxo de desperdiçar nenhum
pormenor.
Cá por mim, ao ver que saia em ombros, bati Palmas.
Domingos da Costa Xavier
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Coruche, 27 de Setembro

Tal como o tempo assim foi a tarde de toiros…

Manuel R. Telles Bastos

Uma tarde de pouca história, com
uma chuvada quase a terminar a corrida.
Foi assim no domingo de S. Miguel em
Coruche.
A juventude não andou em tarde de
muita inspiração. Manuel R. Telles Bastos foi o mais regular dos alternantes com
duas lides aceitáveis pelas sortes frontais
na lide dos dois toiros que lhe tocaram
em sorte. Marcos Bastinhas andou em
plano regular com duas lides dentro de
um estilo irreverente e de impacto embo-

ra o público estivesse frio com os toureiros. Tiago Carreiras andou regular no
seu primeiro e menos bem no segundo,
desinspirado e com a cavalaria a não corresponder ficou-se por tábuas, sem dar
volta.
O amador João Maria Branco sentiu a
dureza dum novilho mansote que pregava arreões de extrema violência colhendo-o contra tábuas. Passados os momentos de maior susto o ginete ultrapassou as
dificuldades e a sua lide teve pormenores

Luís Carlos Gonçalves

José Tomás

de interesse mostrando algum ofício e
muito valor suplantando a dureza do
oponente.
O Grupo de Forcados amadores de
Montemor, executou boas pegas a traves
de Manuel Ramalho (2º), Filipe Mendes
e Pedro Barradas ambos (1º) e João
Santos de cernelha num misto dos dois
grupos com Miguel Lopes a rabejar.
Pelos Amadores de Coruche foram caras
Luís Carlos Gonçalves (3º), José Tomás
“Faísca” (2º) e Pedro Galamba (1º).

Excelente o trabalho da dupla de campinos em tarde de muito trabalho.
O curro com ferro e divisa de Mestre
David Ribeiro Telles saiu regular de
apresentação e comportamento.
Dirigiu com acerto Manuel Jacinto
assessorado pelo Dr. João Maria Nobre.
Guardou-se um minuto de silêncio em
memória do empresário Jorge Pereira
dos Santos.
___
Joaquim Mesquita

Pedro Galamba

Um abraço ao Ntinu Wene
Bem cedo evidenciou o seu valor nas largadas
da moita, e com o apoio de seus pares já forcados
e amigos, logrou fardar-se pela primeira vez numa
desmontável em Palmela.
Foi o primeiro ano do Gaby como presidente das
festas e consegui convence-lo a montar uma corrida,
sendo que para tal se contactou Mário Freire (que
trouxe consigo Jorge Pereira dos Santos) e foi acordado fazer tudo com a prata perto da casa, com vista

a minimizar os riscos inerentes.
Nessa corrida, João Simões, como acima vos disse fardou o Ntinu, e eu convenci-o a dar-lhe um toiro.
Afirmou: Está bem, ou triunfa ou rebenta, e já não
aborrece mais!
Pegou á segunda, mas com tal garra, que logo
ganhou o seu posto – forcado das trouxas, dos toiros
duros. É todo um caso de entrega e generosidade
extrema, humano e humilde como costumam ser os

muito grandes. Foi-o como forcado, acreditado como
glória do aposento da Moita.
Nesta feira da Moita entendeu despedir-se e depois de estar bem, com toda a justiça, abriram para
ele a porta grande. Jovem, muito bem que viver, e,
esperemos que com a mesma grandeza que soube
emprestar á festa. Um abraço Ntinu.
____
Domingos da Costa Xavier
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Medicamentos

Marta Costa Almeida *

* Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Poupar 101 milhões de euros
Estado e utentes só precisam
de substituir 60 dos fármacos
mais vendidos por opções mais
baratas para travar a conta da
farmácia.
A TESTE SAÚDE avaliou a
poupança máxima com alternativas a alguns dos medicamentos mais receitados em 2008.
Se, este ano, se vender o mesmo
número de embalagens, os
utentes podem reduzir a despesa
em mais de 74 milhões de euros.
Já o Serviço Nacional de Saúde
poupará 26 milhões de euros. As
conclusões foram divulgadas na
edição de Agosto.
Muitos dos medicamentos
mais caros continuam a ser os
mais receitados, 8 anos depois
do último estudo da DECO e de
várias alterações legislativas,
como a prescrição obrigatória
pela denominação comum internacional (DCI) e o direito de

opção do utente. Quando há
genérico, o médico tem de
receitar pela substância activa e
respeitar as preferências do
paciente, se este as manifestar
por marca ou genérico.
A prescrição pela DCI promove a consciência dos custos
das opções equivalentes e a
escolha das mais baratas. Mas
este direito de opção nem sempre é utilizado, também devido
à falta de informação sobre
existência de fármacos mais em
conta e receios injustificados
sobre eficácia e qualidade: “se
houver alternativas genéricas, o
utente pode optar pelo medicamento mais barato, no consultório ou na farmácia”, recomenda a TESTE SAÚDE.
Por concorrerem com preços
mais competitivos, os genéricos
promovem a descida do custo
das marcas. A DECO apela ao

Ministério da Saúde para fiscalizar e promover a prescrição
pela substância activa, nos grupos de fármacos com genérico.
Se o médico não autoriza a
substituição do medicamento,
aquela associação de consumidores propõe a justificação
escrita dessa opção na receita.
Os consumidores podem
participar na decisão do tratamento. “Se tem dúvidas, questione sobre os custos e se há
alternativa mais barata”, aconselha a revista.
Em tempos de crise, a poupança nas carteiras de cada um é
tão importante como garantir a
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, pago com os
impostos de todos. Exemplos
completos de mais de 5 milhões
de euros em economias na foto
galeria do dossier on-line.
___

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

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

“O Jornal de Coruche, n.º 42 de 8 de Outubro de 2009”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

ARRAGEST

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

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório Notarial
de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número CATORZE - A, a folhas
oito e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JORGE FERREIRA CANUTO, e mulher
FERNANDA MARIA. BRAVO CANUTO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua Horácio Alves, Lote 50, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro,
declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e
concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar da Malhada Alta, composto de montado de sobro ou sobreiral, pinhal bravo, hortejo o cultura
arvense, com a área de cinquenta mil setecentos e catorze metros quadrados; a confrontar de norte com Herdade da Malhada
Alta, de sul com Caminho do Monte de Cima, a nascente com a Feliciano Pedro Ferreira Canuto e de poente com Francisco
Pereira Santos; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 10, secção SS, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao
qual atribuem o valor de oito mil e oitocentos euros para efeitos deste acto; a desanexar do descrito na Conservatória do
Registo Predial de Coruche sob o número SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO, daquela freguesia, onde
se encontra registada a aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito, pela inscrição resultante da apresentação doze, de vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatro, a favor de Jorge Ferreira Canuto, Carlos Manuel Ferreira
Canuto, Feliciano Pedro Ferreira Canuto, Hélder Ferreira Canuto, Lurdes Maria Ferreira Pólvora e Custódia Ferreira Canuto,
este presentemente já falecido, em sete de Novembro de dois mil e oito, na freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho
de Santarém, que era natural da mencionada freguesia de Coruche, que teve a última morada habitual na Rua de Coruche,
no mencionado lugar da Malhada Alta, no estado de viúvo de Veridiana Maria Parreira, e está cativo de usufruto registado pela mesma apresentação doze, de vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatro, a favor do indicado Custódio
Ferreira Canuto, que se cancela, de quem, os restantes titulares inscritos são únicos herdeiros, nos termos da habilitação de
herdeiros exarada a falhas cento e trinta e cinco e seguintes, do Livro de notas para escrituras diversas número Onze - A,
deste Cartório, por ter sido erradamente participado na globalidade como fazendo parte do acervo da herança do dissolvido
casal de Veridiana Maria Ferreira e marido Custódio Ferreira Canuto.
Que os justificastes não são detentores de qualquer titulo formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio à sua
posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais do justificante marido, os referidos Custódio Ferreira
Canuto e mulher Veridiana Maria Ferreira, casados que foram sob o regime da comunhão geral, que foram residentes na mencionada Rua de Coruche, no lugar de Malhada da Alta, por volta do ano de mil novecentos e setenta e cinco, sem nunca terem
lavrado o correspondente título, encontrando-se devidamente demarcado o existindo como unidade predial autónoma desde
essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores
e nele colhendo todos os frutos que elo é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas
demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa
sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificastes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião título este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 10 de Agosto de 2009
A Notária, (Ana Fernanda Claro de Almeida)

Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE
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OPINIÃO

Será Portugal uma Democracia?
Não parece que seja.
Como se pode definir uma
democracia? Em termos simples
é isto: o regime ou o sistema em
que o governo está conforme aos
desejos da maioria dos cidadãos
com direito a voto, constituintes
da Nação – devendo começar
por dizer-se que o termo “nação”virou maldito e praticamente desapareceu do dicionário
politico português. Estará então
o governo conforme aos desejos
da Nação portuguesa? Vejamos:
Em 1975/6 aprovou-se uma
constituição – que é a lei fundamental do país, à qual todas as
outras se subordinam – após
ampla “lavagem ao cerebro” de
toda a sociedade e depois de
cenas as mais inverosímeis, onde
se incluiu um sequestro de deputados e uma greve de ministros.
Esta constituição nunca foi
referendada, nem verdadeiramente revista e expurgada de
preceitos antidemocráticos, de
desígnios desequilibrados e “aspirações” irrealizáveis. Foi, porém, emendada em aspectos fundamentais, sem qualquer discussão ou consulta popular, como
foi o caso de, na última revisão,
se ter obrigado à precedencia das

leis oriundas de Bruxelas face ao
quadro legislativo nacional –
situação, creio, que não tem
paralelo em mais nenhum país da
“União”.
A Constituição obriga, por
outro lado, à forma republicana
de governo, o que não parece
muito democrático e legítima, à
partida, outras formas menos
consentâneas de luta politica,
para se atingir o Poder.
Logo de seguida, condicionou-se o espectro partidário apenas entre o “Centro e a Extrema
Esquerda”. Ou seja, o leque partidário está mutilado porque não
existe Direita, apesar da dialéctica esquerda/direita, que é frustre
e ultrapassada, se manter viva
entre os politicos de serviço.
Mais, instalou-se a ditadura
dos partidos, sendo extremamente difícil furar este quadro
através de candidaturas independentes ou de qualquer oura organização que saia fora desta lógica. E os cidadãos eleitores não
têm qulquer hipótese de influenciar a escolha das listas de candidatos. A censura relativamente
aos orgãos de comunicação social, mantêm-se sob mil e uma
formas com a diferença de que

ninguém assume que a faz – ao
menos os politicos do Estado
Novo assumiam e sabia-se as
regras do jogo.
A liberdade de expressão, que
poderia ser uma peça fundamental para as Liberdades e para a
Justiça social, está praticamente
anulada pois corre paredes meias
com a “liberdade” de manipulação, ao passo que, por mais gravosas que sejam as denúncias
públicas de enormidades cívicas,
criminais ou morais, nada resulta
para a sua correcção ou castigo –
nem sequer censura social –
resultando apenas no aumento da
descrença e revolta generalizada
para com os politicos e as instituições do Estado. Os partidos
políticos admitem todo e qualquer cidadão que lhe bata à porta,
não fazem triagem nem formam
ninguém: viraram agências de
emprego, não escolas de cidadania. Por isso os cidadãos honestos
fogem do “governo da cidade”;
por isso o sistema não se regenera nem é capaz de se reformar.
A piorar as coisas, a prática
legislativa e a praxis política têm
induzido na massa da população,
que as pessoas têm direito a tudo
e não têm deveres a nada, matan-
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Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –
Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório Notarial
de Coruche, sito na Rua dos Guerreiras, n° 15, no livro de notas para escrituras diversas número CATORZE - A, a folhas
dezasseis e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual CARLOS MANUEL FERREIRA
CANUTO, e mulher MARIA CLARA FERREIRA CASINHAS CANUTO, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da mencionada freguesia de Coruche, e ela da freguesia do Couço, concelho de Coruche, residentes
na Avenida Nossa Senhora do Castelo, n.º 17, freguesia e concelho de Coruche, declamam que são donos e legítimos possuidores, com, exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar da Malhada Alta, composto de montado de sobro ou sobreiral, pinhal bravo, hortejo e cultura
arvense, com a área de trinta mil setecentos e catorze metros quadrados; a confrontar de norte com Herdade da Malhada Alta,
de sul com Francisco Pereira Santos, a nascente com a Estrada Nacional 251 e de poente com Feliciano Pedro Ferreira
Canuto; inscrito na respectiva matriz sob parte do artigo 10, secção SS, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual
atribuem o valor de cinco mil e sessenta e dois euros, para efeitos deste acto; a desanexar do descrito na Conservatória do
Registo Predial de Coruche sob o número SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO, daquela freguesia, onde
se encontra registada a aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito, pela inscrição resultante da apresentação doze, de vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatro, a favor de Jorge Ferreira Canuto, Carlos Manuel Ferreira
Canuto, Feliciano Pedro Ferreira Canuto, Hélder Ferreira Canuto, Lurdes Maria Ferreira Pólvora e Custódio Ferreira Canuto,
este presentemente já falecido, em sete de Novembro de dois mil e oito, na freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho
de Santarém, que era natural da mencionada freguesia de Coruche, que teve a última morada habitual na Rua de Coruche,
no mencionado lugar da Malhada Alta, no estudo de viúvo de Veridiana Maria Ferreira, e está cativo de usufruto registado pela mesma apresentação doze, de vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatro, a favor do indicado Custódio
Ferreira Canuto, que se cancela, de quem, os restantes titulares inscritos são únicos herdeiros, nos termos da habilitação de
herdeiros exarada a folhas cento e trinta e cinco e seguintes, do Livro de notas para escrituras diversas número Onze - A,
deste Cartório, por ter sido erradamente participado na globalidade como fazendo parte do acervo da herança do dissolvido
casal de Veridiana Maria Ferreira e marido Custódio Ferreira Canuto.
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio á sua
posse, por lhes ter sido doado, sob a forma meramente verbal, pelos pais do justificante marido, os referidos Custódio Ferreira
Canuto e mulher Veridiana Maria Ferreira, casados que foram sob o regime da comunhão geral, que foram residentes na mencionada Rua de Coruche, no lugar de Malhada Alta, por volta do ano de mil novecentos e setenta, sem nunca terem lavrado
o correspondente título, encontrando-se devidamente demarcado e existindo como unidade predial autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles Os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, plantando árvores
e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente o sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas
demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa
sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacifica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião titulo este, que, por natureza, não é susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso, esta forma originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 10 de Agosto de 2009
A Notária, (Ana Fernanda Claro de Almeida)

do cerce o espirito de servir em
todos. Uma atitude idiota e suicidária, mas muito eficaz para
ganhar votos. Sendo este o único
grande objectivo que preocupa e
orienta os agentes do “sistema”:
os politicos dos partidos.
Minou-se, por razões conjunturais (começou em 1974), a
autoridade, sem a qual nada é
possivel realizar; criando-se, por
outro lado, um esquema organizativo da sociedade, cheio de
“equilíbrios” e “garantias” de
que resulta.... não haver resultante! Nunca mais se recuperou
disto apesar de já terem passado
30 anos... O país assemelha-se a
um helicóptero em estacionário,
que não se move, e que apenas se
mantém no ar enquanto durar o
combustível. Tirando a “pesada
herança”, o principal combustível têm sido os fundos da União
Europeia e os mitos criados por
esta organização internacionalista e apátrida que nada – rigorosamente nada – tem a ver
com a nação dos portugueses. E
quando o combustivel acabar?
Dizem que a democracia portuguesa está adulta e consolidada. Não parece que esteja.
Numa terra onde ninguém
manda, onde não existe Justiça,
mas apenas o exercicio deletério
do Direito (“as leis em Portugal
parece que não são para cumprir” PR Jorge Sampaio, dixit),
não é uma democracia, é uma
bandalheirocracia!
A maturidade existente é a de
encolher os ombros,ou a da raiva
que irá levar ao ranger de dentes.
Num sistema politico onde
as negociatas correm infrenes;
onde as obras públicas derrapam e nunca há responsáveis,
onde os casos de corrupção
inundam as páginas dos jornais, não se pode dizer que se
vive numa democracia: o que
há é uma cleptocracia e uma
corruptocracia inpune!
Num regime em que podemos eleger um PR sem que este
tenha que mostrar um “registo
criminal”, os deputados e autarcas não têm que apresentar
provas nem fazer exames (não há
paralelo em mais nenhuma
profissão), onde não existe uma
escola de admnistração e onde
não existem regras para se votar
que não seja ter 18 anos de idade,
a democracia assemelha-se mais
a uma brincadeirocracia. Numa
sociedade onde os escândalos
sociais, cívicos, morais, etc.,
enchem os noticiários e não se
vislumbra qualquer reacção ou
correcção, não se pode afirmar
que tal revele os valores democráticos: vivemos é numa escandolocracia sem vergonha!

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

O relativismo moral impera;
as instituições nacionais que são
pilares da nação faz séculos, são
deminuidas e espezinhadas pela
partidocracia dominante; o património físico nacional é constantemente passado a patacas o mais
das vezes para resolver problemas de tesouraria ou para beneficiar negociatas de amigos e comparsas; e o património moral, esquecido, vilipendiado é substituído por mitos estranhos e adversos. O patriotismo passa por
ridículo e desfavorecido em relação a internacionalismos cujos
fins últimos não são explicados
remetendo para um entendimento difuso. Não se faz referendos
sobre questões fulcrais para o
futuro do País (ex. descolonização, Constituição, entrada na
CEE), ao passo que os “ensaios”
efectuados relativamente a questões menores, mas igualmente
importantes (regionalização, aborto), são repetidos até os resultados baterem com o politicamente
correcto. Esta prática representa
uma desonestidade intelectual e
politica. Por tudo isto vivemos
um monumental embuste. O
povo não está verdadeiramente
representado; os sindicatos não
são, na sua maioria, organizações
livres e representativas dos trabalhadores, mas sim correias de
transmissão dos partidos; os
políticos são de um modo geral
medíocres, sem preparação, sem
escola, sem escrutínio.
Os partidos pretendem controlar tudo: a magistratura, as
policias, as Forças Armadas, a
diplomacia, a universidade. Para
além dos políticos e transversalmente ao espectro partidário
(excepção para o PCP, pois são
mutuamente exclusivos), existem organizações secretas e discretas cujos membros, aparentemente, influenciam, quando
não têm a última palavra – sem
ninguem saber quem são nem
ninguem os eleger – nas grandes
questões e decisões nacionais.
Nada disto cheira a Democracia.
Deixou de haver uma Ideia
de Portugal, apenas os interesses
de grupos ou individuais contam.
Estamos nisto desde 1820 com o
intervalo – anti partidos – do
“Estado Novo”.
A escolha é simples: ou mudamos todo este estado de coisas,
de alto a baixo – de preferência
sem mais nenhuma guerra civil –
ou desapareceremos como comunidade. Primeiro lenta, mais
tarde, abruptamente.
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AGD “O CORUCHENSE”
prepara nova época

O AGD “O Coruchense” apresentou oficialmente o plantel para época 2009/2010.
A equipa de Coruche recebeu no Estádio
Municipal José Peseiro a equipa da AREPA do
Porto Alto, o resultado foi um empate a uma bola.
O AGD “O Coruchense” pretende fazer uma
época tranquila, se possível lutar pelos lugares
cimeiros da classificação e acima de tudo dignificar o nome do Coruchense e do concelho em
todos os campos.
A formação é a grande aposta do AGD “O
Coruchense”, com todos os escalões em actividade: escolas, infantis, iniciados, juvenis e
juniores. Ao todo a colectividade espera movimentar mais de 150 jovens.

Entretanto, estão garantidos acordos com as
juntas de freguesia da Fajarda, Erra, Biscainho e
Santana do Mato, que garantem o transporte dos
jovens atletas desde as suas áreas de residência até
ao Estádio Municipal.
O AGD “O Coruchense” congratula-se pelos
avanços conseguidos na resolução do problema
fiscal que afectava vários ex-dirigentes do Grupo
Desportivo “O Coruchense”. Este facto poderá
representar o primeiro passo para o renascimento
do grande e histórico “O Coruchense”.
A direcção do AGD “O Coruchense” fará em
breve uma conferência de imprensa, onde dará a
conhecer a sua posição oficial e pormenorizada
acerca desta matéria.

Plantel AGD “O CORUCHENSE” ÉPOCA 2009/2010
Guarda-redes:
Flávio Costa e Ricardo Barrela (ex- Ginásio de Alcobaça)
Defesas:
Cardoso, Moreira, Mateus, Flávio Bento, Didi e Luis Lucas (ex-Salvaterrense)
Médios:
Tó Gomes, Forky, Peixe, Totó, João Nogueira, Filipe, Costa (ex-Benavente) e Abreu (ex-Amiense)
Avançados:
Oliveira, Brotas, Mesquita, Tiago Santos, Nuno Moura e André Forca
Treinador:
Carlos Neves

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
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ARTE & CULTURA
Ar tesãs: Trapilhonas

• Artesanato em Coruche
Fotos: Fátima Esteves

Paulo Fatela

Freguesia de Coruche

Artesanato Contemporâneo

Puff

Trapilhonas Fátima Esteves,
Chistine Lopes e Maria José
Figueiredo falam de si:
São colegas profissionalmente, sendo que
quando surgiu o “trapilho”, viram uma
carteira executada com esse material da qual
ficaram fascinadas.
Decidiram comprar trapilho e fazerem peças, individualmente.
Sendo que cada uma começou por fazer
peças para oferecer, depois a aceitarem
encomendas.
Foram desafiadas a participar na Feira do
Barato, em Coruche – 2008, sendo que dessa
forma decidiram organizarem-se em grupo e
designarem-se como “Trapilhonas”.
Executam desde carteiras, colares, tapetes
as mais diversas peças decorativas e úteis, etc.
A sua formação enquanto grupo é relativamente recente, mas já mostraram as peças
numa feira no Cartaxo e várias mostras em
Coruche, estão com energia para continuar.

Carteira

Peças Diversas

Fios

Trapilhonas poderão ser
contactadas pelo E-Mail:
fatimaesteves2@hotmail.com

Mala

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

28

O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 42 • Outubro de 2009

CRIC
dá nova resposta
social a Coruche
Centro de Reabilitação e Integração de Coruche
O novo Centro de Actividades Ocupacionais e a nova Residência Autónoma do C.R.I.C.
– Centro de Reabilitação e
Integração de Coruche, vão ser
construídos com o apoio governamental já garantido.
A candidatura apresentada ao
POPH – Programa Operacional
do Potencial Humano, Tipologia
6.12. – Apoio ao Investimento em
Respostas Integradas de Apoio
Social, foi aprovada, assegurados
estão cerca de 556 mil euros para
um investimento total a rondar os
750 mil euros.
O Centro de Actividades Ocupacionais é uma resposta destinada a pessoas com deficiência,
maiores de 16 anos, cujas capacidades não permitem o exercício
de uma actividade produtiva, permanente ou temporário, e que
carecem de apoio técnico específico e permanente, nomeadamente nos planos psicomotor, social,
psicológico, lúdico e terapêutico.
A Residência Autónoma serve
para acolher pessoas com deficiência que, mediante apoio, possuam capacidade de viver autonomamente.
Estas novas instalações darão
resposta a 35 utentes com deficiência, residentes no concelho de
Coruche.
A secretária de Estado da Solidariedade fez questão de avançar com a boa notícia em primeira
mão ao presidente da Câmara
Municipal de Coruche e aos responsáveis do CRIC. Idália Moniz
sublima o interesse destes programas para a eficácia do apoio so-

cial “uma política social eficaz é
uma política social de proximidade, e, para isso contamos com
a colaboração das instituições
locais, como é o caso do CRIC
em Coruche, é nesta lógica de
cooperação que queremos continuar a trabalhar”.
O presidente da autarquia revela a enorme satisfação que sentiu ao recebeu a notícia, “fiquei
muitíssimo satisfeito quando a
Senhora Secretária de Estado me
ligou a dar conta da aprovação
da candidatura apresentada pelo
CRIC”.
Dionísio Mendes realça o
facto de a autarquia estar de mãos
dadas com o CRIC neste projecto, “é numa lógica de parceria
que estamos com o CRIC, já assinamos protocolo de cedência de
terreno público para a construção destes equipamentos, o Centro de Actividades Ocupacionais
e Residência Autónoma vão ser
construídos em Santo Antonino,
junto ao novo Jardim de Infância,
num terreno cedido pela Câmara
Municipal”.
Ainda nesta área social, a
Câmara Municipal de Coruche
está empenhada na concretização
do Centro de Dia da Fajarda e da
Lamarosa. O equipamento da Fajarda está em construção e conta
com apoio governamental e municipal. A infra-estrutura projectada para a Lamarosa tem a comparticipação financeira da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, havendo grandes expectativas em relação ao apoio do governo, que ao que tudo indica
estará garantido em breve.

MIC visitou lar
do Monte da Barca
Uma delegação do MIC, visitou no passado dia 21 de Setembro o Lar do Monte da Barca,
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Coruche.
Fomos recebidos pela Provedora e Vice Provedor, e demais
responsáveis, que nos mostraram
as instalações e nos falaram do
principal problema que é a lista
de espera para se entrar no Lar, e

que neste momento tem mais de
500 inscritos.
É de facto um problema social
grave que o MIC pretende ajudar
a resolver, propondo a criação de
lares municipais em parceira com
a Santa Casa e alargar a rede de
centros de dia a todas as freguesias, bem como de centros de
noite.

• SUGESTÕES DE LEITURA

de Mário Gonçalves

www.livroseleituras.com
A Rainha no Palácio das Correntes de Ar
Através da Oceanos, uma chancela da Leya, Stieg Larsson escreveu “A Rainha no
Palácio das Correntes de Ar”, o terceiro volume da trilogia Millennium. O palco
principal, onde decorre a acção, é o hospital Sahlgrenska, em Gotemburgo. Nas
urgências, pacientes chegam em estado crítico, e o médico Janasson é acordado
por uma enfermeira. Rapidamente, ele e toda a sua equipa, altamente especializada no serviço de urgências, entram em cena. À sua frente encontra-se, gravemente
ferida, a jovem Lisbeth Salander. Parece que sobreviveu aos ferimentos de que foi
vítima, mas o seu estado de saúde inspira cuidados e terá de permanecer várias
semanas no hospital, completamente impossibilitada de se movimentar e agir. O
livro é um verdadeiro hino ao suspense.

A Vida Sexual de Fernando Pessoa
Se ainda não tem 18 anos, então pare a leitura aqui! “A Vida Sexual de Fernando
Pessoa”, que ganhou o “XLII Premi València de Literatura”, reúne cinco interessantes textos de gente conhecida para os pessoanos: Ricardo Reis, Alberto Caeiro,
Bernardo Soares, Alexander Search e Álvaro de Campos. Apesar de serem todos
diferentes, como aliás decidiu o criador, aqui apresentam em comum uma abordagem de cariz sexual e erótica. Salomó Dori lembra que, afinal, na vida (ou
imaginação) de Fernando Pessoa poderão ter existido outras mulheres além de
Ofélia Queirós. Este facto poderá também fazer cair por terra a ideia de uma
hipotética veleidade homossexual. Agora que se assinalam os 120 anos do nascimento de Fernando Pessoa, neste livro, editado este ano pela Palimpsesto, conhecemos uma nova faceta do poeta.

“Barroco Tropical”
Em Luanda, no ano 2020, ao mesmo tempo de um relâmpago, uma mulher nua,
negra e de braços abertos caiu do céu, durante uma tempestade tropical. O acontecimento insólito teve duas testemunhas, Bartolomeu Falcato, escritor e cineasta, e a sua amante, Kianda, cantora com uma carreira internacional de grande
sucesso. No entanto, movidos pelo medo, acabaram por não chamar a polícia. E
este medo inicial manifestado pelo protagonista é o fulminante da acção. A partir
daqui, o escritor começa por encaminhar o leitor para o objectivo principal desta
história: o medo em que as pessoas vivem. No romance, José Eduardo Agualusa
põe em cena Bartolomeu, que ao esforçar-se para desvendar o mistério desta
queda invulgar, apercebe-se que ele próprio poderá ser a próxima vítima. O livro
é da Dom Quixote.

Superpoderes para Pais
Todos queremos que os nosso filhos sejam bem comportados, todavia, nem sempre isso acontece. “Superpoderes para Pais”, das Publicações Europa-América,
pretende romper com o passado, marcado por repreensões severas, gritos e, por
vezes, agressões desnecessárias. Graças às suas técnicas inovadoras e proactivas,
encontramos, nesta obra, alguns truques e solução para lidar com os conflitos dos
mais pequenos. O psicólogo clínico, Stephen Briers, um especialistas no desenvolvimento infantil, apresenta-nos um conjunto de “fórmulas” para evitar situações desagradáveis, com a vantagem de todos – pais e filhos – poderem viver
mais felizes.

Os Lusíadas Narrados por José Jorge Letria
O livro que, há dias, chegou às bancas com grande sucesso é um espectáculo. Há
que reconhecer que “Os Lusíadas”, que já li vezes sem conta, é um regalo, mas
também que necessita de certa maturidade para ser interpretado pelos mais
pequenos. O trabalho aqui apresentado - que não é inédito - pelo escritor e jornalista, José Jorge Letria, uma adaptação à prosa, é uma solução. Aqui explica-se,
por palavras mais fáceis e simpáticas e lexemas de encantar, a viagem de Vasco
da Gama à Índia e os principais factos e feitos que marcaram a História de
Portugal, numa altura em que o nosso lindo império se expandia por quatro continentes. “Os Lusíadas Narrados aos Jovens por José Jorge Letria” é uma edição
da Oficina do Livro.
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arte&cultura

Pátio do Museu
r e c e b e a Fe i r a d o L i v r o
Por: Laura Macedo

O Pátio do Museu Municipal foi o local escolhido para a vigésima quinta
edição da Feira do Livro em Coruche, que decorre entre os dias dois e oito de
Outubro.
Na inauguração do evento, o presidente da Câmara Municipal de Coruche,
Dionísio Mendes, destacou a reedição do Estudo Histórico de Coruche, da
autoria de Margarida Ribeiro. Após 50 anos da primeira edição, este estudo foi
actualizado, mantendo-se, no entanto, o mais fiel possível ao original.
O dia cinco de Outubro fica marcado pelo lançamento do livro “Crisálida”
de Ana Palma. Esta é a primeira obra da autora coruchense.
Durante a Feira, as crianças merecem especial atenção. A música e o teatro
prometem levar os mais novos a aproximarem-se da leitura.
Para além dos diversos livros espalhados pela tenda, os visitantes podem
também aproveitar para “espreitar” as duas exposições que estão patentes
neste espaço até ao dia 8 de Outubro.

Escola Museu Salgueiro Maia inaugurada
Está inaugurada a Escola Museu que propõe
aos visitantes uma viagem no tempo em torno da
figura impar de Abril, Capitão Salgueiro Maia.
A escola primária de São Torcato teve como
aluno alguém que anos mais tarde se tornou num
ícone da Liberdade, hoje a essa mesa escola que

viu brincar o menino Fernando Salgueiro Maia,
está transformada na Escola Museu Salgueiro.
A inauguração contou com a presença de
muitos populares e convidados, com destaque
para a viúva Natércia Salgueiro Maia, que
mostrou toda a sua satisfação e emoção por

estar a inaugurar aquela Esola Museu, lembrando a figura singular que foi o seu marido e o
exemplo que este representa para todas as crianças.
Uma justa homenagem a um dos principais
protagonistas do 25 de Abril.
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TODAS AS LETRAS

A ESSÊNCIA DA POESIA
Tema do prefácio do livro “crisálida”
A palavra poesia remonta ao
grego ðïßçóéò (poíesis) que significa criação. E como toda a
criação a poesia é única, brota
da intimidade do poeta, é fonte
de vida que procura trilhar caminhos novos, numa dinâmica
que em momentos especiais
ultrapassa o seu próprio autor.
A poesia aspira ao absoluto,
é totalizadora e integradora de
múltiplas experiências, de pensamentos e de emoções. E por
isso, veículo privilegiado de
aproximação à verdade, a arte
divina na matriz cultural helénica, intermediária entre os homens e os deuses.
Ser poeta não é descrever

factos, nem é pura imitação do
vivido, mas ir mais longe, distanciar-se, sair de si, da sua rotina habitual. Tal como a poesia
não se reduz ao sentimento como comummente se julga. Os
versos não são sentimentos, são
experiências, como salientou
Rainer Maria Rilke, nos seus
Cadernos de Malte Laurids
Brigge: “Por amor de um verso
têm que se ver muitas cidades,
homens e coisas, têm que se
conhecer os animais, tem que se
sentir como as aves voam e que
se saber o gesto com que as flores se abrem pela manhã.” E não
bastam as recordações. “Só
quando elas se fazem sangue em

nós, olhar e gesto, quando já não
têm nome e já não se distinguem
de nós mesmos, só então é que
pode acontecer que, numa hora
muito rara, do meio delas se
erga a primeira palavra de um
verso.” (1)
Mais do que uma mera expressão das vivências internas, a
poesia revela o Ser. “Poesia é
ontologia”, para Jacques Maritain (2), e a essência de todas as
artes para Heidegger (3), sendo
a linguagem “ela mesma poesia
em sentido essencial.” (4)
Sendo a poesia uma experiência ela é reveladora do sujeito,
de alguém que se deixa penetrar
pelo raiar do Ser e que assim o
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NOTARIADO

PORTUGUÊS

António Gil Malta

Coordenador do Projecto
Nichos Pedagógicos

comunica (5). Experiência que
atinge a sua magnitude apenas
naquelas almas que se sabem
abrir ao mundo e se deixam
tocar pela majestosa beleza da
sua
.
___
(1) Rainer Maria RILKE, Os Cadernos de Malte Laurids Brigge, trad.
do alemão e pref. de Paulo Quintela, 3ª ed., Porto: O Oiro do Dia,
1983, pp. 41-42.
(2 Jacques MARITAIN, “Situation de
la Poésie”, in: Id., Oeuvres Complètes, vol. VI, Paris/Fribourg: Éditions Saint-Paul/Éditions Universitaires, 1984, p. 864.
(3) Cf. Martin HEIDEGGER, “A
Origem da Obra de Arte”, in: Id.,
Caminhos de Floresta, trad. do ale-

mão de Irene Borges-Duarte e
Filipa Pedroso, coord. científica da
ed. e trad. de Irene Borges Duarte,
rev. da trad. de Helga Hoock
Quadrado e Irene Borges-Duarte,
Lisboa: Serviço de Educação e
Bolsas-Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 76.
(4) Id., Ibid., p. 79.
(5) Cf. Jacques MARITAIN, Op. cit., p.
884.
___

Post-scriptum: O texto que
aqui publicamos é extraído do
prefácio do livro de poemas
“Crisálida”, livro da nossa conterrânea Ana Patrícia Caçador
Palma, que nos honrou com o
convite para a redacção do
referido prefácio.

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

Cartório Notarial – Coruche

Notária Ana Fernanda Claro de Almeida
Rua dos Guerreiros n.° 15, em Coruche
– EXTRACTO –

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório
Notarial de Coruche, sito ria Rua dos Guerreiros, n° 15,no livro de notas para escrituras diversas número CATORZE-A,
a folhas três e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual GUILHERMINA MARIA, que
também usa e é conhecida por Guilhermina Maria Romão, viúva, natural da freguesia e concelho de Coruche, onde
reside no lugar da Malhada Alta, e JORGE MANUEL CARDETA, e mulher MARIA MANUELA BENTO FERREIRA CARDETA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ambos da freguesia e concelho de
Coruche, onde residem no mencionado lugar da Malhada Alta na Rua da Salgueirinha; declararam que são donos e legítimos possuidores, a justificante Guilhermina Maria, na proporção de três quartos, e o justificante Jorge Manuel Cardeta na
proporção de um quarto, com exclusão de outrem, do prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
RÚSTICO, sito no lugar da Malhada Alta, composto de cultura arvense, com a área de quatro mil setecentos e
noventa e seis metros quadrados; a confrontar de norte com Rua da Salgueirinha, de sul com Lurdes Maria Ferreira
Pólvora, a nascente com Fernando José Saraiva e de poente com Rua de Cima; inscrito na respectiva matriz sob parte
do artigo 11, secção SS, ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem o valor de quinhentos euros para efeitos
deste acto; a desanexar do descrito na Conservatória do Registo Predial de Coruche sob o número SEIS MIL TREZENTOS E VINTE, daquela freguesia, onde se encontra registada a aquisição em comum e sem determinação de parte ou
direito, pela inscrição resultante da apresentação doze, de vinte e nove de Dezembro de dois mil e quatro - averbamento apresentação dez, de nove de Março de dois mil e cinco, a favor de Jorge Ferreira Canuto, Carlos Manuel
Ferreira Canuto, Feliciano Pedro Ferreira Canuto, Hélder Ferreira Canuto, Lurdes Maria Ferreira Pólvora e Custódio
Ferreira Canuto, este presentemente já falecido, e, a favor de quem se encontram registado um usufruto, pelas mencionadas apresentações, que neste acto se cancela, falecido, em sete de Novembro de dois mil e oito, na freguesia de
Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, que era natural da mencionada freguesia de Coruche, que teve a última
morada habitual na Rua de Coruche, no mencionado lugar da Malhada Alta, no estado de viúvo de Veridiana Maria
Ferreira, de quem, os restantes titulares inscritos são únicos herdeiros, nos termos da habilitação de herdeiros exarada a
folhas cento e trinta e cinco e seguintes, do Livro de notas para escrituras diversas número Onze A, deste Cartório, por
ter sido erradamente participado na globalidade como fazendo parte do acervo da herança do dissolvido casal de
Veridiana Maria Ferreira e marido Custódio Ferreira Canuto. Que sobre o mencionado prédio incide um Ónus de Não
Fraccionamento, pelo prazo de dez anos, com início a vinte e três de Maio de dois mil e cinco, registado pela inscrição
resultante da apresentação seis, de trinta de Maio de dois mil e cinco.
Que os justificantes GUILHERMINA MARIA, e seu filho JORGE MANUEL CARDETA, acederam à posse do
prédio supra descrito, havendo este sido adquirido por compra meramente verbal, feita por esta Guilhermina Maria e seu
marido João Henriques Cardeta, este presentemente já falecido, em vinte e quatro de Abril de dois mil e nove, na freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, de quem a justificante Guilhermina Maria e seu filho Jorge
Manuel Cardeta são únicos herdeiros, nos termos da escritura de habilitação de herdeiros, lavrada hoje, neste mesmo
Cartório e Livro de Notas, exarada a folhas que a estas imediatamente antecedem, compra esta feita por volta de mil
novecentos e setenta, aos mencionados Custódio Ferreira Canuto e mulher Veridiana Maria Ferreira, casados que foram
sob o regime da comunhão geral, que foram residentes na mencionada Rua de Coruche, no lugar de Malhada Alta, sem
nunca terem lavrado o correspondente titulo, encontrando-se devidamente demarcado e existindo como unidade predial
autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele tem usufruído, plantando árvores e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as limpezas necessárias, há mais de
vinte anos, ininterruptamente, com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja,
respeitando as suas demarcações, estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o
adquiriram por usucapião.
Que, dadas as enunciadas características de tal posse, os justificantes adquiriram o mencionado prédio, por usucapião
- título este, que, por natureza, não á susceptível de ser comprovado pelos meios normais, invocando, por isso, esta forma
originária de aquisição, para todos os efeitos legais.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 10 de Agosto de 2009
A Notária, (Ana Fernanda Claro de Almeida)

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

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

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação
por lombada plástica
e arame

Plastificação
através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943
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TURISMO

Alimentos bons,
limpos e justos: Slow Food
Carlos Palmeiro
Licenciado em Turismo

Os avanços tecnológicos
produzidos pela modernidade
não nos proporcionaram um
ganho de tempo. É uma evidência irrefutável, não temos hoje
mais tempo do que no passado e
passámos a dar primazia a tudo
aquilo que signifique economia
de tempo. Esta nova mentalidade resvalou para uma proliferação massiva e imparável das
redes comerciais de comida rápida, que apelidamos de Fast
Food, numa tradução para
inglês com o triste significado
de “homenagem” às companhias norte-americanas que
globalizaram o “movimento” da
“comida rápida”. A massificação da comida rápida, fácil de
obter e prática deu-se sobretudo
nas duas últimas décadas do
século passado, gerando a disseminação de todo um novo estilo
de vida e de alimentação baseado em receitas “rápidas, fáceis e
práticas” confeccionadas com
alimentos produzidos de forma
marcadamente industrial e em
larga escala. Uma obscura aliança entre o sintético, o químico e
o calórico que transportou a
sociedade ocidental para um
cenário nefasto de doenças causadas pela alimentação excessiva de pouca, ou nenhuma, qualidade nutricional.
Quem de nós, no entanto,
não se vergou já perante as vantagens da Fast Food. Aceitar
que o “fenómeno” existe e está
para ficar não implica todavia
concordar com ele. Não sou
apologista desse “movimento
social” gerado pela falta de
tempo, e não se trata, de forma
nenhuma, de uma opção elitista,
mas sim de uma preocupação
com a manutenção das tradições
gastronómicas ancestrais da
nossa cultura. Umas boas Migas
de Espargos com “Carne do
Alguidar”, uma apurada “Frijoca da matança” ou uma saborosa Sopa de Feijão com Couve
levarão certamente um bom par
de horas a preparar, e não há

versões congeladas para o forno
microondas que as suplantem,
nem hambúrgueres preparadas
num minuto que substituam tão
atempadas preparações.
Comer é fundamental para
viver, melhorar a qualidade da
nossa alimentação e conseguir
tempo para a saborear, é uma
forma simples de tornar o nosso
quotidiano mais “saboroso”. É
esta a filosofia do Slow Food. O
movimento de resposta à Fast
Food surge em 1986 na Itália,
tornando-se, em 1989, uma
organização internacional sem
fins lucrativos. A percepção de
que a alimentação tem um papel
fundamental na vida das pessoas, e que esta tem também
uma profunda influência no que
nos rodeia – paisagem, biodiversidade da terra e tradições –
está na génese do “movimento”
que procura salientar as fortes
relações entre o “prato” e o
“planeta”. O “movimento” é
actualmente composto por cerca
de 1000 Convivia – células
locais do “movimento” localizadas um pouco por todo o
mundo – que unem mais de 80
000 associados.
O “movimento” Slow Food,
através dos seus conhecimentos
gastronómicos relacionados
com a política, a agricultura e o
ambiente, tornou-se numa voz
activa na agricultura e na ecologia. O conceito Slow Food conjuga o prazer e a alimentação
com consciência e responsabilidade. As actividades da associação visam defender a biodiversidade na cadeia de distribuição
alimentar, difundir a educação
do gosto, e aproximar os produtores de consumidores de alimentos excepcionais através de
eventos e iniciativas. O Slow
Food acredita que o prazer de
saborear boa comida e vinhos
excelentes deve ser combinado
com esforços para preservar os
inumeráveis queijos tradicionais, cereais, vegetais, frutas e
raças animais que estão a desa-

parecer devido ao predomínio
de refeições rápidas e da agricultura intensiva.
O “movimento” procura
manter uma estreita relação
entre comida e cultura, um
dos seus principais objectivos, criando eventos por todo
o mundo, eventos chamados
Convivium, que têm como finalidade a celebração da cultura do
local através da gastronomia.
Através dos diversos eventos,
muitos deles relacionados com a
educação do gosto, a pesquisa
gastronómica, a transmissão e
preservação de tradições culturais, a associação cumpre um
papel único de pedagogia e sensibilização e dinamiza uma
actividade de índole turística
assente na filosofia defendida.
O Slow Food, defende os
pequenos prazeres e o ritmo de
vida do homem em oposição
extrema à simplificação das
refeições e ao uso de químicos
na produção agrícola, salvaguardando o inestimável património gastronómico humano. A
missão da associação é concretizada através de vários projectos: A Arca do Gosto, cujo
objectivo é o de redescobrir e
catalogar sabores esquecidos,
documentando produtos gastronómicos excelentes, que
estão em risco de desaparecer;
os projectos das Fortalezas, com
o apoio a pequenos produtores
artesanais; o Prémio Slow Food
para a Biodiversidade que premeia actividades de pesquisa, de
ensino, de produção e de promoção que beneficiem a biodiversidade no contexto alimentar; e o Terra Madre, um encontro mundial entre as “comunidades do alimento” que desencadeia uma forte dinâmica
turística.
Num cenário de globalização imparável, com reflexos
negativos também ao nível do
Turismo – com um Turismo de
massas que acultura e destrói as
tradições e os traços culturais de
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muitos povos –, iniciativas
como o Slow Food são indispensáveis. As vantagens da
modernidade devem ser usadas,
tanto quanto a “sociedade velocista” em que nos inserimos permita, para a perpetuação das
nossas tradições e costumes culturais e alimentares, desta forma
perpetuaremos os prazeres da
gastronomia e contribuiremos
para a manutenção de produções artesanais de efectiva
qualidade.
Mais informações sobre o
“movimento” Slow Food em
www.slowfood.com (em inglês
e português).

Sugestões...
Com a nova ligação ferroviária de Coruche a Lisboa, as
portas da capital portuguesa, e
de toda a sua oferta turística e
cultural, abrem-se para os Coruchenses. É um privilégio ter
Lisboa aqui ao lado, a pouco
mais de uma hora, com a maior
das comodidades e por preços
de transporte vantajosos e competitivos em relação ao transporte automóvel. Este novo
serviço está evidentemente disponível para todas as pessoas,
todavia aqueles que podem retirar especiais benefícios no que
respeita ao acesso à actividade
cultural lisboeta (museus, es-

pectáculos, eventos, …), pela
dificuldade em utilizar ou aceder a meios de mobilidade próprios, são a população jovem e a
sénior. No entanto, seja qual for
a sua idade, apanhe o comboio
e, para um só dia, aceite as nossas sugestões de modernidade,
contemporaneidade e viagem
através da leitura…
Experimenta Design
Está na “rua” a edição 2009
da Experimenta Design, bienal
internacional dedicada ao design,
arquitectura e criatividade que
decorre até 8 de Novembro em
múltiplos espaços e cenários da
capital portuguesa. O evento
realiza-se, desde 1999 em Lisboa e desde 2008 em Amesterdão, com base em programas
distintos em anos alternados. “A
Experimenta Design age como
pólo difusor de talentos emergentes e experimentação disciplinar em todo o espectro criativo, apresentando projectos e
conceitos originais em diferentes formatos, desde exposições a intervenções urbanas,
workshops e conferências. O
programa da Bienal tem por
objectivo transmitir conteúdo e
incentivo tanto a uma audiência
especializada como ao público
em geral, disseminando informação e estimulando o debate
crítico”. Da intensa actividade
da Experimenta Design salientam-se as exposições, que se
centram nas seguintes temáticas: “Tempo, Imagem e Tempo”, Museu Colecção Berardo;
“O Ritmo e o Tempo do Design”,
Antigo Picadeiro do Colégio
dos Nobres; “Design, Elasticidade e Responsabilidade”, Sociedade Nacional de Belas Artes;
e “Menos e Melhor”, Museu do
Oriente. Mais informações sobre o evento em www.experimentadesign.pt ou através do
telefone 210 993 045.
> continua na pág. 33

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

Rua do Comércio
2100-330 Couço

Telef. 243 650 194
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Projecto “Aproximar”

MUSEU NACIONAL DE
ARQUEOLOGIA

Serviço de Apoio Domiciliário

PUBLICOU EDIÇÃO COMEMORATIVA
DO 150º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO
DE LEITE DE VASCONCELOS

Foi apresentado no dia 22 de Setembro,
início do Outono, na Torre Oca do Mosteiro dos Jerónimos (onde está instalado o
Museu) um número especial da revista “O
Arqueólogo Português”, evocativo da memória do insigne homem de ciência e da
cultura de seu nome José Leite de Vasconcelos Pereira de Melo.
Nascido em Ucanha (Tarouca) na Beira
Alta a 7 de Julho de 1858 destacou-se
sobretudo no campo da Arqueologia, da
Etnografia e da Filologia e continua a
merecer as atenções de todos aqueles que
admiram o contributo que deu entre nós
para o progresso das áreas científicas
referidas, bem como a grandeza da obra
cultural a que meteu ombros, de que a fundação do Museu Etnológico, em 1893, é
um exemplo, tendo vindo a dar origem ao
actual Museu de Arqueologia.
O volume publicado constitui uma obra
colectiva de 600 páginas e inclui um DVD
com todos os números de “O Arqueólogo
Português” desde a criação em 1895 até ao
ano de 2003. A obra tem a apresentação
por parte do Director do Museu Dr. Luís
Raposo, integrando também um manusFARMÁCIAS DE SERVIÇO
OUTUBRO DE 2009
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crito inédito do homenageado, um escorço
biográfico que relata episódios da vida de
Mestre Leite da autoria de outro vulto da
nossa cultura, o geógrafo Orlando Ribeiro,
que foi seu discípulo, bem como mais
vinte e dois estudos de autores contemporâneos, entre os quais o docente de Filosofia, António Gil Malta, nosso conterrâneo e Mestre em Fenomenologia e
Filosofia da Religião. O seu artigo intitulase “O encantamento da Natureza e a génese da religião na obra de Leite de Vasconcelos” e centra-se na temática da emergência histórica da religião, relacionando--a
com o fascínio experimentado pelo homem do Paleolítico Superior ao vivenciar
os fenómenos naturais. Com este trabalho
o autor pretende legitimar a tese de que
com o Homo sapiens surgiu o Homo religiosus.
Acerca de Leite de Vasconcelos convém recordar que na sua vastíssima
obra também se incluem algumas referências a Coruche, nomeadamente à sua
história e à sua arqueologia.
____

A

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

B

“As pessoas idosas são intermediárias entre o Passado, o Presente e o
Futuro. A sua sabedoria e experiência constituem um verdadeiro vínculo
para o desenvolvimento da sociedade”.
Kofi Annan

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

C

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

D

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

No passado dia 8 de Setembro de 2009,
o Centro de Reabilitação e Integração de
Coruche (C.R.I.C.), iniciou um novo
Projecto denominado “Aproximar”. Tal
como o nome indica, visa unir esforços no
papel e resposta da Instituição na área da
deficiência, única no Concelho.
Assim, o Projecto “Aproximar” pretende prestar apoio domiciliário a idosos,
com idade igual ou superior a 65 anos, portadores de deficiência e que residam no
Concelho de Coruche. Os principais objectivos visam proporcionar um acompanhamento psicossocial aos utentes, dinamizar actividades ocupacionais que visem a
valorização e integração psicossocial de
pessoas idosas com necessidades especiais, promovendo, desta forma, o desenvolvimento das suas capacidades. Adicionalmente, constitui singular objectivo incrementar a funcionalidade, a organização e o
bem-estar dos utentes e das suas famílias.
Na verdade, serão prestados serviços
vários, nos quais figuram o fornecimento
de refeições, a limpeza de habitação, o tra-

Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

Centro de Reabilitação e Integração de
Coruche (CRIC)
Rua de Moçambique, n.º 20
2100 – 148 Coruche
Telef./Fax: 243 660 045
Telemóvel: 927 809 186
e-mail:
projectoaproximar@hotmail.com

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

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

Residência

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

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

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

tamento de roupa, a limpeza/higiene dos
idosos, cuidados primários de saúde,
fisioterapia, a realização de actividades
ocupacionais e apoio psicossocial aos
idosos e seus familiares. Importa ainda
referir que, este serviço terá um horário
muito abrangente, das 8h00 às 17h00, sete
dias por semana, incluindo feriados.
Este Projecto ao inserir-se na dinâmica
do C.R.I.C., reforça o seu ideal de dedicação à população e respectivas famílias
que sofram de problemas físicos, mentais,
emocionais, comportamentais, económicos e sociais. De portas e coração abertos,
procura-se um novo sentido de protecção e
pertença.

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

MÉDICOS

MÉDICA DENTISTA

Marcações pelo
Tel. 243 617 591

Tlm. 936 264 300

Tel. 243 675 977

Tel. 243 660 060

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

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

Pu

b.

ANUNCIE

NO JORNAL DE
CORUCHE
Tlm: 91 300 86 58
geral@ojornaldecoruche.com
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Escola Secundária vai finalmente ter
Polidesportivo coberto
A construção deste tipo de equipamentos
não pertence à competência das autarquias.
No entanto, a Câmara Municipal de Coruche
assumiu a obra e está pronta para lançar concurso para a sua construção.
O presidente da Câmara de Coruche diz
que esta é uma obra que já devia existir há
mais de 15 anos, “é inadmissível que a Escola Secundária de Coruche funcione desde
sempre sem um espaço coberto para a práti-

ca desportiva, desde o primeiro dia que assumi as funções de presidente da Câmara, lutei
para resolver este problema, é com orgulho e
satisfação que anuncio que finalmente a
Escola Secundária vai ter um pavilhão
desportivo”.
Prevê-se que no ano lectivo 2010/2011 já
possa praticar edução física no novo equipamento.
___

Câmara de Coruche quer
manter travessia alternativa
sobre o Sorraia

Unidade Móvel de saúde a rolar
pelo concelho já na próxima semana
A Câmara Municipal de Coruche adquiriu uma viatura totalmente equipada para
proceder aos cuidados básicos de saúde, com
equipamento adequado para fazer consultas e
rastreios.
A Unidade Móvel de Saúde começa a
percorrer os lugares mais isolados do concelho já na próxima semana, um serviço de

enorme importância especialmente para o
população mais idosas e desfavorecida.
A viatura é entregue ao Centro de Saúde
de Coruche dia 7 de Outubro.
Informe-se na sua Junta de Freguesia
sobre os dias e as horas em que a Unidade
Móvel de Saúde irá passar pela sua Terra.

Serviço de Urgência Básica em andamento!
O SUB (serviço de urgência básica) de
Coruche entra em funcionamento até ao
final do ano.
Vão estar disponíveis 24 horas por dia
dois médicos, dois enfermeiros e um técnico
de radiologia. Este SUB servirá todo o sul do
distrito de Santarém para situações urgentes
numa lógica de proximidade para com as
populações. O serviço vai estar equipado
com RX, electrocardiógrafo com capacidade
para telemedicina, monitor-desfribilhador
com capacidade de ligação directa ao Centro
de Orientação de Doentes Urgentes do
INEM, exames clínicos de química seca e
equipamento para pequena cirurgia.
A instalação deste equipamento em Co-

ruche foi uma importante vitória para os Coruchenses, já que este era uma serviço disputado por outros municípios, valeu a capacidade argumentativa do presidente da Câmara de Coruche.
Esta foi a solução que desde sempre foi
defendida pelo presidente Dionísio Mendes
“esta localização é a que melhor serve a população, em todas as reuniões que tive com
os responsáveis pela Administração Regional
de Saúde, reivindiquei sempre o SUB em
Coruche, valeu a pena lembrar aos decisores
a enorme dimensão do nosso concelho, explicar-lhes que temos um povoamento muito disperso e que a distância até ao Hospital de
Santarém ainda é considerável”.

A autarquia de Coruche está neste
momento a desenvolver esforços na perspectiva de voltar a existir uma travessia
alternativa sobre o rio Sorraia, precisamente no mesmo local onde esteve instalada a ponte militar, durante as obras que
decorrerem na Ponte Teófilo da Trindade.
“Para já conseguimos que aqueles
acessos ao tabuleiro da ponte não fossem
destruídos, ou seja, não permitimos que
aquele dinheiro ali investido fosse por

água abaixo. Agora estamos em negociações com todas as partes envolvidas para
montarmos uma nova ponte” afirma Dionísio Mendes. O presidente da câmara
explica que seria uma pena não aproveitar
as infra-estruturas ali criadas, “a ponte
militar que esteve montada durante o mês
de Julho e parte de Agosto, revelou-se bastante útil para o trânsito local, é uma excelente alternativa para a população e também para os agricultores”.

A pa r ta m e n t o A r r e n d a - s e
José Francisco dos Santos
(Zé Nambaia)
Oficina – 243 617 392
Resid. – 243 679 868
Tlm. – 965 019 629

Junto à Estação da CP –

TURISMO

2100 Coruche

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Segundo andar, duas assoalhadas, cozinha,
casa de banho, janelas por cima do Restaurante
“O Farnel”

Pedem-se Referências

Telem: 962 452 463
Carlos Palmeiro

> continuação da pág. 31

Licenciado em Turismo

Sugestões...
Museu Colecção Berardo
de Arte Moderna e Contemporânea
A Colecção Berardo é reconhecida no panorama internacional como uma colecção de
arte de grande significado que,
além de certos núcleos de excelência, como o núcleo surrealista que possui obras de artistas
como Picasso, Dalí, Duchamp,
Magritte, Andy Warhol, entre
outros, permite acompanhar os
principais movimentos artísticos do século 20. A representação de mais de 70 correntes
artísticas evidencia o forte pendor museológico e didáctico
desta colecção. Fonte inesgotá-

vel de criatividade e de possibilidades de inovação, não só pela
riqueza dos seus conteúdos, mas
também pela constante aquisição de novas obras, a colecção
possibilita diversas e actualizadas leituras da arte contemporânea. O Museu, que se encontra instalado no Centro Cultural de Belém, está aberto
todos os dias e a entrada é gratuita. Mais informações em
www.museuberardo.com ou
através do telefone 213 612 878.
Viajar para longe… no
sofá ou no banco do comboio:
Traços de Viagem
“A atracção da viagem nas-

ce da ânsia de nos confrontarmos com um instante de abismo,
onde as ilusões da nossa frágil
realidade quotidiana ameaçam
tropeçar. E esse instante é o
clique que, permitindo-nos a fuga às ilusões de uma realidade
sedentária, nos aprisiona na
ilusão de que acordámos do
pesadelo do sedentarismo”
in «Traços de Viagem», excerto da sinopse

«Traços de Viagem», de Manuel João Ramos e editado pela
Bertrand, é um livro que fala
sobre viagens apesar de não ser
um livro de viagens, pelo menos
não no seu conteúdo convencional.
Este professor de Antropolo-

gia do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa, conhecido também por
ser fundador da Associação de
Cidadãos Auto-mobilizados e
seu activista activo, mostra-nos,
através de palavras e traços, a
sua visão da natureza humana.
O livro relata estórias dos
locais por onde passou (Tunísia,
Espanha, Zimbabué, Reino Unido, Etiópia, Marrocos e Portugal) e das pessoas com que contactou. «Traços de Viagem» é
um meio para viajar sem sair do
sofá, ou, saindo do sofá, viajar
em viagem, no comboio, por
exemplo.
Disponível nas livrarias pelo
preço aproximado de 15 euros.

Consulte regularmente o
sítio na internet www.faceturis.com, um espaço dedicado
ao transversal mundo do Turismo.
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Mexilhões à espanhola

Ingredientes p/4 pax.

Confecção:
Num tacho, faça um refogado com o alho picado, o azeite, as cebolas e pimentos cortados grosseiramente em
meias luas e o louro.
Refresque com o vinho branco e deixe ferver por 1 ou 2 minutos. Adicione os mexilhões já limpos, envolva no
refogado, salpique com
os coentros picados e rectifique os temperos. Tape o tacho e deixe os mexilhões abrir. Assim que abrirem, estão
prontos a ser servidos.

Nota:

para limpar os mexilhões, puxe a barbinha que se encontra de lado e por vezes é necessário raspar
um pouco a casca caso tenha muitas impurezas.

1 kg mexilhões
2 dentes de alho
2 cebolas
2 pimentos (verde e vermelho)
0,5 dl azeite
2 dl vinho branco
sal e pimenta q.b.
coentros q.b.
1 folha de louro

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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DO PRADO

AO

PRATO

Mónica Tomaz
Médica veterinária

O HACCP (parte IV)
Caríssimos leitores, após
uma breve ausência retomemos
o assunto pendente: os princípios do HACCP.
Princípio 2 – Determinar
os Pontos Críticos de Controlo
(PCC’s)
Um ponto crítico de controlo
é definido como uma etapa na
qual pode ser exercido um controlo e é essencial para prevenir,
eliminar ou reduzir para nível
aceitável um perigo. Os potenciais perigos que, na ausência de
controlo, podem causar doença
ou injúria devem ser abordados
na determinação de PCC’s. Por
exemplo, num talho que venda
carne fresca a grande preocupação da equipa HACCP é o controlo das temperaturas das câmaras frigoríficas pois se houver um desvio (por ex. a temperatura aumentar por falha de
energia) temos um potencial
perigo: carne contaminada. Sendo assim, neste caso, a temperatura das câmaras/balcões frigoríficas poderia ser um Ponto
Crítico de Controlo.
Príncipio 3 – Estabelecer
Limites Críticos para os
PCC’s
Um limite crítico é um valor
máximo e/ou mínimo para o
qual um parâmetro biológico,
químico ou físico deve ser controlado num PCC, para prevenir,

eliminar ou reduzir para níveis
aceitáveis a ocorrência de um
perigo alimentar. Um limite
crítico não deve ser confundido
com limites operacionais, que
são estabelecidos por outras
razões que não as da segurança
alimentar. Os Limites Críticos
podem ser baseados em factores
como: temperatura, tempo, dimensões físicas, humidade, actividade da água (aW), pH, acidez, concentração de sal, cloro
livre, viscosidade, conservantes,
ou informação sensorial como
aroma e aparência. Os Limites
Críticos podem ser baseados em
dados científicos ou legislativos.
No exemplo anterior (talho),
obtivemos como PCC as temperaturas das câmaras frigoríficas, agora teremos de definir
limites para esse mesmo PCC.
Existe legislação específica
D.L.147/2006 que define quais
as temperaturas a que devem
estar sujeitas os diferentes tipos
de carne e é segundo isso que
limitamos! Por exemplo: na
câmara de refrigeração das aves
a temperatura não pode ser
superior a 4ºC, este é um limite
crítico.
Princípio 4 – Estabelecer
Procedimentos de Monitorização
A monitorização é uma sequência planeada de observa-

ções que visa demonstrar que
um PCC está sob controlo e produzir um correcto registo para
futuro uso em verificação.
Se um processo não é apropriadamente controlado e ocorre
um desvio, o resultado pode ser
um alimento não seguro. Devido às, potencialmente, sérias
consequências de um desvio a
um limite crítico, os procedimentos de monitorização devem
ser efectivos.
Por exemplo, a temperatura
das câmaras frigoríficas devem
ser registadas pelo menos 2 vezes ao dia. Esta monitorização
permite detectar possíveis falhas/desvios prevenindo assim a
segurança do produto que é vendido ao consumidor.
Para assegurar a exactidão
dos registos, o equipamento de
medição deve ser calibrado.
Princípio 5 – Estabelecer
Medidas Correctivas
O sistema HACCP para a
gestão da segurança dos alimentos é desenhado para identificar
perigos alimentares e para estabelecer estratégias para prevenir, eliminar ou reduzir a sua
ocorrência. Contudo nem sempre predominam as circunstâncias ideais e podem ocorrer
desvios aos procedimentos estabelecidos. Um dos grandes
objectivos das acções correctivas é prevenir que os alimentos

que possam conter perigos, não
cheguem ao consumidor. Onde
haja um desvio aos limites críticos estabelecidos, são necessárias acções correctivas.Para
cada PCC, devem ser elaboradas acções correctivas específicas que devem ser incluídas no
plano HACCP. O plano HACCP
deve especificar o que deve ser
feito quando ocorre um desvio
(qual o destino a dar ao produto), quem é o responsável pela
implementação das medidas
correctivas e elaborar e manter
um registo das acções correctivas.
Princípio 6 – Estabelecer
Procedimentos de Verificação
A Verificação é definida
como aquelas actividades, outras para além das de monitorização, que determinam a validade do plano HACCP e de que o
sistema está a operar de acordo
com o plano.
Os procedimentos de verificação incluem:
! Auditoria
ao
plano
HACCP
! Auditoria ao sistema de
documentação
! Revisão dos desvios e das
acções correctivas tomadas
! Testes microbiológicos
dos produtos intermédios e
acabados
! Acompanhamento dos
produtos no local de venda para

estudo de qualquer deterioração
inesperada ou outros problemas
de segurança
! Revisão da utilização do
produto pelo consumidor.
Princípio 7 – Estabelecer
Procedimentos de Manutenção de Registos e Procedimentos de Documentação
Um sistema documentado é
essencial para a eficiente e efectiva implementação do HACCP.
Os documentos devem incluir:
relatórios de auditoria, procedimentos descrevendo o sistema
HACCP, dados utilizados para a
análise de riscos, relatórios/minutas que são produzidos nas reuniões da equipa, procedimentos
e registos da monitorização, da
identificação de PCC e dos
desvios e acções correctivas.
Os procedimentos e registos
devem ser:
! Indexados
! Disponíveis como arquivo permanente
! Adequados para modificação e actualização
! Disponíveis em formato
adequado para inspecção
! Retidos por um tempo
definido dependente da durabilidade do produto
! Assinados e datados
Até breve...
___
Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

Carne A ssada c om M olho P reto
Para a vinha d'alhos:
5 dentes de alho
1 cebola picada
3 folhas de louro
3 raminhos de alecrim
Sal e pimenta
2 chávenas de vinho tinto

Para o tempero:
4 tomates grandes
3 cebolas
2 pimentões
4 raminhos de salsa
3 colheres de sopa de azeite

Preparação
Limpe a carne, retirando peles e nervos. De véspera pique os alhos e misture aos de mais ingredientes da vinha d'alhos. Nela coloque
a carne de molho para tomar gosto, virando de vez em quando. No dia seguinte escorre-se bem a carne, reserve-se a vinha d'alhos.
Coloca-se o azeite numa panela grande, com tampa, e quando estiver quente coloque a carne para fritar virando-a. Picam-se os
tomates, as cebolas, os pimentões e a salsa e juntam-se à carne, deixando-se fritar um pouco os temperos. Junta-se a vinha d'alhos
tapando-se a panela. Deixa-se a carne cozinhar por uma hora até secar parcialmente o liquido. Vai-se colocando água em pequenas quantidades, quase gota a gota, de forma que o molho apure bem e se torne cada vez mais escuro. Quando a carne estiver
macia e o molho consistente e escuro estará pronto. Serve-se com batatas cozidas e quentes.
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