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As cheias voltaram

DESCONTO
em refeição
Destaques

Nos últimos dias, as cheias voltaram a alagar os campos do Sorraia.

Dinis Azevedo, artesão da Freguesia da Lamarosa, mostra-nos o seu
trabalho na rubrica Artesanato em
Coruche.
Página 30

As cheias, resultado da muita pluviosidade que se fez
sentir este Inverno, encheram as barragens do Maranhão
e de Montargil e os campos do Sorraia alagaram-se, submergindo algumas estradas.
No entanto, estas cheias são fundamentais para a agri-

cultura, através do processo de limpeza e adubação dos
solos agrícolas.
A vila de Coruche foi poupada à cheia, devido à obra
de saneamento realizada pela autarquia, e pela construção
do polémico muro que muitos consideram inestético.

Entrevista a António Neves
Aos 80 anos, a alma e o rosto do
Rancho Folclórico do Sorraia
Página 15

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

Francisco Gaspar
Psesidente da Comissão Política
da Concelhia de Coruche do PSD

Coruche entre os pré-finalistas das
7 Maravilhas naturais de Por tugal
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O Talho do Manel oferece-llhe vinho
O Talho do Manel dá-lhe as boas vindas a 2010,
oferecendo-lhe uma garrafa de vinho.
Recorte o cupão de oferta e troque-o no Talho do Manel, por uma garrafa de vinho,
ao comprar o produto seleccionado para a campanha.

Campanha “Bem vindo a 2010”

Suplemento Tauromaquia
Centrais

Os artigos assinados são da inteira
responsabilidade dos seus autores.

Recorte o cupão

Campanha
“Bem vindo a 2010”

VALE

1 GARRAFA DE VINHO
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EDITORIAL

Considerações e Opiniões
Sinais de Fogo

Natureza vs Homem
Haiti, França, Chile, Turquia... Madeira, e muitas outras terras do continente
Português... Parece interminável não só o
número de vítimas como o de locais que
a natureza parece não perdoar. A insensibilidade da natureza pode muito – pode
tudo – aliás, mas o progresso, a tecnologia e a indústria deram-nos a capacidade
para acelerar aquilo que pode ou não
pode acontecer naturalmente: uma
catástrofe. A teoria do “cisne negro”
garante-nos que acontecimentos improváveis acontecem mais frequentemente
do que pensamos, têm um impacto
enorme e depois de acontecerem parecem previsíveis. A Madeira e o Haiti
depois de destruídas parecem que foram
“avisadas” por cientistas. Eis a vantagem
de uma previsão sobre algo que já aconteceu: é sempre verdade.
É tempo de reconstruir e não de distribuir culpas ou alimentar ódios privados, é tempo de respeitar a natureza
mesmo sabendo que não se sabe se ela
nos respeitará a nós, dada a sua essência
aleatória e sensível.

Sou fã de Miguel Sousa Tavares, não
numa rede social, mas sim das suas
opiniões e escrita. Mas fiquei triste e
desapontado com o seu novo programa
na SIC, primeiro, porque na entrevista a
José Sócrates, não teve “arcaboiço” para
o enfrentar. E o primeiro-ministro mais
uma vez ficou por cima, porque para
além de ludibriar e enganar os portugueses, também é um expert em faze-lo aos
jornalistas, e assim Miguel Sousa Tavares, morreu na própria praia!
Depois em frente a Gonçalo Amaral,
deu um exemplo de mau jornalismo, ao
perguntar e responder pelo entrevistado.
Gonçalo Amaral foi um mero espectador,
assim como nós telespectadores, que em
nada ficámos esclarecidos em relação ao
caso Maddie. Gonçalo Amaral, deve ser
respeitado e não enxovalhado, como foi
o caso.
Esperemos portanto que Miguel Sousa Tavares, consiga deliciar-nos com o
seu jornalismo forte e directo e não com
“conversa da treta” como foi nos dois
primeiros programas!
As cheias e o muro
Desde muito miúdo, que me habituei
às cheias em Coruche, nunca entrou água

em minha casa, simplesmente porque
vivia num primeiro andar e só a parte do
quintal e da garagem ficava inundada,
bem como toda a zona onde vivia.
Como qualquer criança da minha
idade, adorava ver a cheia, (ainda hoje
sinto um certo fascínio ao ver os campos
inundados pelo Sorraia), não sabendo tão
pouco o prejuízo que a vinda da água às
ruas causava aos meus pais e a todos os
comerciantes que tinham o seu negócio
nas zonas alagadas.
Se não me falha a memória, a última
cheia grande em Coruche foi no inicio do
ano de 1996, passei a noite em claro a
ajudar os velhotes meus vizinhos que
devido à sua idade avançada, não tinham
capacidade de colocar os seus bens a
salvo.
Nestas noites, os coruchenses uniam-se e ajudavam-se uns aos outros e estavam juntos para o que desse e viesse.
Hoje em dia, e depois da construção
do polémico muro que a maior parte dos
coruchenses contestou, a água já não
entra na vila.
Morando eu no centro histórico (um
dos primeiros lugares a ficar inundado)
dou graças à existência do muro e a todo
o trabalho que foi feito a nível de esgotos
e do emissário. Assim sendo a vila mantém-se seca e segura.

E a beleza do rio observa-se na mesma quando nos encostamos ao muro!
Pelo Jornal de Coruche
Este mês entrevistámos Francisco
Gaspar, o presidente da Comissão Política do PSD de Coruche. Entrevistámos
ainda o senhor António Neves, o rosto e
a alma do Rancho Folclórico do Sorraia.
O mês passado iniciámos a rubrica
“Motores de outros tempos” que foi considerada um sucesso e por isso mesmo
continuou este mês, Rui Duarte contanos a história da FAMEL.
Paulo Fatela apresenta-nos o artesão
Dinis Azevedo.
O Município de Coruche inicia o
ciclo de Comemorações do Centenário
da República e convida a população e
todos os forasteiros a visitarem a exposição fotográfica, “Presidentes de Portugal”.
Boa leitura!

____
José António Martins
Director do Jornal de Coruche
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G R A N D E E N T R E V I STA
O PSD de Coruche tem um novo líder, o Jornal de Coruche falou com Francisco Gaspar,
Presidente da Comissão Política Concelhia de Coruche.
Jornal de Coruche (JC) Qual o sua motivação ao tomar
os destinos de uma estrutura
partidária, quando nas últimas
eleições autárquicas teve os
piores resultados de que há
memória?
Francisco Gaspar (FG) - A
lista que encabecei e se apresentou a votos no passado dia 29 de
Janeiro, teve como Lema “Unidos para Desenvolver o Concelho de Coruche”, desta forma,
pretendemos transmitir uma
ideia clara, o desenvolvimento
do Concelho de Coruche é a nossa prioridade e motivação, e só
Unidos podemos contribuir para
esse desígnio. Isto para dizer, que
não fui eu quem tomou os destinos do PSD de Coruche, mas sim
um grupo de militantes, que
acreditam no seu Concelho e no
papel preponderante que o PSD
terá no seu desenvolvimento.
A nossa preocupação é as
pessoas e o seu bem-estar presente e futuro, e para ai vamos
canalizar o nosso trabalho, e as
nossas energias e forças.
Em relação ao resultado das
últimas eleições autárquicas, a
equipa da Comissão Politica
Concelhia, encara-o como mais
um desafio a ultrapassar e sobretudo como uma oportunidade
para construir um Partido mais
forte e representativo, em Coruche.
JC - Qual a sua análise
desses resultados? Teve a anterior Comissão Politica especial
responsabilidade, ou foi fruto
da conjuntura politica?
FG - Quando a actual Comissão Politica tem um Lema assente na União, seria errado fazer
diagnósticos com base em críticas, como tal, a nossa preocupação é sobre o que poderemos
fazer para intervir na sociedade
coruchense e junto dos Órgãos
Autárquicos (Câmara Municipal,

Assembleia Municipal e Juntas
de Freguesia), de forma a demonstrarmos que o PSD faz falta em
Coruche e os seus contributos
são fundamentais para o desenvolvimento do Concelho.
Também é óbvio e inquestionável que quem está no poder
tem mais facilidade em manter-se nele.
A Comissão Politica anterior
fez o que, no seu entender, era o
melhor para representar o PSD
em Coruche, a actual tudo fará
para fortalecer o PSD, quer a
nível local, quer regional e até
nacional.
JC - O MIC, o movimento
independente que concorreu

nas últimas eleições autárquicas, contou nas suas listas
com diversos militantes sociais-democratas. Em seu entender a que se ficou a dever esta
situação. Deve o partido penalizar de alguma forma esses
militantes? O espaço entretanto ocupado pelo MIC, pode ser
recuperado pelo PSD?
FG - Quando já referi União
por mais que uma vez, faço-o
porque acredito ser o caminho
certo, como tal, o actual PSD de
Coruche conta com todos os militantes e simpatizantes, acreditamos que só estando Unidos podemos verdadeiramente ser fortes e contribuir para o desenvol-

vimento do nosso Concelho, e
foi essa mensagem que transmiti
a todos, quando em período
eleitoral escrevi uma carta explicativa da Candidatura que então
encabeçava.
Devo referir também, que no
curto espaço de tempo que temos
de mandato, já recebemos o
apoio de militantes que nas últimas eleições autárquicas participaram noutras listas, que pagaram cotas e se ofereceram para
trabalhar pelo PSD em Coruche
e sobretudo pelo nosso Concelho, é neste Movimento que
acreditamos e estamos apostados
em levar por diante.
Contudo, devo referir, que a

actual Comissão Politica, não
tomou posse com a preocupação
ou principal objectivo de avaliar
as situações que descreve na pergunta.
JC - Que análise faz do trabalho desenvolvido pelo executivo PS, nomeadamente pelo
seu Presidente Dionísio Mendes? Podemos esperar do PSD
alguma sugestão de rumo político/estrutural diferente?
FG - A postura da actual
Concelhia do PSD, em relação
aos responsáveis pelos vários
Órgãos Autárquicos, onde se inclui o Executivo Municipal, é
> continua na página seguite
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G R A N D E E N T R E V I STA

> continuação da página anterior

Francisco Gaspar, Presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Coruche
pública, pois foi expressa em
Comunicado no dia seguinte à
nossa eleição, queremos e seremos uma oposição séria e construtiva, e abdicamos da crítica
fácil e destrutiva, que não ajuda a
resolver os problemas do Concelho, apenas a desviar a atenção
dos verdadeiros problemas das
populações.
Temos em Coruche um Partido com maioria absoluta na
Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e na maioria das
Juntas de Freguesia, que tem um
programa próprio e condições
excepcionais para o implementar, a actual Concelhia do PSD,
como também já referiu em
Comunicado, está a terminar um
trabalho de diagnóstico das dificuldades e prioridades para o
Concelho, bem como dos anseios e vontades das populações,
de forma a concluir o seu Plano
de Acções Prioritárias, a apresentar ao Concelho e aos Órgãos
Autárquicos próprios.
Creio também, que o trabalho
desenvolvido pelo actual Executivo Municipal, tem assumido
especial realce pelo facto de pouco ou nada ter sido feito antes.
O PSD a nível concelhio, tem
ideias e propostas estruturais
diferentes do actual Executivo,
nomeadamente no que toca à
forma de gastar o dinheiro dos
contribuintes, de forma e de fundo, não só na Vila como nas Freguesias.
Não faz sentido para nós, por
exemplo, investir-se tanto, e a
toda a hora, em festas, publicidade e auto promoção, quando o
Concelho de Coruche ainda não
é totalmente abrangido por uma
rede de saneamento básico ou
arruamentos condignos.
JC - Analisando o resultado
das últimas eleições legislativas, em seu entender, com outro líder, poderia o PSD ter
outro resultado?
FG - O PSD é um Partido de
Governo, e a sua permanência no
Governo normalmente corresponde a ciclos de desenvolvimento e crescimento económico
do País.
A fase que o nosso País atravessa é de recessão, falências,
desemprego, pobreza, insegurança e instabilidade social.
Acreditamos que com o PSD
no Governo, poderíamos mais
rapidamente ultrapassar este flagelo, que directa ou indirectamente nos afecta a todos, contudo os portugueses decidiram
manter outro Partido no Poder,

pelo que, temos que aguardar e
acreditar que este período vai ser
solucionado em breve, mantendo
a militância e acreditando no
Futuro de Portugal.
JC - Que comentário lhe
oferece fazer, face ao estado
debilitado do actual PrimeiroMinistro, em virtude do que
tem sido público das escutas do
caso ‘Face Oculta’?
FG - Os portugueses elegeram este Governo e este Primeiro-Ministro, há poucos meses,
contra uma candidatura do PSD,
que assentava na Verdade (como
agora se tem provado) e em falar
claro aos portugueses, e onde
não se escondia o estado grave
em que o País estava mergulhado.
O que se espera de um Primeiro-Ministro, é que governe,
deixando a informação para a
Comunicação Social, e é isso que
se espera deste Primeiro-Ministro e do Governo.
Contudo, acreditamos que
deter ou controlar Órgãos de
Comunicação Social, de forma
encapuçada, sejam nacionais,
regionais ou locais, para promoção político-partidária ou pessoal, é algo inaceitável, pois desvirtua a Democracia e o direito
básico de acedermos a informação livre e descomprometida, e
infelizmente estas situações continuam a ser uma tentação.
Infelizmente hoje em dia,
parece que há mais preocupação
de alguns políticos em venderem/protegerem a sua imagem,
do que em mostrarem traba-

lho/competências, a quem se juntam aqueles que criticam os
políticos e a classe política, mas
como tem ambições políticas,
usam todos os meios à sua disposição para vender essa imagem de pseudo independentes.
JC - Tem o Governo PS
condições para cumprir o
mandato?
FG - Neste momento o Governo tem é que Governar, o País
precisa urgentemente de ter um
rumo, este Governo tem a legitimidade democrática, que se
traduz do voto popular.
Num futuro próximo veremos o que terá de acontecer para
se manter o governabilidade do
País e para que se garanta o seu
desenvolvimento e crescimento
económico, que todos tanto ansiamos e dos quais estamos distantes.
JC - Tem o Presidente da
República condições para convocar eleições antecipadas?
FG - O actual Presidente da
Republica, tem desempenhado
um papel muito difícil num momento muito difícil da vida do
País, concerteza tem enfrentado
vários dilemas, entre eles, a questão que agora me coloca, contudo acreditamos que o actual Presidente da Republica, até pelo
papel preponderante que desempenhou no desenvolvimento de
Portugal, ao longo dos últimos
25 anos da nossa História, tomará as melhores decisões para o
País, e no momento certo.
JC - O PSD tem eleições
internas durante este mês.

Estão os seus militantes a escolher, novamente, um líder a
prazo? Ou a escolher o próximo Primeiro-Ministro? A questão é, pode o próximo líder do
PSD, chegar às próximas eleições caso estas sejam só em
2013?
FG - Acreditamos que o
próximo Líder do PSD será o
próximo Primeiro-Ministro de
Portugal.
A ajudar à formulação desta
convicção, temos a convocação
de um Congresso Extraordinário
para os próximos dias 13 e 14 de
Março, onde os candidatos a Líderes, terão oportunidade de explicar ao Partido e ao País, quais
as suas propostas e pensamentos
para Portugal.
Por isso, quando no dia 26 de
Março, os militantes do PSD
votarem no próximo Líder Nacional do PSD, estão certamente
a votar no próximo Primeiro-Ministro de Portugal.
JC - Qual a sua ambição na
política? Até onde pensa que
pode chegar?
FG - Sou militante do PSD
há mais de uma década, comecei
na JSD, onde fui Vice-Presidente, e mais tarde militante activo no PSD, onde fui Vogal e
Vice-Presidente de várias Concelhias. Contudo, nas últimas duas
Concelhias não ocupei qualquer
cargo, mantendo-me na Assembleia Municipal de Coruche,
onde estive 8 anos (2 mandatos
2001-2009), o que me permitiu
aprender muito sobre o nosso
Concelho e criar bases, para

neste momento ser Presidente da
Comissão Politica Concelhia de
Coruche.
A minha ambição actual, é
construir um PSD Unido e Forte
no Concelho de Coruche, onde
se possa afirmar como uma oposição credível, disponível para
trabalhar de forma séria e construtiva com todos os que persigam o mesmo objectivo que
nós, Desenvolver o Concelho de
Coruche.
Um motivo de satisfação e
realização pessoal, seria poder
contribuir para que o nosso Concelho, tivesse níveis de desenvolvimento iguais ao melhor que
existe na Europa e até já em
alguns Concelhos do nosso País.
Gostaria de poder viver num
Concelho onde houvesse emprego para quem procura, habitação
acessível a todos, infra-estruturas
sociais de apoio crianças/jovens
e idosos, uma rede de apoio
social disponível para todos, um
parque desportivo abrangente,
cuidados de saúde ajustados á
realidade do Concelho e segurança, entre outros.
JC - Está nos seus horizontes concorrer à Presidência
da Câmara Municipal?
FG - Tenho 32 anos, pelo que
dizer neste momento que não,
seria concerteza um erro, mas se
me pergunta num horizonte temporal próximo, a resposta é clara,
não!
Se pensarmos num futuro
mais longínquo, quem sabe!
Uma convicção, mais, uma
certeza tem a actual Comissão
Politica do PSD de Coruche, nas
próximas eleições vamos apresentar-nos a votos aos vários
Órgãos Autárquicos, com listas
de pessoas credíveis e profissionais reconhecidos, que todos conhecemos e têm rosto, não fogem
a uma luta ou se escondem atrás
de slogans demagógicos.
JC - Tem o PSD possibilidade de ganhar a Câmara
Municipal de Coruche?
FG - Naturalmente que sim!
Com trabalho, dedicação e
um verdadeiro conhecimento da
realidade do Concelho, o PSD
será governo em Coruche, com
um Programa Real e que incorpore as verdadeiras necessidades
e anseios da nossa população.
Com o trabalho que referi
anteriormente, poderemos no
futuro, ter um Concelho de Coruche, governado por uma maioria Social-democrata.
____
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Decisões da Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2010
Realizou-se mais uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, no dia 26 de Fevereiro de 2010, pelas 21.00 horas,
no Auditório do Museu Municipal, tendo sido discutidos e votados os seguintes assuntos:

Antes da ordem do dia
1 – Moção – Pela Segurança no Concelho.
Aprovada com maioria com 8 votos da CDU, 2 do MIC e 6 do PS, com 1
voto contra do PS e 11 abstenções do PS e PSD.
1 – Moção - Voto de Pesar pela tragédia do povo Madeirense
Aprovada por Unanimidade. O MIC, o PSD e o PS apresentaram as suas
próprias moções e votos de pesar sobre este tema, tendo sido sugerido pelo
Presidente da Assembleia Municipal que se juntasse tudo numa moção única,
o que assim aconteceu.
2 – Declaração do MIC sobre a regionalização.
O MIC apresentou uma declaração onde se mostra contra a regionalização e
a favor do municipalismo.
2 - Moção apresentada pela CDU sobre o dia Internacional da Mulher
Aprovada com maioria com 2 votos contra do MIC e 3 abstenções do PS e
PSD.

Ordem do dia
1- Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal
Aprovado por maioria com dois votos contra do MIC.
2 - Conselho Municipal de Segurança
Foram designados dez Cidadãos de reconhecida idoneidade, da seguinte
forma;
5 do PS – Filipe Claro Justino, José João Cordeiro Pimentel, Jorge Farias
Barata, Hernâni Santos Oliveira e Alexandre Manuel Tadeia Mesquita.
3 da CDU – Fernando Serafim, Armando Rodrigues e Carlos Basílio.

1 do MIC – Vasques Freitas Gomes.
1 do PSD – Francisco Gaspar.
3 - Conselho Municipal de Educação
Eleição do Presidente de Junta de Freguesia de Coruche – Jacinto Barbosa.
4 - Conselho Cinegético Municipal
Eleição de um Autarca da Freguesia da Lamarosa – António Vaz da Venda.
5 - Proposta de regulamento das Taxas Municipais
Aprovada por maioria com os votos a favor do PS, MIC e PSD e abstenção
da CDU.
6 - II Alteração por adaptação ao Plano Director Municipal
Aprovada por maioria com os votos a favor do PS, MIC e PSD e abstenção
da CDU.
7 - Integração do Município de Coruche na Fundação Alter Real
Aprovada por maioria com os votos a favor do PS, MIC e PSD e votos contra da CDU.
8 - I Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2010
Aprovada por maioria com os votos a favor do PS, do MIC e abstenção da
CDU e do PSD.
9 - Relatório sobre Estatuto do Direito de Oposição
Foi dado a conhecer e será votado na próxima sessão.
10 - Actividade e Situação Financeira do Município
Foi dado a conhecer as actividades dos últimos três meses da Câmara de
Coruche, onde ressaltam as diversas obras que decorrem no concelho, as
intervenções de manutenção de equipamentos e uma percentagem de endividamento da autarquia de 22,24%, cerca de 3,6 milhões de euros.

O MIC contribui de forma construtiva para um Concelho melhor!

O MIC na Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2010
MIC vota contra moção da CDU sobre as
Mulheres
O MIC votou contra uma moção sobre o “08 de
Março de 1857”, apresentada pela CDU na
Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro, que fazia
referência à discriminação que as mulheres sentem
desde há mais de cem anos e à luta de classes, entre
outras referências históricas e sociais.
A razão do voto contra, prende-se com “as
inúmeras imprecisões e inverdades históricas” veiculadas, pois o que interessava a um determinado sector,
era a política das massas e não a melhoria dos direitos
da mulheres, sendo que “o que se devia votar, era um
voto de pesar pelas centenas de mulheres assassinadas e vítimas de maus tratos e discriminação nos
últimos anos e não sobre o que se passou numa fábrica de Nova Iorque há mais de cem anos”, lamentando
ainda que “que se faça politica ideológica utilizando
as mulheres”, referiu o líder da bancada do MIC, Abel
Matos Santos.

Abel Matos Santos, criticou também as quotas de
mulheres na política e a imposição da lei da paridade,
que considera “humilhante para as mulheres, deixando estas de estar nos lugares por mérito para passarem a estar por favor, subordinadas e inferiorizadas, apenas para os partidos receberem mais dinheiro do Estado”.
PDM
O MIC, na sequência de questões colocadas pela
bancada da CDU e do MIC, através do seu deputado
municipal Gonçalo Ramos Ferreira, sobre a actual
situação da revisão do PDM e pegando numa sugestão
do Sr. Presidente da Autarquia para se realizar uma
Assembleia Municipal (AM) para esse fim, solicitou à
Mesa da AM que se agendasse uma sessão só para
esse tema, com toda a equipa responsável pelo PDM,
no sentido de esclarecer os deputados municipais e
toda a população.

Voto de Pesar
O MIC iniciou os trabalhos, com uma declaração
em que se associou à dor e ao sofrimento do Povo
Madeirense, resultado da enorme tragédia, que se abateu sobre aquela parcela do território Nacional, solidarizando-se com o Governo Regional e toda a
População, esperando que não falte nenhum apoio à
total recuperação da ilha. O MIC haveria ainda de
enviar às famílias enlutadas pela perda dos seus entes
queridos as mais sentidas condolências, pedindo a
Deus que guie a Madeira naquele momento de
provação.
Alter Real
Na sequência do desafio lançado pelo Sr.
Presidente da Câmara, na última Assembleia
Municipal à bancada da CDU, para propor uma
solução para o terreno do Montinho do Brito, onde se
pensou instalar o estádio do Coruchense, e, da adesão
da autarquia à fundação Alter Real, o MIC sugere a
> continua na pág. seguinte
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Regionalização - Sim ou não?
A propósito das intenções anunciadas por alguns Dirigentes do PSD e PS
Como cidadão responsável e
preocupado com o meu País e
com os meus concidadãos não
posso deixar de me questionar
no que está por trás de mais esta
investida dos dois partidos do
Centrão dos Interesses. E aqui
coloco algumas questões para
reflexão.
A exemplo do que se está a
fazer com o novo Tratado Reformador ou Tratado de Lisboa
da União Europeia, também no
tema da Regionalização do país,
nada se discute de sério e profundo.
Algumas figuras de proa do
PSD e PS lançam para a opinião
pública a ideia da Regionalização, dourando-a, fazendo falsas promessas aos portugueses,
para que estes os apoiem cegamente.
Contra este tipo de tentativas, de manterem os portugueses na ignorância, me bato. E
por isso lanço alguns tópicos
breves sobre este tema para que
as pessoas reflictam sobre o
caminho que agora alguns querem, os mesmos que perderam o
Referendo da Regionalização.
Sem preocupações de encher
este texto com definições aqui
deixo algumas reflexões sobre
esta matéria.

1 - O que é a Regionalização, na prática?
Regionalização é a divisão
do País em regiões, independentes ou com grande grau de independência, face ao Governo
Central de Portugal!
2 - O que se ganha em Regionalizar?
Aparentemente ganha-se em
descentralizar o Poder Central,
aproximando o poder de decisão
dos cidadãos! Isto é, em vez de
ser Lisboa a decidir tudo, as
Regiões decidirão o que é bom
para os cidadãos!
3 - É isto verdade?
Só em parte. Porque se realmente há a vontade de aproximar o poder de decisão dos cidadãos, então nada melhor do
que dar às Câmaras Municipais
e Juntas de Freguesia os poderes
e os meios necessários para que
estes órgãos decidam do que é
preciso para as suas populações.
O que tem sido feito pelos
Governos do PSD e do PS é o
seguinte:
– Dão mais Responsabilidades às Câmaras e às Juntas
mas não lhes têm dado o dinheiro e autonomia para decidirem e assim poderem fazer tudo
aquilo que é necessário para

melhorar as condições de vida
dos portugueses!
– Ou seja, os Governantes do
PSD e do PS dão por um lado e
tiram por outro.
4 - O que se perde com a
Regionalização?
Devolvo a pergunta aos cidadãos, colocando-a da seguinte
forma:
A) Será que Bruxelas respeita mais um Governo Central que
representa dez milhões de pessoas ou um presidente de uma
região que represente duzentos
ou trezentos mil cidadãos?
B) Partindo o País em Regiões, Portugal fica mais forte
ou mais fraco para defender os
seus interesses na União Europeia?
5 - Quem ganha com a
Regionalização?
Os novos senhores, que por
delegação dos seus Partidos vão
ter uns LUGARES bem pagos.
É que no Governo Central já
não há mais lugares para distribuir. Já não há mais benesses
para dar e portanto querem criar
mais lugares políticos para dar
aos amigos.
6 - Quem perde com a
Regionalização?
Todos os portugueses de Boa
Fé, que Amam o seu País que

lhes foi dado em Testamento pelos seus Pais, Avós, Bisavós,
enfim pelos seus antepassados.
Perdem os Presidentes de
Câmara e de Junta de Freguesia
sérios, aqueles que lutam com a
falta de meios e que vêem surgir
por de cima deles uma estrutura
política que não tem razão de
ser e que os vai impedir de reclamar junto do Governo da Nação os meios a que têm direito
para melhorar as condições de
vida das suas populações.
7 - Quem está mais perto
das populações?
Um Presidente Regional ou
um Presidente de Câmara ou de
Junta de Freguesia? Pensem
nisto caros Portugueses pois
querem, e estão, a enganar-nos!
8 - Argumento Histórico
Um Povo, com Língua comum, História comum, Interesses comuns, nomeia os seus representantes para que o Governe,
organize a vida em sociedade,
que os defenda de outros povos!
Ou seja um Povo constituise em Nação coesa a qual nomeia um Governo que trabalhe
para o bem desse mesmo Povo.
Portugal é o ÚNICO PAÍS
EUROPEU, a que a uma NAÇÃO/POVO corresponde um
ESTADO UNO.

Miguel Mattos Chaves
Gestor e Mestre em Estudos Europeus

Temos 860 ANOS de existência! Estes novos senhores,
seduzidos por interesses estrangeiros, querem agora destruir o
que foi construído com o suor e
o sangue dos Portugueses durante gerações! E nós, cidadãos
de bem, vamos permitir que isto
aconteça?
A resposta para mim é clara:
NÃO!! Você, caro Leitor, decida, se quer vender Portugal ou
se tem orgulho em ser Português.
Acresce a tradição de séculos em Portugal: o Municipalismo. Na realidade em Portugal
sempre se tentou aproximar o
Governo dos cidadãos e isso
sempre foi feito dentro destes
princípios.
Mudar para melhor, tudo
bem!
Mudar para mudar, só para
mudar, Não!
Mudar para piorar e afastar
as populações do Governo da
Nação, NÃO!
Se ALGUNS SENHORES
querem criar mais alguns lugares e poderes para os seus amigos e clientelas do PS e do PSD
arranjem outra forma de o fazerem.
Por esta via, Não!
___

> continuação da pág. anterior

criação de uma infra-estrutura dedicada à equitação e
mostra equídea neste espaço, dado que algumas infraestruturas já estão construídas e se adaptam totalmente a este fim, com particular enfoque no Cavalo
Sorraia, raça autóctone do Vale do Sorraia, de
Coruche. Isto é de extrema importância, sendo de
lamentar que Coruche, zona de referência, não tenha
aproveitado esta possibilidade ímpar e Alpiarça tenha
aproveitado este filão do comércio e do turismo, tendo
apenas uma importância residual em relação ao
Cavalo Sorraia. Desta forma, o MIC apelou ao Sr.
Presidente da Câmara, Vereadores e demais membros
autárquicos que apoiem a criação deste pólo de desenvolvimento regional, que também servirá para mobilizar a juventude para a prática saudável do desporto e
do são convívio, a exemplo do que há anos aconteceu
em Coruche, com a escola de equitação da GNR.
Regimento da Assembleia Municipal
A revisão do actual regimento da Assembleia Municipal, visava a implementação de novas medidas que
aproximassem os cidadãos Coruchenses dos seus eleitos
na Assembleia Municipal. Foi com esse objectivo, de
propor novas medidas, que o MIC se apresentou, não se
ficando apenas pela correcção da redacção do regimento actual, sem qualquer tipo de alteração significativa.

CDU, PSD e PS avessos à mudança e a um novo
paradigma de participação cívica, não aceitaram a
proposta do MIC para passar a intervenção pública
dos cidadãos para o “Período de Antes da Ordem do
Dia” preferindo assim manter a intervenção do público apenas no final das sessões, quer estas tenham o
seu término à meia-noite ou às três da manhã. A
manutenção desta situação no nosso entender, permite
um maior desgaste por parte do público, não evidenciando por parte destas forças qualquer interesse em
atrair maior participação e envolvimento por parte do
cidadão comum nos trabalhos da Assembleia
Municipal. Pensamos também, que assim se evita um
esclarecimento mais amplo, quer por parte dos membros da Assembleia, quer por parte da população em
relação aos assuntos e problemas trazidos pelos mesmos.
O MIC não compreende como não existe a preocupação de se tentar eliminar condicionantes que
influenciam a escassa assistência, que se verifica na
generalidade das sessões. Não compreende também,
por que motivo nos regimentos de várias Assembleias
Municipais de outras autarquias, as propostas do MIC
são asseguradas e aqui tenham sido liminarmente
recusadas.
Não directamente relacionado com o regimento, o

MIC propôs ainda que as reuniões públicas da Câmara
e da Assembleia Municipal passem a ser transmitidas
através de videoconferência, pela internet, pois
entende que é uma medida essencial quer na aproximação aos cidadãos, quer na transparência e responsabilização dos eleitos. O MIC sugeriu ainda que as
deliberações e respectivas votações das reuniões de
Executivo e de Assembleia, sejam publicadas logo no
site do município, em tempo útil. Estas propostas
foram vistas com interesse por parte da Mesa da AM,
existindo o compromisso de analisar a implementação
das mesmas.
Conselho Municipal de Segurança
Vasques Freitas Gomes, é o nome do elemento
nomeado pelo MIC para o Conselho Municipal de
Segurança. O MIC apelou a que este Organismo, dado
envolver tão grande número de agentes, cumpra os
seus objectivos em prol do Concelho, reforçando a
necessidade de uma segurança pública efectiva, que
não tem acontecido actualmente.
MIC - Movimento Independente de Cidadãos
por Coruche
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É opinião generalizada que
se vive em Portugal uma situação que já ninguém sabe qualificar. Tão pouco quantificar.
Tenta-se criar alguma analogia à
enorme crise vivida no início do
consolado do Presidente Salazar, tenta-se copiar-lhe os métodos, sem perceberam que os
tempos são outros. Mas para
que fosse possível copiá-los,
obrigaria que à ganância, lucidez e avareza actuais se lhes
sobrepusesse a seriedade e a capacidade que obviamente não
existe ou … rareia, ou… se
existe… onde está?
Joga-se – com o aval dos
mais “esclarecidos” – a vida dos
que não estando de acordo com
este charco vegetativo vão na
enxurrada sinuosa que a alguns
aproveita e nem mesmo aos
mais “esclarecidos” convém.
Criam-se partidos, movimentos, etc., que não passam de
grupos à deriva, uns com alguns
benefícios materiais outros com
enorme desgaste que resulta na
desilusão da impotência.
Está a Nação inteira num
afundamento moral, espiritual e
material. Nada mais nos resta
enquanto Nação independente.
Estamos na mira dos credores.
Persistem os funcionários públicos que estão colocados em cargos governativos em soluções
que já não têm viabilidade.
A nossa sociedade vive mas-
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Portugal está à deriva
carada de mentira. Não é seguramente à esquerda nem à direita que existe a solução. Esta,
está refém dos interesses dos
políticos de ambos os lados, e
estes não tendo soluções para
salvar a Pátria, utilizam políticas
de desenrasque cuja finalidade é
a sua salvação e a dos seus.
Nunca em Portugal desde há
42 anos a esta parte, houve um
governo com trajectória firme e
definida. A solução dos problemas é detida sempre pelas oposições e comentadores políticos.
Sabem tudo, quer sejam uns ou
outros ao leme. Do que se depreende que nem todos juntos
reuniriam capacidade consensual ou teriam o bom senso de
governar numa única direcção:
a Nação.
A exploração do pensamento
foi no sentido da afirmação dos
actuais valores impostos e por
arrasto toda a actuação intelectual ficou permeável à falência
global. Já não é possível pensar
soluções cujos estímulos e incentivos não sejam de “remendo”. A prática da racionalidade
resultou em egoísmo e cegueira.
Resta-nos a teimosia “deles”.
Perdeu-se a noção fundamental de eficiência. Vive-se a
utopia dos desejos ilimitados.
Este sentimento de corrupção
governativa, impune, faz reduzir a nossa capacidade produtiva
e obvia a que se produza uma

panóplia distorcida de bens.
Hoje existe uma cisão entre os
valores, a ética, a verdade, o sacrifício e uma política nacional.
Os funcionários públicos superiores, que estão na Assembleia
do povo, que formam o governo, e os mais altos signatários da
Nação, que permitem a utilização de tudo por todos indiscriminadamente, fomentam a miséria e a falência das famílias, e
vivem da desgraça alheia.
Atingimos um Estado narcísico e amoral de políticas monocromáticas. Refundemos o
pensamento sóciocêntrico. Esta
democracia veio ironicamente
impingir a ideia de duas ideias
que se negam de raiz: a liberdade e a igualdade.
Sabemos que tudo está mal.
É urgente pensar políticas integrais e de resultado imediato ou
continuaremos a caminhar rumo
à destruição. Esta teimosia nas
grandes obras de regime como
os TGV's e os aeroportos, no
caso especial de uma nação falida, onde é urgente o emprego
imediato e durador, está unicamente subjacente à vaidade pessoal de quantos vêem em políticas avulsas a perpetuação do seu
nome nos anais da História. Isto
não é plano de fomento, isto é
uma sequência desconexa de
decisões que definem um elevado grau de narcisismo. Não
podemos permitir que a socie-

Providência cautelar contra
Município de Coruche recusada
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria recusou o pedido de providência cautelar
apresentado pela Junta de Freguesia do Couço
contra o Município do Coruche.
O tribunal decidiu recusar o pedido uma
vez que “a adopção da providência ou das
providências é recusada quando, devidamente
ponderados os interesses públicos e privados
em presença, os danos que resultariam da sua
concessão se mostrem superiores àqueles que
podem resultar da sua recusa”.
A freguesia do Couço apresentou o pedido
de providência porque se opunha a que a área
de 1.737,05 m2, referente à área onde está edificada a fonte da Antonica e respectivos anexos, no Lote 26 e incluída na Zona Industrial do
Couço, fosse objecto de venda por parte do
Município de Coruche, por considerar que a
fonte em causa é um bem de domínio público.
No entanto o Município de Coruche considera que a fonte Antonica não pode ser classificada como um bem de domínio público, tendo esta servido apenas para fornecimento de
água aos habitantes durante 40 anos.
Mesmo assim, o Município de Coruche
não menosprezou a relevância histórica da
fonte e salvaguardou a manutenção da mesma

na deliberação relacionada com a venda do
Lote 26, o que foi devidamente cumprido pelo
interessado adquirente do referido lote.
Perante estes factos, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria considerou que “no
caso em análise, face do alegado pela requerente e aos factos indiciariamente assentes,
não se vislumbra, como e em que medida da
actuação concreta do requerido Município
resultam prejuízos de difícil reparação para os
interesses que o requerente visa assegurar no
processo principal, como a lei exige”.
O Tribunal não vislumbrou matéria na qual
se possa enquadrar uma situação de evidente
procedência da pretensão formulada ou a formular no processo principal, designadamente,
“por não estar em causa, em nosso entendimento, um acto manifestamente ilegal”.
O lote 26 encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Coruche a favor
do Município de Coruche, descrito sob o registo n.º 1859 da Freguesia do Couço, o qual
fora desanexado, após autorização de Loteamento, do prédio n.º 1783/180804, inscrito
este na matriz predial rústica da mesma freguesia sob o número 4259, onde também é titular o Município de Coruche.

dade dependa destes delírios.
Esta forma de impor a vida tem
que ser invertida e retomarmos
os princípios que fizeram de
Portugal uma Nação respeitada
durante o Estado Novo. Chega
de transformar a política numa
reserva de vaidade do nome. É
enorme o contraste entre estes
tempos de pseudo heróis e os
idos tempos de autoridade da
Segunda República de efectivos
sábios.
Um Estado cuja preocupação seja governar para o povo,
tem que ter nos seus quadros
elementos capazes de organizar
uma estratégia virada para o
interesse do povo. Essa estratégia não é possível com democracias políticas, nem liberalismos, nem parlamentarismos.
Está demonstrado que em
Portugal não há regimes alternativos. É a democracia orgânica o
único regime que convém a Portugal. É o corporativismo o único sistema político que evita a
ruína económica e moral de sociedades como a portuguesa, e
resolve a tentação da posse da
verdade.
Tem que haver a coragem de
banir do nosso léxico a palavra
democracia, tal como ela é exercida (sem requisitos intelectuais, nem preocupação de parecer). Tem este regime a particularidade de fazer eleger entre os
maus e os piores, os represen-

João Gomes
Empresário

tantes dum povo crédulo e confiável. É este regime um receituário de improviso e irresponsabilidade.
E foi deste regime que saiu o
último Orçamento do Estado
para 2010, cuja qualidade não
mereceu os aplausos de nenhum
partido da oposição “democrática”. Foi o apelo ao “patriotismo” que falou mais alto.
Eu que sou patriota, que defendo uma Europa das nações,
que entendo que tudo o que é
nacional é preferível ao resto,
que defendo um nacionalismo
moderado tradicionalista, interrogo-me se não seríamos mais
patriotas recusando mais este
conjunto de normas de recurso.
Bem sei que para isso havia
de haver coragem em assumir a
falência do exercício “democrático”. Seria o julgamento de
toda a actuação da vida partidária. Seríamos levados a procurar a partir de quando se desmoronou o Edifício Nacional.
Para além da surpresa ia ser
doloroso.
Eu votava contra este orçamento!
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CRÓNICAS DOS JOVENS FILÓSOFOS
Coordenação de António Gil Malta
Trazemos hoje aos nossos leitores novamente a acuidade reflexiva de um
jovem atento ao seu mundo, mas também de coração magoado pelas suas
injustiças. O texto termina com um repto. Precisamos de alguém valoroso que
se afirme, seguindo o exemplo de uma das maiores figuras da história: Santo
António de Lisboa.

A par da prosa acutilante de José Manuel Cordeiro, a expressividade nostálgica da poesia de Joana Isabel Simões: mais uma vez se prova que os versos brotam das experiências da vida, que não se medem pela idade.

Desgoverno intemporal

José Manuel Cordeiro

Que mais se pode dizer deste mundo, onde o sol brilha com esplendor, onde as pequenas aves cantam doces harmonias em “dó maior”,
onde as pessoas são criaturas civilizadas, capazes de respeitar a
liberdade do próximo e não monstros, como aqueles que só existem
em contos de fadas, que raptam as princesas e as trancam numa
torre e fazem mil e uma tentativas para que o mal domine o mundo.
Não será tudo isto falso? Será que o sol ainda brilha com esplendor
para todos e as aves ainda cantam? Pois bem, creio que não! O
mundo já foi assim, no tempo em que a raça humana não existia.
Agora só o mal prevalece e as pessoas civilizadas, capazes de
respeitar a liberdade do próximo são agora monstros, que roubam,
matam, violam, agridem, cospem, pisam, arrotam e troçam dos que
ainda não se corromperam por este mal. E não pensem que isto vem
de agora, caros amigos! Este “conto de fadas” que agora é “conto
de farsas” tem as suas garras cravadas em toda a história da humanidade.
Já quando D. Afonso Henriques cavalgava no seu nobre corcel,
deixava marcas na terra mole de bravura, coragem, grandeza e de
crueldade, desrespeito pelo próximo, sangue derramado em vão.
E não pensem que só os bárbaros assim eram! Também Luís XIV
assim o fez. Cobriu-se de ouro e de alturas e mandou matar, quem
ousasse questionar. Oh Bravos! Oh Destemidos! Dai graças pelos
vossos feitos que trouxeram dinheiro, riqueza e poder ao vosso
reino. Porém uma questão, perdoem-me se for impertinente: Foi
com esse dinheiro que pagaram a tristeza das famílias desmoronadas?

Prosseguindo…Uma vez que falo em dinheiro, analisemos em conjunto a evolução do pobre.
O pobre e coitado que sempre trabalhou, que sempre foi explorado,
que sempre foi vítima de escárnio, desde o tempo medieval que se
via negro (porque só isso lhe faltava para ser escravo dentro das
leis) para pagar o dízimo eclesiástico, os impostos do que produzia,
os impostos do que comia, os impostos do que fazia, os impostos do
que ria e outros tantos impostos que terminam em ia, nunca viu a
sua situação resolvida, tanto não viu que se continua a verificar nos
dias de hoje. E o rico? Que é que ele faz? Ou melhor, o que é que
ele não faz? Ele pisa, ele suga o pobre até não poder mais. E o pobre
que mais pode fazer senão sujeitar-se?
E aqueles que se enchem de coragem e tentam fazer o que é certo?
Calam-se, ou melhor, calam-nos, tal como tentaram calar Santo
António quando tentou corrigir os enganos dos humanos e proclamar os direitos humanos iguais para todos.
Mas quais direitos humanos? Mas qual dignidade? Tudo isso se
perdeu quando se assinou a declaração dos direitos humanos, que
aquando da sua assinatura se estava aí mesmo a violar os direitos de
outros, sendo que esta foi apenas conseguida através de revoltas a
custo de mais vidas inocentes.
Aguardo a vinda de outro Santo António que possa mais uma vez
tentar terminar com este desgoverno.

Onde estás?

Joana Isabel Simões

De olhar magoado
Choras sorrindo,
Desesperado…
Amargamente
Choro também,
Porque tu sofres,
Porque te quero,
Choro à distância,
Dói-me a saudade…
O meu choro é grito,
Porém perdido,
No nevoeiro
Do infinito…
Preciso falar, mas fico calada,
Mesmo acompanhada, fico sozinha,
Preciso de dormir, mas fico acordada,
Quero até sorrir, mas choro baixinho…
Preciso pensar, mas não tenho ideias,
Para poder supor que tu estás aqui…
Uma coisa apenas, preciso e me falta,
Uma coisa só e simples demais:
Faltas-me só tu…não preciso de nada mais!

Longe,
Distante,
O tempo passa,
Não queres…
Não sei?!
Talvez queiras também?!
Bastava uma palavra,
Um só sorriso…
Não posso suportar este vazio,
Que pesa à nossa volta e me magoa!
Porém esta ausência, esta verdade,
Pode ter-me destroçado brutalmente…
Esta saudade,
Em cada dia maior,
Saudade amarga, que em mim ficou,
Desse sorriso
Porque me sinto só na multidão,
Onde tudo me é estranho,
Porque me sinto triste rindo,
Mil vezes me pergunto, sem resposta…
Onde estás?

Assine o Jornal de Coruche
Tlm: 91 300 86 58 • geral@ojornaldecoruche.com
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Tribunal desaprova conduta da
pseudo-comissão de inquérito às obras
do Observatório do Sobreiro e da Cortiça
O Tribunal da Comarca de Santarém – Serviços do Ministério Público
determinou no dia 8 de Janeiro de 2010 que as insinuações de que teria havido prática de corrupção activa nos procedimentos da empreitada do edifício
do “Observatório do Sobreiro e da Cortiça” não têm quaisquer fundamentos.
A Assembleia Municipal de Coruche realizada a 4 de Abril de 2008
determinou que fosse enviada aos Serviços do Ministério Público uma cópia
do relatório produzido pela Comissão de Inquérito, constituída por deliberação da mesma Assembleia, onde se dava conta de factos que poderiam indiciar a prática do crime de corrupção activa na construção da empreitada.
Recorde-se que nessa mesma Assembleia, o grupo municipal do Partido
Socialista contestou a legalidade dessa Comissão de Inquérito, tendo a mesma comissão sido formada apenas por representantes da CDU (Luis Alberto
e Manuel Coelho) e do PSD (Francisco Gaspar).
O Tribunal da Comarca de Santarém – Serviços do Ministério Público
vem agora dizer que depois de “elaborado o respectivo inquérito por parte
da Polícia Judiciária, no âmbito da sua competência, chega-se à conclusão,
porém, que a situação em apreço não indicia a comissão de qualquer ilícito”.
Pode ler-se ainda no auto remetido pelo Tribunal que “Do mesmo modo,
da análise e consulta dos diversos documentos juntos aos autos, também
nada resulta nesse sentido de responsabilização jurídico-criminal”. O mesmo despacho de arquivamento acrescenta ainda “Porque não despiciendo,
diga-se que todas as acções e circunstância relativas ao concurso público e
à empreitada foram visadas pelo Tribunal de Contas, o que deixa antever
toda a normalidade e legalidade nas diversas actuações e procedimentos.”
O mesmo documento é esclarecedor de forma categórica quanto às motivações da pseudo-comissão de inquérito. Lê-se no despacho “Estamos em
crer que tudo não terá passado de uma mera questiúncula política, alimentada por diversos interesses e paixões partidárias” . Indo mais longe, alertando para o seguinte “Uma acusação tem que se basear em factos devidamente indiciados e não em inferência, deduções ou induções sem qualquer fundamento e sem consistência lógica. Como já supra se disse, a prova
indiciária recolhida – ou melhor não prova – não é de molde a poder suportar uma acusação contra quem quer que seja, exigindo-se que esta seja
credível, fundamentada, séria e oportuna”.
O presidente da Câmara Municipal de Coruche afirma que esperou tranquilamente este desfecho e sublinha a contundência do despacho em relação
às motivações da pseudo-comissão, “o Tribunal vem confirmar aquilo que
eu dizia na época, ou seja, que a tal comissão era apenas e só movida pela
luta político-partidária”.
Dionísio Mendes aponta o dedo à oposição e reafirma que na política
não pode valer tudo, “a forma de fazer política por parte de algumas pessoas, em Coruche, nos últimos anos, é no mínimo lamentável… talvez por
isso os resultados eleitorais tenham sido aquilo que foram...”. O autarca
concluí “que lhes sirva de lição e que a partir de agora a oposição coloque
os superiores interesses do concelho e dos coruchenses acima dos interesses partidários”.
Os autos foram arquivados nos termos do art.º 277, n.2, do C.P. Penal.

C O NCU RSO
Encontra-se disponível para consulta o regulamento para o concurso do cartaz das Festas em
Honra de Nossa Senhora do Castelo 2010.

Coruche celebra um século de República

Exposição

“Presidentes de Portugal”

A recriação histórica contou com a participação do presidente Dionísio Mendes

O Município de Coruche
inicia o ciclo de Comemorações do Centenário da República com a exposição fotográfica “Presidentes de Portugal”.
Esta exposição itinerante,
cedida e concebida pelo Museu
da Presidência, foi inaugurada
no dia 27 de Fevereiro, pelas 11
horas, em pleno Centro Histórico de Coruche.
A inauguração contou com
uma pequena recriação histórica
que começou na Rua 5 de Outubro e terminou na Rua de Santarém, no local da exposição.
Mais de cem pessoas seguiram
de perto esta viagem do primeiro Presidente da República,
Manuel de Arriaga, acompanhado pelo Presidente da Câmara
de Coruche, Dionísio Mendes.
Os cem anos de história da

Um Rolls Royce deu ainda mais brilho à recriação histórica

República Portuguesa podem
ser revisitados em 54 fotografias de cariz biográfico – algumas das quais inéditas – e um
filme produzido a partir de imagens de arquivo.
Esta mostra fotográfica pretende construir uma narrativa
dos momentos históricos que
mais marcaram Portugal desde a

O prémio a atribuir ao autor do cartaz vencedor
é de quinhentos euros (aos quais se aplicam as
obrigações fiscais em vigor).
O prazo de entrega dos trabalhos candidatos é
16 de Abril de 2010 (ou, por via postal, até dia 14 de
Abril de 2010) e os mesmos deverão ser entregues
na sede da Comissão de Festas de Coruche ou na
portaria da Câmara Municipal de Coruche.
A sede da Comissão estará aberta no dia 16 de
Abril de 2010 das 15 horas as 19 horas para recepção de trabalhos.
Os interessados deverão consultar o regulamento em www.festasdecoruche.com
A Comissão de Festas

Mais de 100 pessoas estiveram presentes na inauguração

Implantação da República a 5
de Outubro de 1910, bem como
dos dezoito rostos que presidiram o país até aos dias de hoje.
A exposição está patente ao
público, de Segunda a Sábado,
das 10h às 13h e das 14h às 18h.
Aos Domingos das 14h às 18h.
Até dia 27 de Março.
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TURISMO

As redes sociais
e o turismo

Carlos Palmeiro

Definido como um sector estratégico para a competitividade da economia portuguesa, o turismo é
uma das áreas agregadoras de investimento e o Governo tem vindo a canalizar para esta área recursos que visam a modernização e a qualificação da oferta, contemplados no Plano Estratégico Nacional do Turismo.
Apresentado em 2007, este
plano prevê que Portugal receba
21 milhões de turistas e atinja os
15,5 mil milhões de euros de
receitas em 2015, definindo uma
série de medidas de actuação
para atingir essa meta, das quais
as tecnologias da informação são
parte integrante como forma de
captar visitantes mas também
como ferramenta de ligação entre os agentes privados e públicos, facilitando a desburocratização e agilização de procedimentos. As redes sociais são preponderantes neste contexto.
Qualquer interessado nas
áreas do turismo e da internet –
em especial da denominada Web
2.0, conceito que surge relacionado ao incremento das redes
sociais na internet – não pode
abster-se das mudanças que
estão a surgir no sector do turismo e que resultam do impacto
revolucionário de um dos fenómenos de maior êxito ao nível da
internet: as redes sociais. São
hoje inúmeras, e de características diferentes, as plataformas ao
dispor dos utilizadores – Facebook, My Space, Hi5, You Tube,
Flickr, Twitter e muitas outras.

O fenómeno das redes sociais, que sobretudo têm como base a interacção e a troca social
entre indivíduos e organizações
que se encontram ligados através
de um ou mais tipos de correlações – valores, visões, ideias, trocas financeiras, amizade, negócios, entre outras –, veio para
ficar. Plataformas como o Facebook ou o Twitter servem hoje
para muito mais do que meros
espaços de encontro de amigos
perdidos e troca de fotografias,
servem para compra e venda de
produtos, para entretenimento,
para troca de contactos e experiências, para pensar estratégias
em grupo e inovar e até mesmo
para promover o turismo. Estes
usos são apenas uma pequena
parte dos usos possíveis tirando
partido das plataformas de rede
social na internet.
A crescente popularidade das
redes sociais como fontes de
referenciação de experiências e
aquisição foi também já identificada pelos agentes turísticos, que
em alguns casos estão a tirar partido activamente desse meio de
promoção, especialmente no
Twitter e no Facebook, dois dos

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

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

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62

serviços com maior visibilidade,
embora de forma ainda incipiente.
Os principais agentes do sector do turismo – os grupos hoteleiros, as companhias aéreas, as
agências de viagens, os agentes
de animação turística, entre outros – são aqueles que, estrategicamente, se têm vindo a posicionar mais perto dos seus potenciais consumidores ao interagirem
com esses directamente através
das redes sociais. Para além dos
seus próprios sítios na internet,
organizações como o Turismo de
Portugal estão presentes nas
redes sociais, fazendo chegar de
forma mais eficaz e menos onerosa informação importante aos
seus seguidores. Para além das
organizações institucionais, estão também presentes nas redes
sociais as organizações empresariais, que aproveitam estas
novas formas de comunicação
para promoção dos seus negócios.

base de carne de borrego, uma
das mais tradicionais da gastronomia alentejana. Borreguinhos
de azeite, ensopado de borrego
com hortelã, sarapatel ou borrego de cachafrito são apenas algumas das sugestões a provar nos
restaurantes aderentes.
O evento decorre nos concelhos alentejanos de Alandroal,
Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alter-do-Chão, Alvito,
Arraiolos, Barrancos, Beja, Borba, Castelo de Vide, Castro Verde, Crato, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola,

Marvão, Mértola, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão,
Nisa, Ourique, Portalegre, Portel,
Redondo, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Vendas Novas e Vila
Viçosa.
Consulte mais informações,
nomeadamente a lista de restaurantes, em www.noalentejohamais.com.
Festa da Flor da Madeira,
Madeira
de 15 a 18 de Abril: A melhor
forma de ajudar a Madeira após a
tragédia vivida, e colmatar a incúria dos responsáveis pelo ordenamento daquele território insu-

• Sugestões •
Semana Gastronómica do
Borrego, de 29 de Março a 4 de
Abril: A Páscoa é a altura de comer borrego e o Alentejo é a região por excelência desta carne e
da gastronomia à sua base. Mais
de 100 restaurantes do Alentejo
vão preparar deliciosas iguarias à
lar, é visitando-a! A Festa da Flor
é um dos mais coloridos eventos
tradicionais da Madeira e acontece todas as Primaveras. Há
muitas actividades e celebrações
na zona do Funchal, a começar
com o tapete de flores, concertos
e grupos folclóricos que dançam
ao ar livre.
Há também muitas exposições de flores e um vibrante
cortejo infantil onde cada criança
leva uma flor que depois é colocada na Praça do Município no
Muro da Esperança. No dia
seguinte, domingo, acontece o
cortejo principal com diferentes
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... A “corrida” solidária mais louca
do mundo, de 26 de Dezembro de
2010 a 9 de Janeiro de 2011.

A rota do
“Portugal Dakar Challenge”

Nelson Filipe, Director Técnico do Portugal Dakar Challenge

grupos vestidos com Bordado
Madeira e carros alegóricos decorados com flores que passam
pelas ruas do Funchal.
Consulte os diversos programas disponíveis nas agências de
viagem ou reserve você mesmo
(reserva de voo em www.easyjet.com, www.flytap.com ou
www.sata.pt, desde 23€ por trajecto com taxas e impostos
incluídos; reserva de carro alugado em www.europcar.pt ou
www.avis.com.pt, desde 50€ por
dia com taxas e impostos incluídos; reserva de alojamento em
www.booking.com,
www.hoteis.com ou www.expedia.com, desde 70€ noite/quarto
em hotel de 4 estrelas, quartoduplo em regime de alojamento e
pequeno-almoço, com taxas e

impostos incluídos). Mais informações em www.madeiraislands.travel.
Por tugal Dakar Challenge
A “corrida” solidária mais
louca do mundo, de 26 de Dezembro de 2010 a 9 de Janeiro
de 2011: Este projecto nasce para
dar forma a uma iniciativa de
cariz social, o tema central do
evento foca a forte vocação solidária do povo Português e a “afición” pelo automóvel, não esquecendo o espírito ancestral de
aventureiros e exploradores que
nos caracteriza.
A “assinatura” deste projecto,
A Corrida Solidária mais Louca
do Mundo, tem um carácter de
desafio e não propriamente de

AUTOMATISMOS

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

corrida, o evento não tem associada qualquer competição ou
componente desportiva (excepto
uma simbólica etapa final em
pleno Lago Rosa), contudo o
conceito que se procura transmitir é o de um raid/viagem diferente, cujo objectivo é chegar ao
destino com a missão cumprida.
Trata-se de um evento único,
que irá ligar Portugal ao mítico
Lago Rosa em Dakar, por percursos de rara beleza onde dunas
e “estradões” são o cenário principal. A estrutura do evento
assenta numa base de um máximo de 50 equipes, constituídas
por viatura e ocupantes, que partem em caravana seguindo o
Road-Book Oficial, criado especificamente para o Portugal-Dakar Challenge 2010.

GRANDE
CAMPANHA
AR
CONDICIONADO
www.corsat.weebly.com

O evento tem uma missão
solidária que resulta de motivações de âmbito social, porque,
acreditam os promotores, é possível concretizar uma acção solidária de dimensão nacional e
internacional através de uma
experiência única e memorável,
na qual se explora a natureza e a
condição humana na sua interrelação com o meio que a rodeia.
África em toda a sua grandeza e
esplendor é, simultaneamente,
um continente ao qual é imperativo dar atenção e apoio, designadamente às crianças e às suas
necessidades de sobrevivência,
razão maior que levou a Organização a nomear a Assistência
Médica Internacional (AMI)
como destinatário exclusivo do
projecto.

O raid/viagem conta com a
direcção técnica do organizador
e viajante coruchense Nelson
Filipe, que empresta toda a sua
experiencia e conhecimento na
organização técnica e operacional do evento. Nelson Filipe conta no seu currículo a participação
em inúmeras provas desportivas
(todo-o-terreno em motos e 4x4)
e em viagens pela América do
Sul, África e Europa.
Siga a preparação deste evento no seu sítio oficial na internet
em www.portugaldakar.com.
Consulte regularmente, e siga
em www.twitter.com/faceturis e
www.facebook.com/cpalmeiro,
o blogue Faceturis em www.faceturis.com e encontre mais
informação relacionada com turismo.

“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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Entrevista a Maria Luísa Ferreira

“A educação é um processo social, é desenvolvimento.
Não é a preparação para a vida, é a própria vida.”.
John Dewey

Ensinar para Viver
Maria Luísa Gonçalves Ferreira, Margarida Vinagre
e Américo Dias, são Professores aposentados do
Departamento de Línguas da Escola Secundária c/
3.º CEB de Coruche, onde as Suas energias foram
entregues ao ensino, educação e formação dos
jovens Coruchenses ao longo de várias gerações.
Por iniciativa do Seu Departamento de sempre,
foram homenageados inter pares, no dia vinte de
Novembro de dois mil e nove.
Hoje vamos conversar com a docente Maria Luísa
Gonçalves Ferreira

Ana Freitas(AF): Como se
sente nesta nova vida e o que
significa, para si, estar reformada?
Maria Luísa Gonçalves Ferreira (MLGF): Obrigada por
este convite tão simpático a três
professores reformados e pelo
convívio “inter pares”, como referes na introdução da tua entrevista. Foi muito agradável estar
com todo aquele grupo de colegas e amigos, que agora não temos tanta oportunidade de rever
e relembrar um pouco tempos
passados com todo o seu peso de
alegrias, sucessos e também preocupações e certamente alguns
insucessos.
Estar reformada para mim
não tem um significado de paragem ou inactividade.
Certamente é um tempo menos stressante, uma maior liberdade de escolha, um encaminhar
para outros ramos do ensino ou
do saber, a que agora nos podemos dedicar mais abertamente.
Como sabes, tenho uma família
grande, daí posso com um pouco
mais de calma e qualidade, colaborar nas tarefas necessárias ou
extras, orientar os netos a quem
transmito saberes, experiência e
principalmente princípios e forma de estar na vida, que me parece aquilo que as gerações mais

velhas, nunca podem deixar de
transmitir aos mais novos.
Aos pais compete educar, aos
avós colaborar e apoiar sempre
que possível.
Tenho também tempo para
me dedicar a algumas tarefas de
voluntariado, colaborando na Paróquia em catequese de adultos e
jovens e na preparação de noivos. Posso ainda dedicar algum
tempo a duas actividades de que
muito gosto – ler e viajar.
AF: “O importante não é
dar o peixe, mas ensinar a pescar”. De que maneira aplicou
este provérbio chinês no seu
trabalho enquanto profissional
da educação ao longo da sua
carreira?
MLGF: Como profissional
do ensino das línguas, sempre
procurei levar os alunos a gostar
de aprender e a ver que é com
trabalho e gosto, que se consegue
chegar a bons resultados.
Sabemos bem, que isso nem
sempre é possível, mas tenho a
grata recordação dos muitos alunos e alunas “que ensinei a pescar…” no sentido de mostrar a
forma de adquirir mais saber e
aprender a utilizar todos os meios
disponíveis, para melhorar as
suas competências. Assim é possível estarem preparados para
enfrentar todas as etapas que lhe

apareçam, desde que queiram
mesmo melhorar e aprender. Sei
que às vezes exigia trabalho, mas
sem isso não é possível avançar.
Sem disciplina, respeito, atenção, desejo de aprender e trabalho, a escola não consegue que
os alunos atinjam os objectivos
necessários para seguir em frente, com uma preparação adequada, que é base para todo o saber
futuro.
AF: O que considera ter
sido mais gratificante e o menos gratificante no seu percurso profissional?
MLGF: Foi muito gratificante ao longo da minha carreira
de professora, ter tido um bom
relacionamento com os alunos, e
ver que muitos deles com os
princípios de ensino que referi

conseguiram óptimos resultados.
Foi talvez ainda mais gratificante
ver aqueles que com maior
esforço e mais dificuldades, conseguiram melhorar e alcançar
plataformas que eles próprios
não pensavam serem possíveis.
Como todos, também tive
que enfrentar casos difíceis. Nos
últimos anos acentuou-se o aparecimento de alunos completamente desmotivados, perturbadores e desinteressados da aprendizagem, por mais que os professores lhes dedicassem grande
parte do seu tempo.
Vejo estas situações como resultado de uma tendência da educação familiar, cada vez mais
permissiva, o que leva os jovens
a não sentirem a responsabilidade da sua actuação na escola,

porque na sua educação não lhe
foram transmitidos princípios e
valores, sobre os quais tem que
assentar a aprendizagem.
AF: O que é o ensino hoje?
MLGF: Na minha opinião
tem havido muitas mudanças
que condicionam a actividade
docente.
Não pretendo enumerar todos
os aspectos que levaram á actual
situação que tem pontos positivos e negativos. Certamente as
alterações dos currículos nem
sempre foram uma melhoria.
Nomeadamente, na minha área a língua inglesa – a redução de
número de horas lectivas e o aumento do número de alunos por
turma, dificulta o bom sucesso
de muitos alunos.
Nos últimos anos em que en-

SAPATARIA
cozinha regional • qualidade em ambiente caseiro

Tel. 243 618 769

Telef. 243 617 429

Rua de Santarém, 71 • 2100-226 Coruche

Rua São Pedro, n.º 1 • 2100-164 Coruche
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... entrevista
a locutora de rádio Catarina Teles
Por: Ana Freitas
Coordenadora do Departamento
de Línguas

sinei houve uma modificação na
atitude dos alunos que gerou
realidades diversas; por uma
lado turmas de um bom nível,
estimuladas para a aprendizagem
e gosto pelos bons resultados e
por outro lado turmas com uma
grande falta de interesse pela
escola no que respeita á aprendizagem e ao trabalho. Certamente que a escola é um óptimo
lugar de convívio para os jovens,
mas a sua prioridade é ensinar e
preparar para o futuro.
Os professores têm que se
dividir numa larga gama de tarefas, que por vezes lhes retira tempo para a preparação das aulas,
que é a sua tarefa prioritária, que
implica estudo, actualização, aplicação e diversificação de acordo
com os alunos concretos que se
têm que ensinar.
Por outro lado houve um abrir
de novas possibilidades para o
ensino, com os meios audiovisuais e as novas tecnologias e uma
situação nova em que é necessário uma interacção professor /
aluno que implica formas diferentes de trabalhar.
Tudo isto é positivo e contribuirá para uma melhoria do ensino, mas não dispensa nem substitui os princípios básicos que
atrás referi e que são essenciais
para uma boa transmissão e partilha de saberes.
AF: Como perspectiva o ensino nas nossas escolas para o
futuro?
MLGF: Penso e espero que
haja uma alteração na forma de
educar nas famílias o que muito
se reflectirá na Escola. Continuando a haver um espírito de
abertura e uma sã camaradagem,
nunca se devem esquecer as
responsabilidades de cada um,
professores, alunos e todas as outras pessoas essenciais para o
funcionamento da Escola.
Tenho esperança que o futuro
nos traga um ensino de quali-

dade, exigente, disciplinado que
dê satisfação à Escola e aos Pais,
que certamente ficarão muito
mais contentes se os seus filhos
estiverem bem preparados para
enfrentarem o futuro que os
espera, com todas as dificuldades que conhecemos, compensados pela melhoria da capacidade de desempenho de quem
for educado nesse sistema de
ensino.
A todos os profissionais do
ensino desejo que consigam
levar a cabo, da melhor forma,
esta tarefa tão importante que é a
preparação das futuras gerações,
transmitindo-lhe informação e
conhecimentos científicos e simultaneamente incutindo-lhe os
valores que podem levá-los a ter
um melhor futuro.
Sem bons professores não há
escola que funcione e é preciso
coragem e forças para enfrentar
as dificuldades que o ensino
apresenta, mas nunca esquecer a
fantástica responsabilidade e a
gratificante tarefa de preparar as
futuras gerações.
Gostaria de terminar deixando como disse o Américo um
“abraço universal” a todos aqueles com quem trabalhei ou me
cruzei na Escola de Coruche.
À Ana Freitas, colega de tantos anos, e a todos os que pensaram e organizaram o convívio da
passado dia 20 de Novembro
muito obrigado.
AF: Foi um prazer conversar consigo e agradeço toda a
sua disponibilidade para esta
entrevista.
___
Na próxima edição deste jornal
entrevistaremos a docente Margarida
Vinagre, dando continuidade a esta
gratificante tarefa de conversarmos
com quem tanto nos tem a dizer sobre
a arte de ensinar.
____

Margarida: Qual o seu nome e profissão?
Catarina Teles: Chamo-me
Catarina Teles e sou locutora de
rádio. Trabalho em Rádio há cerca de 18 anos. Comecei na Rádio Voz do Sorraia e, actualmente, estou na Rádio Marinhais.
António José: Que tipo de
música costuma passar na
Rádio?
Catarina Teles: Eu tenho
um programa de discos pedidos
onde passo todo o género de música, a pedido dos vários ouvintes que telefonam para a rádio.
As músicas que costumo passar
na rádio…é mais a música popular portuguesa.
Margarida: Que tipo de
iniciativas a Rádio costuma
ter?
Catarina Teles: Fazemos
vários tipos de iniciativas, desde
recolha de roupas e brinquedos
para entregarmos em várias
alturas do ano às famílias mais
carenciadas do concelho… temos encontros de amigos e

ouvintes da Rádio e fazemos
todos os anos uma festa com
vários artistas que costumo passar na Rádio, que participam
também nesta festa.
João Silva: É divertido trabalhar na Rádio? Porquê?
Catarina Teles: Sim, é muito divertido porque tenho um
convívio muito próximo com os
ouvintes que participam. Também costumamos fazer vários
eventos e conhecemos grande
parte das pessoas que participam na Rádio. Sim, é muito divertido.
António José: O que acha
do Carnaval em Coruche e
quais as principais diferenças
entre o Carnaval de antigamente e o Carnaval de hoje
em dia?
Catarina Teles: Eu acho que
o Carnaval, ultimamente, em
Coruche, tem evoluído um bocadinho apesar de não ter nada a
ver com há alguns anos atrás.
Antigamente, as pessoas
aproveitavam o Carnaval de
uma forma diferente, tinham

outro tipo de brincadeiras, iam
para a rua e conviviam mais.
Ultimamente não há tantos
desfiles, principalmente na nossa zona, apesar de nestes últimos anos as escolas e Associações se estarem a organizar
mais.
Tiago: Gostou de estar no
C.R.I.C.?
Catarina Teles: Eu não conhecia a Associação, sabia da
sua existência mas ainda não
tinha visitado.
Gostei muito de estar aqui,
acho que são jovens que têm
muito para ensinar e para dar.
Gostei muito de estar aqui com
vocês!
Muito obrigado Catarina,
por nos ter visitado e contado
tantas coisas sobre o fascinante mundo da Rádio. Esperamos que não se esqueça de
nós e que, de vez em quando,
nos faça uma visita. É muito
simpática.
___

Os novos Corpos Directivos da Corart – Associação de Artesanato de Coruche, eleitos
em 19 de Fevereiro último, apresentam-se à Comunidade Coruchense, tendo como fim
reunir esforços para que esta entidade associativa mereça o lugar que sempre nela ocupou.
Assim, pretendemos estabelecer uma ligação próxima com todos os sócios, entidades e
população, cientes de que só com a colaboração e apoio de todos, a nossa Associação
Corart continuará a ser reconhecida.
Ajude-nos a divulgar o artesanato do Concelho de Coruche!
Contamos convosco! Colabore!
A Direcção
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Cáritas Paroquial de Coruche

FAZ O QUE EU DIGO…
E O QUE EU FAÇO!
Uma das mais importantes
fontes de influência na aprendizagem humana é o comportamento dos outros. Diariamente
somos expostos a uma enorme
multiplicidade de modelos que,
em diferentes contextos, exibem
desde os comportamentos mais
simples aos mais complexos. A
observação desses comportamentos e das suas consequências será, em grande parte,
determinante na aprendizagem.
Esta aprendizagem por
observação está presente desde
cedo. Muito antes de demonstrarem capacidade para aprender o que os outros estão a tentar ensinar-lhes, as crianças já
são capazes de aprender apenas
observando. “Os bebés imitam
os adultos desde o primeiro
dia”, acredita o pediatra António Lisboa. São as expressões
faciais, depois vêm os gestos
corporais e, enfim, as palavras.
“A imitação, capacidade inata
do ser humano, é uma das formas mais eficientes de aprender
novas acções”, afirma Lisboa.
É a partir dos dois anos de
idade que a imitação fica mais
evidente. A partir desta idade as
crianças têm tendência para imitar os mais velhos fazendo o que
eles fazem, vestindo-se e agindo
como eles. Imitar os mais velhos dá-lhes uma importância e
liberdade engraçadas. Os mais
novos protagonizam, assim,
verdadeiras histórias entre eles.
Um deles é o chefe, mau e autoritário, e o outro é o seu empregado, habituado a cumprir as
suas ordens. Falam como eles,
vestem-se como eles, fazem os
mesmos gestos e tentam dar um
rumo à história que, às vezes,
nem chega a ter um final. Tendencialmente, as crianças adoptam esta brincadeira para entrarem um pouco no mundo dos
adultos, agirem como eles e
perceberem que horizonte é esse
tão distinto do deles. Assumem
uma determinada postura ou
estatuto numa brincadeira porque, em alguns casos, é aquilo
que elas realmente desejavam
ser. Este é o motivo por que uns
preferem fazer passar-se por
médicos e brincar sob este
cenário, e outros preferem fingir
que são cantores de uma banda
rock famosa.

“As crianças aprendem o que vivem”

O PERIGO DA
CONTRADIÇÃO

TAL PAI, TAL FILHO
Acima de tudo os mais novos têm necessidade de imitar
os pais, as pessoas e figuras que
mais próximas estão de si. Aqui
reside o processo de identificação da criança e do mundo.
É muito comum vermos uma
criança vestida com o vestido da
mãe, pintar-se como ela, colocar
a sua mala e adoptar a sua maneira de andar. Os pais são os
seus pontos de referência, a
ponte através da qual passam da
infância para a maturidade.
As crianças observam os
seus pais em busca de orientação para o seu comportamento. Se, por exemplo, os filhos
muitas vezes vêem os seus pais
a resolver desavenças com gritos e agressividade, eles passarão a aprender essa maneira
para resolver disputas com outras pessoas. No entanto, se os
pais raramente levantam a voz
um para o outro, será menos
provável que os filhos recorram
a esse tipo de comportamento. É
observando os pais que eles
aprendem a relacionar-se com
as outras pessoas. Se os pais tratam os outros com delicadeza,
gentileza e cordialidade, eles
provavelmente farão o mesmo.
Se os pais caírem num padrão
de crítica – de se queixarem

deles, das outras pessoas ou do
mundo à sua volta –, estão a
mostrar aos seus filhos como
condenar os outros e a ensinar-lhes a ver o que há de errado
com o mundo, em vez de lhes
mostrarem o que há de bom.
Isso não significa que os pais
devam condenar-se por todas as
má-criações das crianças. Os
pais podem – e devem – ser eles
mesmos. Errar faz parte. Mas é
importante reconhecer os erros.
Ao exceder-se numa briga de
casal, por exemplo, convém
explicar à criança que estavam
nervosos e que talvez não tenham agido da melhor forma
para resolver o problema.
Quem nunca deu por si a
parar um palavrão pela metade
ao perceber que o filho estava a
prestar atenção? Um exemplo
vale mais do que mil palavras
pois é na convivência do dia-adia, imitando os adultos ao redor, que a criança aprende desde
actividades corriqueiras, como
escovar os dentes e amarrar os
sapatos, até conceitos abstractos, como a gratidão e honestidade. Se o exemplo for dos pais
a influência é ainda maior, já
que eles são, geralmente, as figuras afectivas mais importantes
na vida das crianças e em quem
elas se espelham desde pequenas.

A aprendizagem por observação mantém-se durante toda a
infância e adolescência. Ao ficarem mais velhos, os filhos
tendem a imitar os seus pais de
maneira menos explícita e fazem-no de formas mais subtis.
Os adolescentes sabem perfeitamente como os pais gastam o
seu tempo livre, como se divertem e como lidam com o stress;
e são especialmente críticos ao
verificar a diferença entre o que
os pais dizem e o que, na verdade, fazem. Se os filhos vêem o
pai beber demais para enfrentar
problemas, os “sermões” sobre
os perigos da bebida causarão
pouco ou nenhum impacto no
comportamento deles.
Dizer uma coisa e fazer outra
pode confundir o seu filho e ser,
de facto, “traiçoeiro”. Não adianta, por exemplo, querer honestidade dos filhos se os pais costumam mandar dizer que não
estão em casa quando não querem atender o telefone. Coerência entre discurso e atitudes é
fundamental pois as crianças
percebem para além do discurso. “Faz o que eu digo” não
funciona sem actos concretos. A
melhor maneira de ensinar o seu
filho, de valores morais a boas
maneiras, é mesmo dando bons
exemplos. Se os pais dizem que
uma atitude não é correcta e
mesmo assim a fazem, com certeza a criança ficará insegura,
não acreditará no que lhe é dito
e fará exactamente o que não
devia, já que ela aprende muito
mais pelo que vê fazer do que
pelo que lhe é dito que deve fazer.
Isso não quer dizer que os
filhos se tornam sempre cópias
fiéis dos seus pais. Embora, os
pais sejam os mais importantes
modelos de comportamento,
não são os únicos. E o processo
de construção da identidade é
complexo e não se dá apenas
por imitação (Coimbra de Matos).
A NÃO ESQUECER

Dorothy Law Nolte

anças, com quem elas aprendem, principalmente, por imitação.
! Além de gestos simples,
como pentear o cabelo, a criança também imita a maneira
como os pais falam e as atitudes
que têm. Se, por exemplo, os
pais costumam gritar ou bater as
portas quando estão chateados,
é normal que a criança reproduza este comportamento.
! Pode-se constatar a força
dessa tendência ao espreitar as
crianças a imitar os pais enquanto brincam. Muitas vezes, elas
repetem, literalmente, o que ouvem deles. Quando essas palavras são espirituosas ou sábias, é
comum os pais sorrirem e sentirem orgulho, mas quando são
agressivas e entremeadas de
palavrões, a reacção dos pais já
é diferente.
! Os pais podem achar que
não tem problema resolver as
questões aos gritos, salpicar palavrões na sua forma de falar,
fazer comentários preconceituosos, gabar-se de fugir aos impostos e, de vez em quando, beber além da conta. Mas é importante não esquecer que as crianças aprendem muito mais
observando os pais do que
ouvindo os seus “sermões”
Não perca no próximo número o tema: “Dificuldades na
Aprendizagem”

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:

! Do nascimento até ao início da adolescência, os pais são
os principais modelos das cri-

Telefone: 243 679 387
Telemóvel: 934 010 534
Fax: 243660388
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Entrevista a António Neves

Por: Rui Duarte

pessoas…
Este mês o Jornal de Coruche, entrevistou
António Neves, a cara e a alma do Rancho
Folclórico Regional do Sorraia.
Aos 80 anos, faz então o balanço de uma vida
dedicada àquilo que sempre amou – o Folclore.

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

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

ESTUDO, PROJECTO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REGA
Rações • Adubos •Sementes • Produtos Fito-Farmacêuticos • Produtos e
Equipamentos para Agricultura e Jardim • Redes de Vedação • Postes Tratados
Plásticos de Cobertura • Tubos e Acessórios para Sistemas de Rega e Canalizações
Equipamentos para Cozinhas e Casas de Banho • Motobombas, Máquinas
Agrícolas, Portáteis e de Jardim da prestigiada marca HONDA

Produtos e Equipamentos para Tratamento e Manutenção de Piscinas
Telef/Fax 243 675 862 Móvel 962 939 710 E-mail agrigarden@sapo.pt

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

ARRAGEST

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

Jornal de Coruche (JC) –
Sr. António Neves, com 80
anos que balanço faz do Rancho Folclórico Regional do
Sorraia?
António Neves (NA) – “O
rancho tem 45 anos foi fundado
em 1965, tudo começou quando
um grupo de pessoas foram às
marchas de Santo António em
Coruche foi quando duas pessoas vieram ter comigo o Sr. José Tanganho e o Sr. Manuel Serafim e falaram-me em fundar
um rancho folclórico, o que na
altura recusei pois sabia que
acatava algumas responsabilidades. No entanto acabei por
aceitar e prossegui com isto
para a frente apesar dos altos e
baixos característicos destas
coisas nunca falhámos nenhum
compromisso assumido até aos
dias de hoje pelo que considero
este balanço muito positivo.”
JC - O que pensa do futuro
do folclore?
AN - Na minha opinião penso que o meu grupo assim como
todo o folclore a nível nacional
tem todas as condições necessárias para continuar o trabalho
desenvolvido ao longo dos anos
e tem tudo para melhorar não o
contrario, pois nos dias de hoje
o folclore obedece a mais exigências e houve a criação da
federação portuguesa de folclore que veio ajudar.
JC - Que dificuldades encontra hoje em dia no folclore?
AN - As nossas dificuldades
são sobretudo em arranjar tecidos antigos pois muitas das
fábricas que os produziam fecharam e por vezes é difícil encontrar um tecido especifico
para fazer novos trajes.
JC - Como é a aderência
de pessoal jovem ao folclore?
AN - Quanto ao pessoal
jovem nos dias de hoje já não se
divertem como se divertiam na
minha mocidade, hoje em dia
temos os bares e as discotecas e
já não há tantos bailes como
antigamente, contudo ao longo

dos 45 anos que estou neste rancho folclórico temos sempre
conseguido arranjar jovens para
dar continuidade.
JC - O que acha que poderia ser feito para melhorar o
rancho folclórico que fundou?
AN - O grupo necessita muito de um espaço onde se pudesse expor os troféus, fotos e fatos
antigos, temos muita coisa por
expor e amontoada, um sitio onde toda a gente os pudesse visitar quando quisesse, pois estes
fazem parte da história dos nossos antepassados que residiram
no concelho de Coruche.

Para mais informações
sobre o Rancho Folclórico
Regional do Sorraia, consulte:
www.rfregionalsorraia.com
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3.º Torneio de Golf ENCOSTATAMIM

Pelo terceiro ano consecutivo, o coruchense António
Germano de Oliveira em
parceria com o Clube
House Santo Estêvão, organizaram o 3.º Torneio de
Golf ENCOSTATAMIM.
Apesar do tempo chuvoso,
o torneio contou com um
número considerável de
participantes.
O grande vencedor do
Torneio foi Victor Silva que
venceu o Stableford Net e o
Stableford Gross.
Após o torneio seguiu-se
um almoço convívio que
contou ainda com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Coruche, o
Dr. Dionísio Mendes.

Coruche entre os pré-finalistas das
7 Maravilhas Naturais de Portugal®

O Montado de Sobro do concelho de Coruche
ficou entre os 77 pré-finalistas das 7 Maravilhas Naturais de Portugal®.

por cada uma das sete categorias), tendo em
conta aspectos ecológicos, estéticos, científicos
e culturais de cada um.

A Câmara Municipal de Coruche apresentou a
candidatura na categoria de Florestas e Matas
com o objectivo de alertar o país para a preservação de um património inigualável e tão
importante a nível mundial como é o Montado
de Sobro.

No dia 7 de Março serão apresentados os 21
finalistas (três por cada uma das sete categorias), que irão ficar ao critério da votação
pública até dia 7 de Setembro de 2010, data
em que serão divulgados os resultados.

Um painel de 77 especialistas convidados
pela New 7 Wonders Portugal® avaliou as
323 nomeações e elegeu 77 candidatos (onze

As 7 Maravilhas eleitas serão apuradas pelo
maior número de votos em cada uma das
categorias, não podendo ser eleitas mais do
que duas Maravilhas por região.
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Depois do sucesso da campanha Coruche Inspira em
2009, o Município de Coruche decidiu fazer uma segunda edição mas desta vez contando com a ajuda e sugestões inovadoras de todos aqueles que possam ter
influência na divulgação, promoção e valorização do
concelho.
De acordo com o adjunto do Presidente da Câmara,
Pedro Orvalho, “esta reunião pretende aproximar as
várias entidades e colectividades turísticas e
empreendedoras do concelho para que seja criada
uma interligação entre todos e um espírito de cooperação. O contributo de todos é essencial para que
consigamos fazer do Coruche Inspira algo ainda
mais atractivo”.
As várias actividades que decorreram em 2009 no
âmbito desta campanha deram o pontapé de saída para
a reunião. Em 2010 as actividades que tão bem resultaram no ano anterior repetem-se: 24BTT, Sabores do
Toiro Bravo, FICOR, Campeonato da Europa de Pesca,
Semana da Juventude, Festas em Honra da Nossa
Senhora do Castelo, Coruche Gourmet Sessions,
Festival anos 80, Feira do Barato e das Oportunidades
e as Jornadas da Gastronomia.
As grandes novidades são a elaboração do Portal do

Turismo onde se pretende reunir toda a informação
sobre cada uma das colectividades e empresas dos
vários sectores do concelho. A iniciativa Passe as
Pontes em Coruche, que tem como objectivo trazer
público da grande Lisboa a passar os fins-de-semana
prolongados em Coruche, e o novo formato da Feira do
Barato e das Oportunidades que deixará de funcionar
nos habituais stands do Parque do Sorraia. Este ano
pretende-se que esta feira decorra nas várias lojas que
existem em Coruche, funcionando como uma forma de
dinamizar o comércio tradicional e o centro histórico da
vila.
Na reunião estiveram presentes representantes de
empresas e colectividades em áreas tão distintas como
a equitação, o ski, a hotelaria, restauração, caça, agências de viagens, associações desportivas e vinho.
O rescaldo foi muito positivo e mesmo os que não puderam estar presentes mostraram bastante interesse em
que este cruzamento de dados e esta interligação entre
os vários operadores turísticos resulte e traga frutos
para todos.
O objectivo é que esta tenha sido uma primeira sessão
de trabalho das muitas que se pretendem fazer para
melhorar as parcerias e valorizar o turismo em Coruche.

Coruche Inspira em 2010
Reunião juntou operadores turísticos do concelho
No dia 10 de Fevereiro a Câmara Municipal reuniu, no Auditório do Museu
Municipal de Coruche, várias colectividades e operadores turísticos do
Concelho para debater ideias a serem postas em prática na segunda
edição do “Coruche Inspira”.

Associação de pais, encarregados
de educação e amigos dos alunos
do agrupamento EDUCOR
Educar os nossos filhos é um desafio! Educar os nossos filhos em comunidade escolar e social é mais
do que um desafio, é uma obrigação de todos os pais e encarregados de educação.
A preocupação constante em proporcionarmos aos nossos educandos um futuro sólido, sustentado,
coerente e adaptado à realidade dos nossos dias, levou-nos a construir uma associação que possa
defender os interesses dos alunos.
Os principais objectivos da Associação são:
• Intervir de forma coerente e séria nos assuntos que envolvem os nossos educandos junto das entidades competentes, sempre que seja necessário;
• Promover o contacto entre os pais e a escola nos variados assuntos de interesse para os alunos;
• Recolher e promover opiniões e sugestões dos Encarregados de Educação;
• Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico e noutras que sejam do interesse dos nossos
alunos;
• Produzir Ideias e Sugestões de melhoria;
• Colaborar ou promover, com o agrupamento e outras entidades, iniciativas de interesse comum,
nomeadamente no âmbito cultural, pedagógico e social.
Pretendemos ser uma Associação de Pais activa e actuante. Esperamos contar consigo para crescermos da melhor maneira. Torne-se sócio, participe nas reuniões, envie-nos as suas opiniões, críticas
e/ou sugestões.
Este é o nosso desafio para si:
Junte-se a nós. Faça da Escola do seu filho, uma Escola melhor.
E-mail: associacaopaiseducor@gmail.com
T: 243 652 986

Ficha de Inscrição de Sócio da Associação de Pais
Nome do Associado:
Pai:

Mãe:

Outro. Qual?

Morada:
Telefone:

email :

NIF:

Data nascimento filho(s): ________________ ; _________________ ; _________________
Nota: Preencha e encaminhe até á Associação através do professor titular ou director de turma.
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motores de outros tempos

Rui Duarte

a nostalgia de um passado bem recente…

A FAMEL – Fábrica de
Produtos Metálicos S.A., foi
fundada em 1950 sendo uma
das maiores empresas de motorizadas de Portugal atingindo o seu grande destaque entre as décadas de 60 a 80, mudou muitas regras no mercado
e vendeu milhares de exemplares.
___
A Fábrica abriu portas no
ano de 1950 celebrando então
um contrato com a fábrica alemã de motores a gasolina a
Zundapp para a montagem em
Portugal, o acordo foi aprovado
e celebrado sendo então lançados durante várias décadas vários modelos com enorme
sucesso no mercado de vendas.
No inicio dos anos 90 e após

a entrada de Portugal na União
Europeia, a forte concorrência
internacional e a falta de capacidade para se adaptar à concorrência de outros países no fabrico de motas deparou-se na
empresa uma crise nunca antes
sentida. Como se tal não bastasse, a Zundapp o fornecedor de
motores à empresa, também
teve problemas económicos que
ditaram praticamente o fim e
deixaram a Famel sem motores
para a sua linha de montagem,
não havendo verba na altura
para procurar outros motores
além fronteiras e com a forte
quebra nas vendas, a Famel
começou lentamente a despedir
os seus colaboradores.
Entretanto o estado português
prejudicou a situação complicando a obtenção das licenças

de condução para 50 cm3 e incentivou a carta de condução de
modelos com motor de 125 cm3.
Em 2002 e depois de muitos
processos em tribunal, a empresa acabou por declarar falência.

As suas instalações ainda existem na Estrada Nacional 1 perto
de Águeda em agravado estado
de degradação.
A FAMEL foi um dos grandes marcos da indústria portu-

guesa do motociclismo sendo os
seus modelos mais emblemáticos a FAMEL XF-17 e a
FAMEL-Z3 que ficarão para
sempre na memória de muitos
portugueses.

Famel-Zundapp 3 velocidades de 1991

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

Renault Megane S. Dinam. 1.5DCI 5p (Diesel)
VW Passat Variant B.M 1.9 TDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 HDI 5p (Diesel)
Renault Megane Brk Dinam. S 1.5 DCI 5p (Diesel)
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p (Diesel)
Opel Corsa Ecoflex 1.3 CDTI 5p (Diesel)
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Skoda Fabia 1.2 12v 5p
Hyundai I30 CW 1.6 CRDI 5p (Diesel)
Peugeot 207 Trendy 1.4 HDI 5p (Diesel)
Volkswagen Polo 1.2 12v 5p
Seat Alhambra Stylance 1.9 TDI 7L (Diesel)
Seat Ibiza Fresh 1.4 TDI 5p (Diesel)
Renault Clio Luxe Dinamique 1.2 16v 5p

Retomas

Suzuki Swift 1.3 16v 5p
Skoda Octavia Break 1.9 TDI 5p(Diesel)
Skoda Fabia Break 1.2 12v 5p
Opel Astra Carav. Edition 1.7CDTI 5p (Diesel)
Hyundai Getz 1.1 5p
Mitsubishi Colt Invicte 1.2 5p
Fiat G. Punto 1.2 5p
BMW 320d Touring 5p (Diesel)
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p (Diesel)
Opel Corsa Silver + 1.2 5p
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p (Diesel)

Comerciais

Peugeot 207 1.4 HDI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI Van C/AC
Isuzu D-Max 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Peugeot 207 1.4 HDI Van C/AC
Citroen Berlingo 1.6 HDI Van
Citroen C-3 SX Pack 1.4 HDI Van C/AC
Peugeot Partner 1.9 D Van
Opel Combo 1.3 CDTI Van
Hyundai H-1 2.5 TD 9L C/AC

2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2005

2008
2008
2007
2007
2007
2006
2005
2005
2001

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
R. Maria Emília Jordão

Comercio de pneus
novos
e usados
Recauchutagem –
Calibragem de rodas

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche

Focagem de faróis –
Alinhamento de
direcções de veículos
ligeiros, médios e
pesados

Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163

Capas de bancos
“Nirita”

lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Rodas estreitas para
Agricultura

COMPUTADORES • POSTOS DE VENDA
SOFTWARE • ASSISTÊNCIA

RECAUCHUTAGEM CORUCHENSE

Rua dos Bombeiros Municipais, Nº 28-B
2100-179 CORUCHE

Créditos
de 12 a 120 Meses

DE MANUEL DE MATOS ALVES & FILHOS, LDA.

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

Tels. 243 689 300 • 96 130 27 72 • 93 610 11 69
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São Tomé de Meliapor,
cidade portuguesa esquecida
Madras, cidade de 4,5 milhões de habitantes, ocupa uma
posição proeminente na geografia da comunidade Tamil Nadu,
sendo capital do estado do mesmo nome situado no Sul da
Índia. O seu centro histórico é o
Fort Saint George fundado pelos
ingleses tendo a cidade crescido
e englobado as terras à volta,
incluindo a que foi a cidade portuguesa de S. Tomé, hoje um
bairro, conhecido por Mailapor,
onde uma grande catedral, construída sobre a antiga Igreja,
mantém vivo o culto católico
que em tempos o apóstolo S.
Tomé terá levado à Índia.
A administração inglesa de
meados do século XVIII estendeu a sua soberania a toda a
cidade a partir da sua cedência
pelos franceses no tratado de
Aix-la Chapelle já que as forças
francesas haviam ocupado S.
Tomé e daqui haviam partido ao
assalto de Madras que conquistaram e ocuparam durante alguns anos – ao que se crê, com
a ajuda dos frades capuchinhos
que veiculavam então a influência francesa em S. Tomé. Cessaram, a partir desta altura, as
pretensões portuguesas de reaver o estatuto de cidade com a
bandeira real portuguesa que até
então haviam conseguido por
parte do governador muçulmano. E é finalmente a queda do
império muçulmano e a derrota
dos seus exércitos que abrem a
porta ao completo domínio britânico da Índia e ao esquecimento de S. Tomé como cidade
que havia sido portuguesa.
Agora, S. Tomé, não é mais
do que o simples bairro de Mailapor dentro dos limites da cidade de Madras, tendo desaparecido praticamente a personalidade
histórica original do lugar que
se chamou S. Tomé. Deste, apenas restam alguns elementos
pontuais, como a Igreja da Luz
e, olhando com alguma atenção,
algo da estrutura urbana original
como a Rosary Road que seria
antigamente a Calçada do Rosário, ou a Luz Road que sucedeu
à primitiva Calçada da Luz que
descia a partir do largo da Igreja
do mesmo nome.
Com o nome S. Tomé – St
Thomas – existe a realidade da
antiga Igreja que os portugueses
redescobriram – Marco Polo já
a referia na descrição das suas
viagens, não se sabendo se de a

José Freire da Silva
Arquitecto

Igreja de Nossa Senhora da Luz, construída em 1516 por Pedro de Atouguia ou entre 1547 e 1582 pela família Medeiros,
segundo S. Muthiah em “Madras that is Chennai”, Gateway to the South, Ranpar Publishers, Chennai, 2005

ter visitado ou se de a conhecer
por relatos de segundos. Foram
possivelmente os portugueses
os primeiros europeus a chegar
ao local, a descobri-la e a aumenta-la. Está agora transfigurada na Basílica de S. Tomé,
uma catedral grandiosa, reconstruída sob a administração inglesa no sítio da antiga igreja,
num luminoso estilo neogótico
e sede de uma comunidade católica viva e extensa que anima o
local, onde se respira um ambiente de grande religiosidade e
que o Papa João Paulo II teve a
oportunidade de visitar na década de 90. Uma capela subterrânea mantém as relíquias do
Santo Apóstolo e a principal
missa está a ser celebrado pelo
Bispo no altar da capela perante
uma assembleia que enche o
recinto em atitude de grande
religiosidade e respeito. Esta
mesma atitude tivemos também
ocasião de observar na visita à
Igreja da Luz onde alguns locais
rezavam recolhida e devotamente.
Da esquina do quarteirão
ocupado pela catedral, atravessando uma artéria vibrante do

tráfego de automóveis, triciclos
e todo o tipo de pesados, parte,
perpendicular ao mar, a que foi
a Calçada do Rosário, terra
adentro como o terá sido a antiga cidade portuguesa. Mais
acima, a actual Rosary Road é
atravessada pelo que podia ter
sido a Rua Direita mas é agora a
Bazar Street, uma rua estreita e
irregular, muito comercial e
com edificações baixas.
As descrições antigas podem
no entanto levar-nos a pensar
que aqui seria, não a S. Tomé
dos Portugueses, mas a Meliapor que lhe era vizinha, onde viviam os comerciantes arménios
e se instalaram os recém-chegados muçulmanos fazendo aumentar a primitiva cidade portuguesa, diferenciando-a. Daí
que a designação de Rua do Bazar possa fazer sentido. Porque
a parte Portuguesa seria, segundo as descrições da época, mais
acima, mais próxima da Igreja
da Luz da qual se avistaria, a
seus pés, toda a cidade Portuguesa.
É genuína a surpresa do padre Nambidkai Nathan, do Centro Pastoral da Arquidiocese, na

Rosary Road, próximo da catedral, quando lhe falo da existência da primitiva cidade portuguesa naquele local, ele que
estudou em França e passou
algum tempo em Portugal onde
tem amigos. Conhece toda a paróquia e a existência de alguns
nomes de ruas de etimologia
possivelmente portuguesa, parece fazer-lhe sentido agora.
É genuína também a surpresa do funcionário dos arquivos
centrais de Madras, quando lhe
refiro a investigação sobre a
antiga cidade portuguesa, ele
que tem um irmão a viver no
bairro de Mailapor e de tal nunca tinha ouvido falar.
Gerações de portugueses
aqui viveram, negociaram, hastearam a bandeira portuguesa e
aqui multiplicaram as suas instituições civis e religiosas, reconstituindo um pouco do seu cantinho natal nestas terras orientais, tendo a coroa portuguesa e
o papado feito dela sede do bispado que ainda hoje se mantém.
E isto apesar de o Marquês de
Pombal ter rompido com as
obrigações que eram as da coroa
portuguesa de manter e alimen-

tar o bispado ao extinguir a Sociedade de Jesus em Portugal já
que eram os jesuítas o principal
suporte material da diocese e
origem de muitos dos seus bispos.
Dos portugueses, não restam
mais do que algumas pedras
tumulares no chão e nas paredes
duma Igreja ou no museu da
catedral. Para além disso, nem a
memória da sua existência ficou, mais do que o culto que
mantiveram aceso, bem vivo na
catedral erguida sobre a igreja, à
volta da qual vieram morar e
ficar por mais de duzentos anos.
___
Referências
- "Madras that is Chennai", S.
Muthiah Gateway to the South,
Ranpar Publishers, Chennai, 2005
- Saint Thomas of Mylapur, Diocese
of Saint Thomas of Mylapur (Sancti
Thomae de Meliapor), New Advent,
Catholic Encyclopaedia,
http://www.newadvent.org/cathen/13
382b.htm, Março de 2003, com
actualização de Fevereiro de 2010
___
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Notícias da Temporada 2010

António Ribeiro Telles na Arena
D'Évora
Em dia de festa do Forcado,
com o concurso de cernelhas á
tarde de onde sairá o grupo triunfador que irá pegar a corrida á
noite, além das demonstrações
de pegas pelos mais novos e
antigos forcados e execução de

diversas sortes, a empresa montou um cartel importante para a
corrida á noite.
António Ribeiro Telles irá aí
fazer a sua abertura oficial da
nova temporada alternando com
Vítor Ribeiro e o praticante Sal-

gueiro da Costa.
Lida-se um imponente curro
de Pégoras e pegam os Amadores da Tertúlia tauromáquica
Terceirense (Açores), vencedores do ano passado e pegará
também o vencedor deste ano.

Manuel R. Telles Bastos em
Vila Viçosa e Vila Franca de Xira
Manuel R. Telles Bastos inicia a sua temporada no festival
da Rádio Campanário em Vila
Viçosa no dia 20 de Março ás 15
horas e no mesmo dia á noite,
21.30 horas, actua também em
Vila Franca de Xira, no festival
a favor da Associação dos Amigos dos Animais de Vila Franca
de Xira e da Casa dos Forcados
Amadores locais.

Em Vila Viçosa o cartel é
composto por Joaquim Bastinhas, José Luís Cochicho, Luís
Rouxinol, Ana Batista, Manuel
R. Telles Bastos e Marcos Tenório Bastinhas.
Pegam os Amadores de S.
Manços, Académicos de Elvas e
Bencatel. Lidam-se novilhos de
Sommer D'Andrade, Cunhal
Patrício Hrds., Grave, Paulo
Caetano, Cochicho e Santiago.

Ao intervalo haverá fados com
o trio Marialva.
Em Vila Franca de Xira,
Manuel alterna com Vítor Ribeiro, Manuel Caetano, Tomás
Pinto, o matador Luís “Procuna” e o novilheiro Nuno Casquinha. Lidam-se novilhos de distintas ganadarias.
Pegam os Amadores de Vila
Franca de Xira na estreia do seu
novo cabo, Ricardo Castelo.

João R. Telles Jr. em Alcochete e
Santarém
João Ribeiro Telles Jr inicia
a sua temporada 2010 em Portugal no festival de solidariedade que terá lugar em Alcochete a
14 de Março ás 16 horas a favor
da “Abrigo”.
João reparte cartel com Manuel Lupi e João Salgueiro da
Costa, a cavalo e o matador Vítor Mendes e os diestros espa-

nhóis Uceda Leal, Miguel
Abellan e Sérgio Aguilar. Pega
uma selecção de forcados amigos da Abrigo comandados por
João Simões, lidam-se reses de
Passanha, José Lupi, Fermin
Bohorques, S. Torcato, Grave,
Conde Cabral e Falé Filipe.
A 21 de Março também ás
16 horas João Telles Jr volta a

Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins

abrir praça desta vez em Santarém para lidar toiros da famosa divisa espanhola de Guardiola. Alterna com Duarte Pinto
e Francisco Palha.
Pegam os Amadores de Santarém e Alcochete. A empresa
“Aplaudir” mantém a politica
de preços dos bilhetes a partir de
5 euros.

Joaquim Mesquita

crítico taurino
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1.ª Grande Corrida de Toiros das Confrarias

Com total apoio da "Confraria Gastronómica do Toiro
Bravo", ocorrerá em Coruche a 29 de Maio a 1.ª
grande corrida de toiros das confrarias.
No mesmo dia está previsto o capítulo da confraria,

razão por que se espera que Coruche receba variadas representações de confrarias congeneras e também a visita de muitas confrarias enófilas.
Certo no cartel já está o nosso conterrâneo António

S OBRE T OIR OS

Ribeiro Telles, e, prometemos mais informação no
próximo número, com a certeza de que Rui Bento
nos mostrou todo o seu interesse em que o cartel
seja fortíssimo.

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

Adeus ao velho senhor!
Manuel Gonçalves,
finou-se. Ao que consta caiu
numa escada na aldeia em que
nasceu. Estava nos astros que
assim seria. Ao longo da vida
aconteceram-lhe um bom número de acidentes capazes de
lhe roubarem a vida. Uma vez
caiu (as quedas, foram uma constante…) nuns curros com toiros em França, sendo que quem
o salvou foi o Luis Garçoa (a
quem depois esqueceu…), depois constou e foi verdade, que
caiu no fosso de um elevador,
agora caiu por uma escada
abaixo e ao que me disseram um
traumatismo craniano rouboulhe a vida. Tenho pena, aliás
tenho sempre pena de ver desaparecer pessoas com que me
cruzei. Que no entanto, o “cinismo” me não turve o raciocínio…
Manuel Gonçalves desempenhou na festa nacional um
papel de inquestionável importância, o que não significa que o
que fez fosse importante. Fica-me mal nesta altura em que se

louva, expressar-me assim, mas
já estou velho para que me permita trair o que penso.
Foi na realidade um empre-

sário importantíssimo para o
nosso pobre meio, recordo até
que com o Sala voltou a esgotar
Santarém numa corrida da Re-

nascença, recordo também que
mascarou Paco Ojeda de Traie à
federica e voltou a esgotar tal
praça, recordo que soube inventar fórmulas de “sucesso”, só
que não consigo atingir planos
superiores que me testemunhem
que tais sucessos interessaram
de verdade á festa.
Começou por enfermeiro (e
os pensos rápidos foram sempre
a sua especialidade…) e, como
empresário iniciou-se no boxe.
Mas a festa é algo mais que um
combate e agora que os deuses o
chamaram fico sem saber se alguma vez o entendeu.
Animou a festa, concretizou
cartéis esquisitos e cartéis bandis de êxito garantido, desempenhou o papel que lhe consentiram e a história dirá até que
ponto foi grande ou pequeno.
Foi… pessoalmente, sem exageros, só tenho que lhe agradecer sinais de consideração, e,
por assim ser, é para mim triste
a sua partida. Resta-me esperar
que o amplo espaço que deixa
vago seja preenchido pela posi-

tiva, por alguém que embora
não tendo tanta noção do espectáculo, tenha um pouquito mais
de respeito pela essência da
festa de toiros e verdadeira afición.
Manuel Gonçalves soube ser
um homem sério, razão pela
qual deixa saudades, mas imorredoira que é a festa, é bom que
com frontalidade se reconheça
que como homem que foi do
espectáculo saberia que o mesmo continua; por outro lado,
que aqui expresse, digo-o de novo que a vaga que deixa possa
ser preenchida por alguém que
sinta mesmo a festa, que a festa
bem que precisa que dela cuidem.
Que fique contudo a noção
de que apesar do expresso, a
memoria de Manuel Gonçalves
me merece a mais profunda
consideração.
Pessoalmente, sempre me
respeitou, o que não é de somenos.
Que descanse em paz.
___

Campanha
“Bem vindo a
2010”

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

O Talho do Manel
oferece-llhe vinho
O Talho do Manel
dá-lhe as boas vindas
a 2010, oferecendolhe uma garrafa de
vinho.
Nesta edição do JC
recorte o cupão de
oferta, na capa, e
troque-o no Talho do
Manel por uma garrafa
de vinho
ao comprar o produto
seleccionado para a
campanha.

III

Suplemento de O Jornal de Coruche • Ano 4 - Número 47 • Março de 2010

suplemento

Tauromaquia

Tinha que Ser
“Na vida tudo se torea”,
proferiu um dia Rafael “El
Gallo” do alto da sua filosofia
“pinturena y gitana”. Assim é!
___
De há muito que defendo e
escrevo que a festa de Nossa
Senhora das Candeias em Mourão, é, de facto a data da abertura oficial da temporada entre
nós, sobretudo porque, passe o
que passar, tem capacidade para
concitar os duzentos ou trezentos aficionados de verdade, que
com fome de toiros demandam
a vila.
Neste espírito temos acompanhado as diferentes organiza-

ções que de há tempos para cá
têm promovido o festival pela
positiva, sempre nos merecendo
o apoio que têm feito por merecer, a ponto de que na terra me
sinto em casa. Mas, como disse
o poeta, “mudam-se os tempos,
mudam-se as vontades”, e à parte o “taurino”, senti-me de facto
bem tratado; abracei amigos,
convivi saudavelmente, divertime, e confesso que como de
costume saí da terra satisfeito,
apesar de uma pedrita no sapato.
Não me considero bem tratado pelo presidente da junta de
freguesia, mas desse, que aspirando a politico, dizer vale, que
se insere no conceito explanado

por Alves Redol em “Barrancos
de Cegos” em que afirma tão
somente que “um politico é um
homem público e uma mulher
pública toda a gente sabe o que
é”, por aqui me fico e mais não
digo.
Digo sim, e por escrito, que
me senti desconsiderado por um
tal Florindo Ramalho, forcado
menor em tempos e agora especialista em “assuntos taurinos”,
que andando por cá há alguns
anos, apesar de por hábito olhar
de atravessado, me parece que
tem obrigação de me conhecer.
Tenho pena de o afirmar mas
deixou-me provado que não é
flor que se cheire, e com o que

digo aviso os que ainda nele
confiam!!!
Quanto ao festival, um bom
pupilo de Dias Coutinho e outro
de Grave e o bom estar de Rouxinol no equestre e de Velásquez
a pé; Jairo Miguel passou por
Mourão e a “promessa” João
Augusto Moura evidenciou bem
mais maneiras de operário do
que de artista, pese o se ter esforçado por agradar. Já vi muito
melhor e, se quer ser, tem que
repensar o seu toureio. Ninguém
tira água de poços secos e insistir só em dar passes não o favorece, só o prejudica. Tem madeira, é facto, mas tem que a
estimar!

Verdade mesmo é que daqui
por um ano, se os deuses o consentirem, voltarei na mesma
data a Mourão; é sempre muito
bom rever, em seu sitio, os amigos que estimamos.
Em tempo: para que conste,
e sob palavra de honra, o meu
primeiro gesto mal estacionei
nas redondezas da praça à hora
do sorteio, foi diligenciar comprar uma senha para os camarotes, o que o tal presidente da
junta inviabilizou, como nota,
como de costume, foi em tal
zona da praça que me instalei.
____
Domingos da Costa Xavier

O lado humano
da coisa…
CONVOCATÓRIA
Joaquim Gonçalves Banha, Presidente da Assembleia
Geral do C.R.I.C. – Centro de Reabilitação e Integração
de Coruche, convoca todos os associados para a Assembleia Geral que se realiza no dia 29 de Março de 2010, às
15h00m, na sede do C.R.I.C., na Rua de Moçambique
nº20, de harmonia com os Estatutos cap. VI, art.17.1, com
a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações.
2. Apreciação e votação do programa de acção para o
ano 2010.
3. Apreciação e votação do orçamento previsto para o
ano de 2010.
Se à hora atrás referida não estiver presente a maioria
dos sócios do C.R.I.C., a Assembleia Geral terá inicio 1
hora depois, em segunda convocatória, com qualquer
número de presenças:
Coruche, 04 de Março de 2010
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Joaquim Banha

Creio que é sabido que Luis
Rouxinol é tão bom caçador quanto
toureiro, aliás paixão que comparte
com a importante número de figuras
da festa.
De há tempos que a sua generosidade o leva a compartir o espólio das
jornadas venatórias com um grupo de
amigos, em que pontifica pelos dotes
culinários o João Mascarenhas, tão
bom com os tachos como com a caneta.

Trago tais intimidades à despesa da
conversa para aqui poder realçar,
chamar-lhe-ei, o lado humano da
coisa…
Tão só porque tais ocasiões de
saudável convívio nos revelam (e á
evidência…) que Juan Belmonte tinha
carradas de razão quando afirmou
–“se torea como se es”.
___
DCX

Francis Wolff e
“50 razones para
defender la corrida
de toros”
De há muito que me apercebi, e
por aí sigo movendo os meus interesses, que só as actividades que concitam
o labor e saber das universidades,
podem almejar estatuto e "carta de
alforria".
Por assim ser, muito me agrada
que o catedrático de filosofia da
Sorbone, Francis Wolff, que de há
muito nos brinda com fatias do seu
saber matéria taurina, tenha agora
elaborado um "précis", com o título
supra mencionado, que esmaga de

forma avassaladora a argumentação
dos anti-taurinos. Cá por mim
agradeço-lhe tal publicação e é obvio
que a aconselho vivamente. Os que o
não o quiserem entender manifestam
algo mais que capacidade mental e
porque me não merecem respeito os
que persistem na estupidez, como
diria o saudoso Mestre Baptista - vãose empinar ao Padinhas!!!!
___
DCX
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TTM comemora 3.º Aniversário
Texto: Dr. Abel Matos Santos

– Homenageia José Luís Gomes e surpreende Joaquim Tapada

Fotos: Joaquim Mesquita

Joaquim Tapada, homenagem surpresa
surpresa e muito justa.

Foi no passado dia 1 de Março, que a
Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana” que
tem como dinamizador Joaquim Tapada,
comemorou 3 anos de vida, desta vez com
a justa e merecida homenagem ao Cabo
do Grupo de Forcados Amadores de
Lisboa, José Luís Gomes.
O forcado da capital está de saída das
suas funções de Cabo do grupo de Lisboa,
que passará, a partir de 8 de Abril, na corrida do Campo Pequeno, a seu filho Pedro
Maria Gomes.
Com cerca de 150 pessoas, a sala foi
pequena para tanta gente, tendo contado

com as palavras de homenagem por parte
do advogado e escritor António Manuel
de Moraes que emocionou tanto o homenageado com todos os presentes.
Depois, José Luís Gomes agradeceu
comovido a todos, com seus filhos de um
lado e o seu pai quase centenário toureiro,
matador Augusto Gomes Júnior.
Mas a noite estava para emoções, e
José Luís Gomes conjuntamente com a
Direcção da afamada pastelaria lisboeta
que dá nome e espaço à tertúlia surpreendeu o homem responsável pela sua existência, Joaquim Tapada.

José Luis Gomes recebeu
recebeu das maos de António Maria
Brito Paes uma placa comemorativa da homenagem

Com um discurso elogioso e revelador
do carácter de Tapada, fez-se também
justiça a um Senhor de fino trato e invulgar cultura, que agradeceu comovido.
A Sr.ª D.ª Onélia, administradora da
Mexicana, chamou a mulher de Joaquim
Tapada e em conjunto com José Luís Gomes ofereceram bonitos presentes ao
anfitrião.
Também o Ciclo de Amigos Taurinos,
o qual inclui vários tertulianos da Mexicana, ofereceu por intermédio de Francisco Farinha e Fernando Clemente, um
significativo obelisco a Joaquim Tapada

Depois, foi a vez de fados e guitarradas, dedicados ao Cabo José Luís Gomes,
cantados por Vânia Conde, Trio Marialva
com Manuel da Câmara, Rodrigo Pereira
e Francisco Pires e Dulce Guimarães,
acompanhados à guitarra por Ricardo Parreira e à viola por Marco Oliveira.
O Jornal de Coruche, esteve como
sempre presente e sendo distribuído a todos os convivas.
Os aplausos fizeram-se ouvir durante
toda a noite, num ambiente de são convívio e amizade.
É assim a Festa dos Toiros!
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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Tauromaquia

Campo Pequeno
dá início a ciclo de
TTM comemora 3.º Aniversário conferências taurinas
com “cartel de no
hay billetes”
> continuação da página anterior

Com o Salão Nobre completamente cheio, iniciou-se quintafeira a noite o Ciclo de Conferências Taurinas promovido pela
empresa do Campo Pequeno.

A dona da casa apagou as velas do 3.º aniversário da Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana”

O tema da primeira conferência “O Toiro Bravo. Da selecção de
vacas e sementais até à praça. O conceito de bravura”, foi desenvolvido pelo Doutor Joaquim Grave, ganadero e proprietário da
divisa Murteira Grave.
Mercê de uma brilhante exposição, Joaquim Grave abordou factores envolventes à criação do toiro de lide e explicitou o seu conceito de bravura, após o que se seguiu um animado diálogo com a
plateia.
Falando com o profundo conhecimento de causa que lhe advém
da tradição familiar, do seu percurso académico e de investigador
na área da criação do toiro de lide, Joaquim Grave conseguiu transpor para a interessada assistência, além de importantes conceitos
técnicos, a sua paixão pela actividade ganadera.
Fez a apresentação do orador e moderou o debate, o antigo forcado Tancredo Pedroso.
O ciclo prossegue nos dias 11 e 25 de Março, com temas dedicados à corrida à portuguesa e à corrida integral, respectivamente.
O acesso às conferências é gratuito, mas sujeito a inscrição, sendo
estas aceites através do e-mail tauromaquia@campopequeno.com
ou pelo número de telefone 21 799 84 56/0, e sujeitas a confirmação.

Festival em
Arruda dos Vinhos

Dulce Guimarães, uma grande Senhora do Fado

Numa parceria com a Tertúlia “O Piriquita” e a empresa do
Campo Pequeno, vão levar a efeito o IV Festival da referida
Tertúlia. Seis figuras do toureio de primeiro plano em Portugal e
Espanha actuarão sábado 13 de Março, na Arruda dos Vinhos, no
IV Festival da Tertúlia “O Piriquita”. Em praça estarão os cavaleiros
Joaquim Bastinhas, Luís Rouxinol e Tiago Carreiras, os matadores
espanhóis José Pedro Prados “El Fundi”, Juan Serrano “Finito de
Córdoba” e António Ferrera e o novilheiro português Paco
Velázquez.
As pegas estarão a cargo do Grupo de Forcados Amadores de
Arruda dos Vinhos e serão lidados sete novilhos da ganadaria de
Ascensão Vaz.
O festival terá início às 16h30.

Revista taurina
“Ruedo Ibérico”
já nas bancas o Nº 60
Em preparação a
Edição Especial
com toda a
Temporada de 2009
e-mail: ruedoiberico@gmail.com

Dr. Abel Matos Santos, Joaquim Tapada, respectivas esposas e o Prof. Amaral Pais.
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OPINIÃO

A Manifestação Pela Família Verdadeira
e Contra o Casamento Gay

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

Ocorreu no dia 20 de Fevereiro e acabou por ser um sucesso relativo. Apesar de tudo, um sucesso.
Porque a consideramos um sucesso embora relativo? Por várias razões que passaremos a dilucidar.
Em primeiro lugar porque se
conseguiu tirar do conforto do
seu lar uns milhares de pessoas
que pertencem a um conjunto de
portugueses que não tem por
norma manifestar-se publicamente. Sabe-se a dificuldade
existente (é um facto social/humano) que as chamadas “maiorias silenciosas” têm em defender com ardor causas de princípio
até mesmo, interesses pessoais
ou de grupo. Essa militância está,
normalmente, reservada a minorias determinadas que visam
objectivos específicos e, ou, revolucionários.
Depois porque este “feito”
foi conseguido por um grupo de
pessoas voluntariosas, que não
estão ligadas a partidos ou grupos “de interesse” e que, aparentemente, se dispuseram a trabalhar em troca de nada. E sem
o apoio objectivo e material de
qualquer organização ou instituição estruturada, existente. Sequer com o apoio explícito de
figuras com visibilidade pública, de nomeada (há até quem se
disponha a aparecer só depois
de saberem da visibilidade do
sucesso…)
Depois constitui um bom
augúrio a participação de centenas de jovens – que representam
o futuro – faixa etária que, naturalmente, se dedica a actividades de cariz mais lúdico.
Apesar do voluntarismo e
insipiências de toda a ordem, a
manifestação decorreu de uma
forma muito razoavelmente organizada, em boa ordem de marcha e alto grau de civilidade.
Foi até bom que tivesse havido uma mini contra manifestação por alturas do cinema S.
Jorge. E foi bom porque deu
para ver o contraste de (muito)
poucos que estavam com ela,
versus os milhares que desfilaram à sua frente, tendo-os olimpicamente ignorado com a excepção de uns poucos casos
individuais prontamente circunscritos. Saíu-se por cima!
E tudo isto se passou contando-se com uma hostilidade contida e indiferença, da maioria
dos órgãos de comunicação social, o que demonstra o longo
caminho que há a percorrer para
se atingir um grau aceitável de
ética profissional na classe dos
jornalistas e, ou, empresas de

comunicação. Cumpre saudar a
família real nas pessoas de SAR
o Sr. D. Duarte e mulher, a
Duquesa D. Isabel, que estiveram na linha da frente da manifestação. Assim deve ser, pois o
exemplo deve vir de cima.
Já da hierarquia da Igreja se
esperava mais. É certo que a
manifestação não era de católicos (e seria bom que numa próxima oportunidade se pudesse
contar não só com os evangélicos, mas também com judeus,
muçulmanos e hindús), mas sim
de todos os portugueses que se
queiram bater pelos princípios
fundamentais da sua cultura,
identidade e liberdades fundamentais, que lhes vêm do princípio da nacionalidade.
Sem embargo, o que está em
jogo, também, são princípios
doutrinários da Igreja de Cristo.
Compreendemos a necessidade
de prudência, de reflexão e de
ponderação. Mas quando o que
está em causa são coisas essenciais, vai-se à luta com tudo o
que se tem. Os generais têm que
se pôr à frente das tropas, senão
tal facto vai-se reflectir no moral
das mesmas. Dá ideia, até, que
se perdeu a Fé… Há coisas com
que não se pode contemporizar
sob pena de derrota total e humilhação. Na dúvida, evoca-se o

Espírito Santo e vai-se ao combate, porque de um combate se
trata!
O sucesso foi, pois, relativo,
mas o absoluto é intangível…
Há pois que preserverar,
criar capacidades e manter a
coesão; o entusiasmo contagia e
os menos crédulos na importância do seu contributo, precisam
de ver coisas acontecer.
É precioso haver acção política e cívica fora da ditadura
partidária, que inquina a vida
nacional e está longe de ser re-

presentativa do todo português.
É de suma importância fazer trabalho doutrinário (não se combatem ideias com bombas…), e
ter paciência para esperar pelo
resultado, não amanhã, mas para depois de amanhã. Ninguém
vai mudar as coisas por cada um
de nós.
A luta está longe de estar
ganha. É preciso parar a lei iníqua que foi aprovada; é necessário conseguir um referendo
sobre esta abominação do desvirtuamento do casamento; é ur-

gente parar a destruição da família tradicional. E estes são
apenas alguns aspectos em que
incorre a verdadeira subversão
da sociedade portuguesa (e ocidental!) que está em marcha.
Tal levará à descaracterização da nossa identidade o que
aliado aos constantes ataques
que têm sido desferidos relativamente à nossa individualidade
augura, a prazo, não o “Finis
Patriae” de que falava Guerra
Junqueiro, mas o definitivo.
___
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Um jogo com história
seguida uma partida memorável de Fischer
com apenas 13 de idade, um jogo que ficou
para a história como sendo o jogo do século.

O décimo primeiro campeão do mundo
em xadrez foi Robert James Fischer, mais
conhecido por “Bobby Fischer” (Campeão
do Mundo entre 1972-1975). Para ser sincero, quando à meses atrás iniciei esta caminhada de apresentar ao leitor do nosso jornal um pouco sobre a biografia de cada
campeão do mundo, a minha mente vibrou
com a ideia de escrever um pouco sobre a
fantástica história de vida de Bobby Fischer.
Foi sem dúvida o mais incansável e
ambíguo dos campeões. Filho de pai alemão, Hans-Gerhardt Fischer, um biofísico e
mãe judia-suíça naturalizada norte-americana, Regina Wender, aprendeu a jogar
xadrez aos seis anos com a sua irmã mais
velha, enquanto a mãe ia trabalhar. Nasceu
em Chicago, no ano de 1943, mudou-se
cedo para a Califórnia e pouco tempo depois
para Nova Iorque, onde pôde desenvolver a
sua aprendizagem no xadrez, em clubes de
xadrez como o Marshall e o Manhattan. O
estilo energético de Fischer é aquele de um
“assassino no tabuleiro”: monstruosa
dedicação, sede de vencer, pressão furiosa,
varrendo tudo no seu caminho... mais tarde
o génio solitário desafiou a formidável escola soviética de xadrez, e para deleite do ocidente, venceu!! Para perceber a sua personalidade ambígua convém relembrar que
Fischer cresceu sem o pai. Quando já estava
em idade adulta, certa vez disse numa entrevista:”o meu pai deixou a minha mãe quando eu tinha dois anos. Eu nunca o vi. Minha
mãe só me disse que o seu nome era Gerhardt
e que ele tinha descendência alemã. Crianças que crescem sem um dos pais tornam-se
lobos…..”. Depois de aprender a jogar
xadrez, Fischer passava o tempo a jogar
contra ele próprio e não tinha interesse por
outros jogos e brincadeiras para além do
xadrez, o que levou sua mãe a procurar um
psiquiatra. O médico respondeu que o xadrez estava longe de ser negativo, pelo contrário. Mais tarde a mãe colocou um anúncio
no jornal: “procuro um professor de xadrez
para o meu filho de sete anos”. E foi assim
que Bobby Fischer entra no mundo maravilhoso do xadrez. E, assim, com sete anos e de
forma construtiva Fischer começa a “beber
a fantasia” deste jogo intemporal. Bobby
progrediu rapidamente. Aos nove anos já
impressionava os seus adversários adultos
com “o seu senso de jogo intuitivo, o seu
rápido raciocínio e a sua capacidade de analisar uma posição. O seu entusiasmo nunca
enfraquecia e ele mostrava uma concentração fora do vulgar e uma força de vontade
incrível. O xadrez já o tinha conquistado”.
Já com nove anos Fischer exigia silêncio na
sala de jogo “por favor! Isto é uma partida
de xadrez! Aqui se joga xadrez”, e claro o
silêncio regressava à sala de jogo pois com
tenra idade já Fischer tinha conquistado o
respeito de todos. Fischer, queria apenas
estudar e aprender xadrez, para ele a escola
era uma perda de tempo, incrível este pensamento pois tudo é importante!! Com 13
anos Bobby já era um jogador respeitado
pois apresentava um estilo de jogo invulgar
para a época, ideias diferentes e ousadas
para os restantes jogadores da época. De

Donald Byrne – Robert Fischer
Defesa Grunfeld, NY-1976
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.d4 O-O
5.Bf4 d5 6.Db3 dxc4 7.Dxc4 c6 8.e4 Cbd7
9.Td1 Cb6 10.Dc5 Bg4 11.Bg5 (11.Be2
seguido de 12.O-O seria mais prudente por
parte das brancas) Ca4 12.Da3 (Com
12.Cxa4 Cxe4 as brancas enfrentariam
sérios problemas.) Nxc3 (À primeira vista,
muitos podem pensar que este movimento
só ajuda as brancas a criarem um centro de
peões mais forte; porém, o plano de Fischer
é bem o oposto. Ao eliminar o cavalo na c3,
se torna possível fazer um sacrifício de troca
via Cxe4 e esmagar o centro de peões brancos enquanto o rei continua preso no centro)
13.bxc3 Cxe4 (A continuação natural do
plano das pretas.) 14.Bxe7 Db6 15.Bc4
Cxc316.Bc5 Tfe8+ 17.Rf1

17….Be6!! (Se este foi o jogo do século,
então Be6 foi o lance do século. Fischer
troca sua rainha pela hipótese de atacar com
suas peças menores. Negar a oferta de dama
não é tão simples: 18.Bxe6 leva a um Mate
de Philidor (mate sufocado) com 18.Db5+
19.Rg1 Ce2+ 20.Rf1 Cg3+ 21.Rg1 Df1+
22.Txf1 Ce2#. Outras formas de negar a
captura da dama também deixam as brancas
em perigo, como, por exemplo: 18.Dxc3
Dxc5) 18.Bxb6 Bxc4+ 19.Rg1 Ce2+
20.Rf1 Cxd4+ (Este golpe táctico, onde o
rei toma vários cheques descobertos em
seguida, é por vezes chamado de pêndulo,
ou, ainda, moinho de vento.) 21.Rg1 Ce2+
22.Rf1 Cc3+ 23.Rg1 axb6 24.Db4 Ta4
25.Dxb6 Cxd1 26.h3 Txa2 27.Rh2 Cxf2
28.Te1 Txe1 29.Dd8+ Bf8 30.Cxe1 Bd5
31.Cf3 Ce4 32.Db8 b5 (Todas as peças
(inclusive peões) das pretas estão defendidas; a rainha branca não tem nada a fazer.)
33.h4 h5 34.Ce5 Rg7 35.Rg1 Bc5+ 36.Rf1
Cg3+ (Agora Byrne já está preso na teia
mortal de Fischer. O resto é apenas a continuação lógica do jogo.) 37.Re1 Bb4+
38.Rd1 Bb3+ 39.Rc1 Ce2+ 40.Rb1 Cc3+
41.Rc1 Tc2 e as brancas abandonam 0-1
A partida anterior apareceu em revistas
de xadrez por todo o mundo, provocando o
deleite do público e o espanto dos especialistas. Com 14 anos obteve o título de MI ao
vencer o campeonato absoluto dos USA, e
assim obteve o direito de disputar o torneio
interzonal que apura para o torneio de candidatos. Aos 15 anos, consegue viajar para
Moscovo onde joga vários match-treino
antes do torneio interzonal. Ao chegar a
Moscovo, Fischer anunciou que jogava apenas com o campeão do mundo Botvinnik,
tal proposta foi recebida com um sorriso e
foi rejeitada com cortesia. Fischer jogou
com Vasyukov, Petrosian e surpreendeu pela
positiva os GM’s russos. O outro convidado,
Bronstein, não apareceu para jogar, dizendo.”qual o sentido de jogar com um garoto?”. Acontece que o garoto no torneio interzonal classificou-se em 6º lugar obtendo o
direito de disputar o torneio de candidatos e

por: Fernando Carapau
Matemático da Univ. de Évora

mais do que isso obteve o título de GM aos
15 anos!! O mais novo de sempre na história
do xadrez. Uma curiosidade, nesse interzonal Bronstein classificou-se em 7º lugar logo
atrás de Fischer. Com 16 anos Fischer abandona a escola pois a sua ambição era ser
campeão do mundo em xadrez. E com tenra
idade Bobby torna-se no primeiro profissional em xadrez. No torneio de candidatos
Fischer ainda não estava preparado para um
encontro com a elite do xadrez mundial.
Para obter sucesso num torneio destes não
basta ser capaz de empatar com os GM’s
russos, mas sim vencê-los, e Bobby ainda
não o fazia com regularidade. De destacar
que a primeira vitória oficial de Fischer,
com 16 anos, contra um GM russo, foi contra Keres, em Zurique no ano de 1959, com
um jogo memorável. Entretanto, nos anos
seguintes Fischer participou e venceu vários
torneios de xadrez. No interzonal de 1967,
Tunísia, Fischer desencadeou uma das suas
mais intrigantes páginas na sua biografia
pois devido ao facto de não poder jogar por
motivos religiosos às sexta e sábados descobriu que tinha que jogar 4 partidas complicadas em dias de descanso e continuar a
jogar nos restantes dias. Como consequência fez 3 faltas de comparência e abandonou
o torneio, de notar que mesmo com duas faltas de comparência e um empate no 3º jogo
adiado, seria o suficiente para apurar Fischer
para o torneio de candidatos. Nesse episódio, um representante da embaixada americana disse a Fischer que estava ali a representar os USA e como tal tinha que jogar,
Fischer respondeu:”aqui eu não represento
ninguém a não ser eu mesmo”. E, assim,
Fischer teve que esperar mais 3 anos para
disputar um torneio de candidatos. Durante
esse período Fischer continuou ao seu mais
alto nível, de destacar a sua participação via
telefone no memorial Capablanca, em
Havana, devido ao embarco económico. A
principal façanha da sua carreira foi a sua
caminhada para chegar à final do mundial
contra Spassky de 1972. Fischer venceu
Taimanov por 6 a zero num match à melhor
de 10. Fischer venceu Larsen (que era um
dos cinco melhores jogadores do mundo)
por 6 a zero e venceu Petrosian por 7,5 contra 2,5. Se o match com Taimanov foi surpreendente, o de Larsen ainda mais estonteante, o de Petrosian foi totalmente assombroso. Estas vitórias esmagadoras fizeram
tremer a escola russa, a qual se aliou ao seu
campeão Spassky para tentar vencer o americano Bobby no match para campeão do
mundo em 1972, Reykjavik, Islândia. Esta
disputa foi realizada no auge da Guerra Fria
e consequentemente foi vista como um símbolo da confrontação política existente entre
ocidente e o leste. Antes deste match que
ficou conhecido como o match do século,
Petrosian disse:”devo adverter Spassky que
Fischer está armado com todas as novas
ideias em xadrez. Assim que Fischer conseguir uma vantagem, por mínima que seja,
ele começa a jogar como uma máquina.
Spassky não pode sequer ter esperança em
erros de Fischer, ele é realmente um jogador
extraordinário”. O match começa com uma
derrota de Fischer numa posição empatada
que o mesmo tentou vencer, e de seguida
acontece a confusão habitual: Fischer
começa a exigir direitos de imagem devido
às filmagens realizadas pelos media. E
como consequência Bobby fez falta de comparência num jogo. A confusão instala-se e
teme-se o pior i.e. que Bobby desista do
Campeonato. A confusão foi tal que o
secretário da defesa dos USA, na altura
Henry Kissenger telefonou a Fischer e
disse-lhe para jogar pois se o problema era
dólares o mesmo estaria resolvido. E, assim,
Fischer regressou para triunfar de forma
brilhante, de seguida um jogo desse match:

R. Fischer – B. Spassky
Camp. do Mundo, Reykjavik, 1972
Gambito de Dama
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 Cf6 4.Cc3 Be7
5.Bg5 0-0 6.e3 h6 7.Bh4 b6 8.cxd5 Cxd5
9.Bxe7 Dxe7 10.Cxd5 exd5 11.Tc1 Be6
12.Da4 Tc8 13.Da3 Tc8 14.Bb5 a6 15.dxc5
bxc5 16.0-0 Ta7 17.Be2 Cd7 18.Cd4 Df8
19.Cxe6 fxe6 20.e4

20…..d4 21.f4 De7 22.e5 Tb8 23.Bc4
Rh8 24.Dh3 Cf8 25.b3 a5 26.f5 exf5
27.Txf5 Ch7 28.Tcf1 Dd8 29.Dg3 Te7
30.h4 Tbb7 31.e6 Tbc7 32.De5 De8 33.a4
Dd8 34.Tf1f2 De8 35.Tf2f3 Dd8 36.Bd3
De8 37.De4 Cf6 38.Txf6 gxf6 39.Txf6 Rg8
40.Bc4 Rd8 41.Df4 e as pretas abandonam (1-0)
E, assim, Fischer se tornou no campeão
de mundo em xadrez!! Na cerimónia de
entrega de prémios ocorreu uma episódio
caricato de Fischer, diante os convidados, o
Presidente da World Chess Federation,
Euwe entrega um envelope e estende a mão
a Fischer, este calmamente abre o envelope,
confirma o valor do cheque e só depois é
que Fischer aperta a mão a Euwe. Uma
febre de xadrez, como a que ocorreu nos
dois meses do verão no match em
Reykjavik, foi algo que jamais ocorreu na
história do xadrez. Fischer tornou-se a personalidade de sonho americano. Um jovem
das classes sociais mais baixas abriu caminho para o mais alto reconhecimento público,
ao conseguir sozinho derrubar os vários
anos de hegemonia dos russos no xadrez.
Entretanto, o Presidente Nixon convidou
Fischer a ir à Casa Branca para uma merecida homenagem, diz-se que Fischer recusou
tal convite pois sabia que a Casa Branca não
lhe ia pagar honorários. Devido a divergências profundas sobre como devia de ocorrer
o match de desfora entre Fischer e Spassky
fez com que Bobby abandonasse o xadrez.
A sua morte acontece aos 64 anos, curiosamente o número de casas de um tabuleiro de
xadrez, na Islândia, país de que se tornou
cidadão em 2005. A causa da sua morte não
foi revelada. Fischer refugiou-se na Islândia
por ser procurado pelos Estados Unidos,
devido a ter quebrado as sanções internacionais do país, por em 1992 ter jogado um
match na ex-Jugoslávia contra B. Spassky, o
qual venceu pelo resultado de 10 contra 5,
mas já não era o Fischer de outros tempos.
Obteve a nacionalidade islandesa para evitar
ser deportado. O antigo campeão também
afastou muitos dos seus concidadãos americanos por ter feito declarações anti-semitas
e por ter manifestado apoio aos ataques de
11 de Setembro de 2001. Antes de se mudar
para a Islândia, Fischer viveu anonimamente no Japão durante vários anos com a
sua esposa e filha. De facto Bobby Fischer
será para sempre uma lenda no xadrez.
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JOVENS REPÓRTERES

A sexualidade do doente oncológico
Na passada noite de 7 de Novembro de 2009, realizou-se no
Auditório Municipal de Coruche um colóquio intitulado “A
Sexologia e o Doente Oncológico”, promovido pela Associação de Apoio ao Doente Oncológico de Coruche – Encostatamim, ao qual a adesão da população foi significativa.
Como é de esperar, este é um
tema bastante delicado. Tudo o
que se relaciona com a doença
oncológica o é, mas este é um
assunto especialmente íntimo e,
consequentemente, pouco debatido. Daí se compreender facilmente a importância da concretização deste colóquio. Este
contou com a presença indispensável da Dra. Mileta Gomes
(USF – Centro de Saúde de
Coruche), da Dra. Njila Amaral
(Ginecologista) e a Dra. Luísa
Portugal (moderadora do debate). A fim da criação de um
ambiente de maior à-vontade,
diálogo e abertura, esteve presente um grupo de alunos do
12ºA da Escola Secundária de
Coruche (Luís Teles, Marta Rato, Marta Veloso, Pedro Mendes
e Rute Santos), no âmbito do
seu projecto “Um Simples Gesto, Um Grande Sorriso”. A abertura do colóquio foi agradavelmente feita pela representante
da Câmara Municipal de Coruche, a vereadora Célia Ramalho.
O colóquio propriamente
dito teve início com a intervenção da Dra. Njila Amaral, que
nos falou acerca da vida sexual

de uma mulher após o diagnóstico de cancro. Começou por
salientar a importância da relação conjugal e de todo o carinho, apoio, compreensão e afecto
inerentes a ela. A componente
psicológica é muito determinante no desenvolvimento da
doença e na eficácia do tratamento, e por isso não deve ser
descurada, muito pelo contrário.
Dada a elevada incidência de
cancro em mulheres jovens, é
pertinente levantar a questão da

odependentes (cancro da mama,
por exemplo), não se pode tomar a pílula, pois depende de
hormonas. No entanto, “a gravidez tem mais riscos do que a
contracepção de emergência no
agravamento do quadro clínico”. O tratamento para a doença
oncológica poderá ser adaptado
de modo a possibilitar a gravidez, mas os riscos de aborto ou
malformações no feto são elevados. Para além disso, alguns tipos de cancro tendem a reincidir

do doente oncológico do sexo
masculino, começando por indicar que as neoplasias de maior
impacto na vida sexual do doente são as que localizam no testículo, próstata e cólon. O cancro no testículo pode levar a
uma situação de infertilidade,
que pode ser contornada com a
criopreservação de esperma ou
tecido testicular, por exemplo.
Geralmente, este provoca no
doente sentimentos de “ansiedade e medo da impotência”.

fertilidade. Segundo as palavras
da ginecologista, “o homem
pode perder a fertilidade e recuperá-la após o tratamento da
doença, mas a mulher não”. Por
exemplo, a radioterapia craniana pode interromper a função
de controlo hormonal do ovário,
a radioterapia pélvica e quimioterapia podem alterar o útero e o
ovário e provocar infertilidade.
Por outro lado, temos a contracepção. A Dra. Njila referiu que
no caso dos cancros hormon-

aquando do período de gestação, sendo a gravidez perigosa
para a doente. Por fim, a Dra.
mencionou a menopausa como
um período de baixa auto-estima, e por isso a medicação para
o tratamento do cancro deve ser
adequada a este período. Por
vezes, estes tratamentos podem
provocar uma menopausa precoce.
De seguida, tomou a palavra
a Dra. Mileta Gomes, que esclareceu acerca da sexualidade

O cancro da próstata obriga a
tratamentos evasivos que danificam os nervos e vasos sanguíneos que promovem a erecção,
podendo portanto provocar
“disfunção eréctil, dificuldade
na ejaculação e orgasmo e infertilidade”.
Por este motivo, é essencial
um bom suporte afectivo-emocional. A erecção pode ser induzida por diversos dispositivos,
como o representado na imagem
acima.

A terceira e última intervenção coube à Dra. Luísa Portugal, que fez uma abordagem
da sexualidade no seu âmbito
mais psicológico. Começou por
defini-la como “… uma energia
que nos motiva para encontrar
amor, contacto, ternura e intimidade; integra-se no modo como
sentimos, movemos, tocamos e
somos tocados”. A Dra. salientou a importância da compreensão, da comunicação e afecto
entre o casal, bem como o dever
dos técnicos de saúde de informar e apoiar devidamente o casal. Ao cancro estão associados
muitos preconceitos e ideias
extremamente negativas, que se
reflectem na situação psicológica do doente a quem é diagnosticado o cancro. Todas as dificuldades associadas devem ser
combatidas com uma grande
união entre o casal, que pode
explorar novas áreas da sua sexualidade e redescobrir o outro,
aceitando as alterações físicas
que vão ocorrendo.
Após um momento de esclarecimento de dúvidas, orientado
pelo grupo de alunos, o colóquio foi encerrado pela presidente da associação, Edalgisa
Silva.
___
Luís Teles
Marta Rato
Marta Veloso
Pedro Mendes
Rute Santos
12º A

Aprendendo a ser feliz
Certamente que todos nós já
ouvimos dizer que a vida (ou
Deus), nos dá sempre uma segunda oportunidade. Eu prefiro
acreditar que Deus sempre nos
dá outras oportunidades para a
nossa vida. Dar testemunho significa relatar a nossa própria verdade, exprimida na experiência
por nós vivenciada. O texto que
se segue representa por isso
mesmo, pedaços de vida, situações repletas de emoções e sentimentos que devido à sua singularidade, poderia pertencer a
qualquer um dos leitores que porventura esteja a ler estas linhas.
Todos vivemos na procura
daquilo que nos possa fazer felizes. Empenhamo-nos tanto nessa
busca, através de ideais muitas
vezes inatingíveis por serem
demasiado irreais e sem verdadeiro sentido.
Queremos ter sempre mais do
que possuímos e daquilo que

realmente necessitamos, procurando ser mais e melhor do que o
nosso vizinho ou colega do lado,
ostentando a nossa vaidade e
vangloriando-nos,
querendo
mostrar ser algo que verdadeiramente não somos.
No meio de toda essa nossa
obsessão para atingir a felicidade, muitas vezes não encontramos lugar para conviver com a
diferença existente nos outros.
Seguramente que nos sentimos
deveras sensibilizados na presença de uma pessoa portadora
de deficiência e até lhe demonstramos toda a nossa solidariedade. No entanto acabamos inevitavelmente por manter uma
certa distância. Talvez seja por
nos sentirmos pouco à vontade
perante essa mesma diferença,
isto porque esquecemos que
todos nós, sem excepção, somos
diferentes uns dos outros e que é
precisamente nessa mesma difer-

ença que reside a nossa individualidade.
No C.R.I.C. encontrei pessoas diferentes sim, mas de carne
e osso, tal como eu. Com aspirações, sentimentos, emoções e
sonhos, tal como eu. Nelas descobri a inteligência singular associada a uma personalidade peculiar, iluminadas pela centelha
divina que habita em cada ser da

criação. Em cada uma delas deparei com um irmão muito especial. Aqui descobri uma família.
Aqui encontrei não só um posto
de trabalho (o que nos dias de
hoje representa uma bênção),
mas também e sobretudo um
sentido para a minha existência,
uma missão a cumprir…
Por tudo isso, quando me
abordam na rua e me perguntam

como é possível que, depois da
provação pela qual eu passei nos
últimos anos e de toda a adversidade vivida, eu consiga ainda
assim demonstrar sempre alegria
e ter sempre um sorriso nos lábios. A minha resposta é muito
simples. Estou finalmente começando a aprender que a felicidade
não reside na satisfação dos nossos próprios desejos e necessidades, mas sim no facto de, em
cada dia que passa, nos entregarmos com dedicação, procurando
com alegria ajudar a suprimir as
necessidades dos outros.
Deste modo, posso dizer que
estou a aprender a ser feliz!
“Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste
estas coisas dos sábios e entendidos, e
as revelaste aos pequeninos”
– Lucas, 10:2
____
Lurdes Fernandes
Colaboradora do C.R.I.C.
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Azervadinha e Montinhos
com os Pastorinhos
No dia 20 de Fevereiro, pelas 21:00 horas, na nossa Paróquia de Nossa Senhora
da Graça na Azervadinha e Montinhos dos Pegos, tivemos um tempo de Adoração
Eucarística com o tema: “Com os Pastorinhos Adoremos Jesus Eucaristia”.
Foi um momento vivido com uma grande intensidade espiritual.
A Igreja paroquial tornou-se
pequena para acolher, todos os devotos destes dois irmãos da Covada-Iria. As crianças recriaram alguns momentos da vida dos Pastorinhos de Fátima, que nos desafiaram: no Amor aos outros, ao Santo
Padre, à Igreja e ao coração humilde e alegre.
O Francisco Marto, é o patrono
dos acólitos em Portugal, por isso
também tivemos o compromisso e
envio de quatro jovens da nossa
paróquia, no serviço de Acólitos,
são eles: Alexandre Martins, Daniel
Antunes, João Pascoal e Lúcia
Monteiro.
No final todas as crianças da
catequese, ofereceram aos pastorinhos uma “ovelhinha” e os adultos
uma flor.
Todos estão de parabéns, de um
modo particular as crianças da catequese e o grupo de Acólitos, assim
como as suas famílias e Comunidade Paroquial.
Obrigado Pe. João Luís, por nos
ter proporcionado uma noite de oração, tão enriquecedora para a nossa
vida de fé.

JOVENS REPÓRTERES
Escola Secundária c/3º CEB de Coruche

A Magia das Plantas
Deste a antiguidade até aos
dias de hoje o uso de plantas
com fins medicinais continua a
fazer parte da vida da população
de Coruche, hipótese que queremos comprovar por um estudo
realizado a duzentas pessoas do
concelho de Coruche.
Este estudo baseou-se na
realização de um inquérito no
qual constavam seis perguntas:
• Quais as plantas que conhece?
• Conhece os efeitos terapêuticos das plantas?
• Costuma utilizar as plantas
para tratamento de doenças?
• Quais as plantas utilizadas?
• De que forma costuma utilizar as plantas?
• Em que tipo de doenças costuma recorrer às plantas?
Com base neste estudo podemos concluir que tanto no
sexo masculino como no feminino a planta mais conhecida
são os coentros.
No sexo masculino existe
uma maior percentagem de pessoas que não conhecem os
efeitos terapêuticos das plantas,
por outro lado no sexo feminino
acontece o oposto.
Tanto os inquiridos do sexo
masculino como o feminino

COAC - Coruche Outdoor Adventure Club
As condições meteorológicas
adversas marcaram o XIV Meeting Évora Património Mundial
que decorreu no dia 27 de Fevereiro na Azaruja (Évora), numa
organização da Associação das
Forças Armadas (ADFA).
O mapa da Azaruja bastante
rico em pormenores de relevo,
alguns detalhes rochosos e um
desnível que obriga a ter este factor em conta nas opções definidas, foi do agrado dos 236 atletas de 5 países diferentes. A forte
chuva que transformou pequenos riachos em ribeiras de grande dimensão tal como a que era
necessário transpor para chegar
às partidas, juntamente com um
vento forte que teimava em não
permitir a presença das tendas
utilizadas pela organização, acabaram por permitir o desenrolar
da prova.
O COAC marcou presença
no evento com 16 atletas distribuídos pelos diversos escalões.

Em Infantis Masculinos, Gabriel Brasileiro com uma prova
sem erros e realizada a bom
ritmo, foi o vencedor com um
tempo de 27m 7s. Ainda neste
escalão Carlos Carlota terminou
na 4ª posição.
No que respeita ao escalão de
Iniciados Masculinos, Olavo
Lopes, Bernardo Brasileiro e
Gonçalo Mesquita terminaram
no 8º, 9º e 12º lugar respectivamente.
Em Seniores FB a vencedora
foi Filipa Neves do COAC, enquanto em OPT2, Miguel Gualdino terminou na 2ª posição.
No que respeita ao escalão de
Seniores MB, o COAC colocou
3 atletas nos 4 primeiros lugares.
Virgolino Coelho foi o 2º classificado, Ricardo Coelho o 3º e
Márcio Rosa terminou no lugar
seguinte. Ainda neste escalão,
Alfredo Gualdino foi o 9º classificado e Flávio Neves terminou
na 11ª posição.

Gabriel Brasileiro no lugar
mais alto do pódio em Évora

costumam utilizar as plantas
para tratamento de doenças.
A cidreira é das plantas mais
utilizadas em ambos os sexos.
No que respeita à forma como costumam utilizar as plantas, a infusão é o método mais
utilizado pela comunidade. Apresentando uma percentagem significativa em todas as faixas
etárias.
Para finalizar o inquérito foi
feita a questão “Em que tipo de
doenças costuma recorrer às
plantas?” à qual obtivemos diferentes respostas para ambos
os sexos, no sexo masculino a
resposta tosse foi predominante,
já no sexo feminino a diarreia
foi a que obteve maiores resultados.
Com os resultados que obtivemos podemos concluir que a
população de Coruche revela
um vasto conhecimento acerca
das plantas para uso medicinal e
a sua utilização ainda faz parte
do seu quotidiano, até nas faixas
etárias mais jovens, o que nos
despertou uma certa surpresa.
___
Ana Prates
Patrícia Vicente
Raquel Santos
Sofia Marques
12.º A
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JOVENS REPÓRTERES

PARA O

AMBIENTE

VISITAM O

CENTRO

DE

DIA

DA

L AMAROSA

O passado dia 19 de Fevereiro foi um dia diferente para todos
os utentes do Centro de Dia da Lamarosa.
No âmbito do programa Jovens Repórteres para o Ambiente e das disciplinas de Área de Projecto e Psicologia, os
alunos do 12.º A da Escola Secundária de Coruche realizaram uma visita educacional a estes idosos, acompanhados
pelas professoras Manuela Azevedo e Maria do Rosário de
Freitas.
Os alunos prepararam dois jogos, ambos com a finalidade de
ensinar estas pessoas algo sobre o ambiente. Dividiram-se os 44
idosos por equipas, às quais se atribuíram pontuações de acordo
com o seu desempenho nos jogos.
O primeiro constituiu numa pequena explicação sobre a
triagem do lixo para reciclagem. Os participantes tiveram de
colocar várias embalagens nos ecopontos correctos.
O segundo visou a identificação de diversas plantas que
crescem na nossa região e quem têm utilizações medicinais ou
culinárias, como a salsa, o alecrim, o alho, a alfazema e o rosmaninho. Os jogadores puderam identificar as plantas através do
seu cheiro ou observação das folhas. Todas as equipas tiveram
óptimas prestações nos jogos. O principal objectivo desta actividade foi que os mais jovens pudessem ensinar aos mais idosos
como viver em maior harmonia com o ambiente, respeitando-o
e diminuindo o impacto do Homem na Natureza.
Seguiram-se alguns momentos de animação e partilha entre
faixas etárias. Entre canções e fotografias para marcar o momento, quer os idosos quer os jovens tiveram uma manhã diferente das habituais.
Os mais velhos puderam aprender algo muito útil nos dias de
hoje, de forma jovial e descontraída. Os estudantes tiveram a
oportunidade de ensinar, ao contrário do que estão habituados.
Foi uma experiência benéfica, divertida e gratificante para
ambas as partes, o que não seria possível sem a colaboração e
disponibilidade do Centro de Dia da Lamarosa.
Ficaram feitas promessas de futuras visitas, quer por parte
dos alunos ao Centro de Dia, como dos idosos à Escola Secundária.
___
Marta Veloso
Escola Secundária com 3.º CEB de Coruche
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ARTE & CULTURA

• Artesanato em Coruche

Artesão: Dinis Azevedo

Freguesia da Lamarosa
Fotos: Paulo Fatela

Paulo Fatela
Artesão

Ponte sobre o Sorraia

Artesanato Tradicional
Dinis Azevedo fala de si:
Comecei a produzir artesanato, há cerca
de 25 anos, quando tinha vida profissional
activa.
Dedicava-me ao “trabalho do campo”
sendo que na hora de almoço, com o canivete
entretinha-me a alterar as formas de materiais oferecidos pela natureza.
De raízes de árvores ou arbusto fazia
cobras e também procurava executar peças
úteis, como por exemplo de pedaços de cortiça fazia cochos (peça que funciona como
copo).
As peças eram muito apreciadas pelos
meus colegas de trabalho, pelo que dessa
forma me sentia estimulado em fazer mais e
melhor.
Desde essa altura que não mais parei, não
obstante me encontrar reformado, continuo a
cuidar de alguns espaços florestais, minha
propriedade, e dessa forma continuo a ter
acesso fácil aos materiais, sendo que a natureza também se encarrega de me conceder
tempo para produzir as peças artesanais, ou
seja, quando chove ou faz muito sol, recolho-me e ponho mãos à obra.
As peças que produzo retratam, essencialmente, a vida rural, mostram as mais diversas
actividades e utensílios (a matança do porco,
o machado de retirar cortiça, etc), no entanto
também já executei alguns elementos simbólicos do nosso concelho (uma das sete
pontes sobre o rio Sorraia, uma fonte instalada no actual Parque do Sorraia), em suma
tento imitar a realidade através de pequenas
peças executadas em cortiça.
Ao longo do tempo, fui oferecendo algumas peças a amigos, mas sobretudo colecciono-as, tenho cerca de oitenta que ocupam
três vitrinas em minha casa, não comercializo.
Neste já longo percurso só expus em
Salvaterra de Magos e em Glória do Ribatejo, também colaborei com o Museu Municipal de Coruche.

Taros e Cochos

Cozer o pão

Matança de Porco
Corte de madeira

Péga

Dinis Azevedo poderá ser contactado em
Azerveira – Lamarosa

Bicicleta

Fonte

Actividade agrícola:
lavrar a terra
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Um Carnaval, à maneira!

A loja
dos seus filhos!
Tel. 243 677 049
Rua de S. Pedro, n.º 13 – 2100-164 Coruche

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

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

No dia 12 de Fevereiro de
2010, participámos no Desfile de
Carnaval, em Coruche, juntamente
com os meninos da Escola Primária.
Mascarámo-nos de borboletas,
joaninhas e abelhas e estes fatos
foram feitos com a nossa ajuda. As
asas das borboletas tinham muitas
cores, riscas, desenhos e colagens.
Estava muito frio! O Carnaval
foi muito bonito e só não foi mais
porque o tempo estava ruim e, por
isso não estivemos muito tempo a
desfilar nas ruas. Muito divertidos,
passeámos pela Rua de Olivença,
Rua dos Bombeiros, Rua de Santarém e Rua 5 de Outubro. Depois,
fomos para o Pavilhão Desportivo
onde saltámos muito, dançámos,
fizemos rodas e lanchámos. Também comemos algodão doce e pipocas!
Para nos animar estava lá o
Rafael Palma que veio ter connosco e disse para o C.R.I.C. saltar. Ele
é um amigo muito especial e tem
brincadeiras muito engraçadas.
Para o ano queremos mais e
com melhor tempo!
____
Andreia Sofia, António José, João
Silva, Nuno Silva e Tiago Pirralho
Alunos do Atelier de Leitura e Escrita
do C.R.I.C.
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• SUGESTÕES
DE LEITURA

SUGESTÕES

Por
Mário
Gonçalves

Telma Leal Caixeirinho

A não perder . . .

www.livroseleituras.com

CINEMA
The Cove - A baía da vergonha de Louie Psihoyos

101 Monstros
Há monstros para todos os "gostos". A história da humanidade está
cheia deles. Por ser dos mais recentes, tende-se em recordar - por
vezes isoladamente - Adolf Hitler como o deus do mal. No entanto,
esta obra de Simon Sebag Montefiore demonstra-nos muito bem que
ele não foi o único a dizimar milhões de pessoas.
Por ordem cronológica, a obra da Guerra & Paz deixa-nos a biografia
dos maiores monstros que o mundo já conheceu.

A vida é um minuto
Através da editora Oficina do Livro, a conhecida jornalista Judite de
Sousa, escreveu "A vida é um minuto". Com prefácio de António
Vitorino, encontramos neste livro o testemunho e simultaneamente a
prova de que a comunicação e a política não vivem dissociados, isto
apesar de a sua relação não ser propriamente fácil.
Na obra, Judite Sousa serve-se de vários episódios da recente história
mundial para nos fazer reflectir sobre a realidade dos poderes, sempre com os olhos na sua verdadeira missão como jornalista: o único
caminho possível é a verdade.

Jesus
Deepak Chopra precisou de apenas 250 páginas para nos contar a
verdadeira história do homem que veio a ser Cristo. O autor é o
responsável pelo facto de nos apresentar uma visão inovadora da vida
de Jesus.
O romance, publicado pela Pergaminho, é surpreendente, inspirador
e cativante. Temos aqui um messias muito diferente daquele que conhecemos da história. O livro concentra-se essencialmente nos "anos
perdidos" da vida de Jesus, que não são descritos no Novo
Testamento.

Oscar Wilde e o sorriso do morto
Segundo o The Times, Gyles Brandreth "não só sabe contar uma
história como também tem um conhecimento tocante dos segredos do
coração humano". E nós concordamos plenamente com isso.
O livro "Oscar Wilde e o sorriso do morto", da Europa-América, é
um bom policial. Há intriga, mistério e suspense. O palco é Paris, no
século XIX. O protagonista é precisamente Oscar Wilde, que veste a
gabardina de um investigador para desvendar uns crimes.

Este é o documentário que não deixa ninguém indiferente! Durante 90
minutos o espectador assiste a um mundo que durante anos permaneceu escondido nas águas profundas dos oceanos. Trata-se de uma
triste história que, apesar de ser ficção, é real.
Quem não se lembra do golfinho Flipper? Pois é, o seu treinador,
décadas depois, uniu-se ao realizador Louie Psihoyos e a uma equipa
de mergulhadores para, deste modo, alertar a vergonha e brutalidade
que se pratica no Japão.
Ninguém pode ficar indiferente a The Cove! OBRIGATÓRIO!

CD
Soldier of Love de Sade
Para os românticos que
dançaram (vezes sem
fim) by your side, a balada inesquecível de Sade,
não podem deixar de
escutar o novo trabalho
da cantora.
Soldier of Love marca o
regresso à gravação de
um álbum em estúdio e,
igualmente, a constar nos
tops de venda.
Em Portugal não é excepção.
Um CD 5 estrelas!!!

LIVRO
A Ilha Debaixo do Mar de Isabel Allende

Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

Anuncie no
Jornal de Coruche
Tlm: 91 300 86 58 • geral@ojornaldecoruche.com

Uma das escritores de maior sucesso mundial está de regresso com A
Ilha Debaixo do Mar.
Por detrás de um bonito título
encontra-se uma história sobre a
crueldade da era da escravidão nas
ilhas (paradisíacas) das Caraíbas.
Eis a história de Zarité, uma rapariga escrava que protagoniza a
história, em busca do bem mais precioso… a liberdade!!!
A não perder!
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O coruchense
Lourenço Ribeiro
da Cunha,
treinou e jogou
em Inglaterra
pela Academia
CDUL Rugby
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Judo Clube de Coruche

Realizou-se no passado dia 13 de Fevereiro de
2010, no Pavilhão Multidesportos de Coimbra, o
Campeonato Nacional de Esperanças – 2010, a
jovem atleta do Judo Clube de Coruche Leonor Barbas conseguiu um brilhante 3.º lugar na categoria
de -57Kg.

Mais uma vez este clube renova os parabéns à
atleta Leonor Barbas, por ter conseguido o terceiro
lugar no Campeonato Nacional, permitindo assim a
subida ao pódio, uma vez que nesta categoria de
peso, participaram onze atletas.
De igual modo merece também os parabéns o
treinador “Mestre Joaquim Fernandes”, que não se
tem poupado a esforços no sentido de treinar esta
atleta, para que esta consiga entrar nestes campeonatos com preparação e confiança, tornando-se no
entanto difícil atingir estes objectivos, devido à falta
de espaço da sala, para treinos eficazes com atletas
que entram em competições.

Búzios-Coruche

Depois de na ter partido uma perna durante um jogo e de ter parado uma época, o jovem coruchense Lourenço Ribeiro da Cunha, jogador dos SUB 12 da Academia CDUL Rugby. Deslocou-se
juntamente com outros atletas e treinadores do CDUL a Inglaterra
e ao País de Gales onde durante 3 dias participaram em sessões de
treino e clínicas de rugby com três treinadores do BATH Youth
Rugby, todos ex-jogadores internacionais de Inglaterra, além de termos representado Portugal e o CDUL em 4 jogos contra os Galeses
do Clifton Rugby Club campeões de Bristol e de Southern Wales,
onde ganharam 2 e perderam 2 tendo os dois jogos ganhos sido por
expressivos 10 - 30 os SUB 11 e 10 - 20 os SUB 12.
Os SUB 13 e SUB 14 pela 1ª vez disputaram jogos de Rugby de
XV, pois em Portugal a formação de jogadores destes escalões é
feita de forma diferente, rugby de 12 sem postes, ao contrário de todo o Reino Unido, tendo ambas as equipas deixado a camisola em
campo e mostrado uma atitude e forma de jogar que surpreendeu os
Galeses do Clifton com derrotas SUB13, 20 - 5 e os SUB 14, com
15 - 5.

BÚZIOS-CORUCHE COM 2 MEDALHAS DE OURO E 3 DE PRATA NO CAMPEONATO
REGIONAL DE INFANTIS E JUVENIS
Realizou-se nos passados dias 19, 20 e 21 de Fevereiro nas Piscinas Municipais de Santarém os
Campeonatos Regionais de Infantis e Juvenis, tendo a Búzios-Coruche participado com 9 nadadores.
Destaque individual para João Carlos Pereira que se sagrou Campeão Regional nos 100m e 200m Bruços e
para Diogo Balsa (100m Costas e 200m Costas) e Rodrigo Silva (100m Livres) que se sagraram Vice-Campeões Regionais.
Digno de relevo as presenças e prestações de Mónica Oliveira e Artur Saramago que se estrearam nesta
Competição.
JOÃO CARLOS PEREIRA COM PRESENÇA NO XV MEETING INTERNACIONAL DO
ESTORIL
Decorreu nos passados dias 13 e 14 de Fevereiro na Piscina da Alapraia um dos mais importantes Meeting's
Nacionais em Piscina Curta, o atleta João Carlos Pereira conseguiu o difícil tempo de admissão para participação e conseguiu o 13º lugar no escalão, com o tempo de 1'16'99, longe do Recorde Pessoal que daria acesso à final.
EQUIPA DE MINI PÓLO DA BÚZIOS – CORUCHE PARTICIPA EM TORNEIO
EM REGUENGOS DE MONSARAZ
No dia 13 de Fevereiro os rookies de Pólo Aquático da Búzios estrearam-se num torneio quadrangular entre
a Búzios-Coruche, Coral – Reguengos de Monsaraz, Aqua – Lisboa e Dramático – Cascais.
A equipa classificou-se no 4.º lugar e demonstrou bons indicadores e pormenores, que aumentaram as
expectativas dos nossos benjamins.
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ESCOLA ACADEMIA SPORTING

DE

SAMORA CORREIA
Carlos Bacalhau

O mês de Fevereiro, tradicionalmente de baixas temperaturas e de
mau tempo, aliás confirmado pelas
intempéries que assolaram algumas
regiões do nosso país, em particular e
com maior relevância e significado, as
verificadas na Região Autónoma da
Madeira, foi, ao contrário, um mês de
elevada intensidade e actividade na
Academia Sporting de Samora Correia.
Todos os fins-de-semana foram vividos intensamente pelos cerca de 80
alunos que compõem as turmas dirigidas
pelos nossos Professores.
No primeiro fim-de-semana, 6 e 7 de
Fevereiro, teve lugar mais uma jornada
da Liga UALD 2000, em Alverca. Não
tendo corrido de feição, já que a equipa
adversária tinha argumentos mais consistentes, ajudados também pela idade dos
seus atletas, todos mais velhos cerca de
um ano que os nossos, foi uma jornada
de dificuldade acrescida e que contribuiu
decisivamente para o crescimento dos
nossos alunos. Ainda assim, com um
jogo a menos, apenas estamos a 2 pontos
do primeiro lugar da tabela desta competição. No mesmo dia, da parte da tarde,
assistimos a uma jornada extraordinária
de futebol, possibilitada pelos mais pequeninos craques das Escolas de Futebol
Academia Sporting de Samora Correia,
Geração Benfica de Alverca e do FC da
Ota. Os meninos com 5 e 6 anos estiveram em grande plano e evidenciaram
jogadas e passes de categoria superior.
Foi cerca de 1 hora de prática em que
todos jogaram com todos e, no final,
todos, sem excepção, “queriam mais...”.
No fim-de-semana do Carnaval,
estivemos preparados para o desfile de 3ª
feira, como forma de juntar uma actividade lúdica, de descontracção e diverti-

mento aos nossos alunos, mas, por razões
a que fomos alheios, motivadas pelo
inconstante mau tempo, o mesmo corso
carnavalesco viria a ser adiado para o
sábado seguinte e não pudemos participar no mesmo. Ainda assim, brincámos
ao Carnaval e tirámos a fotografia de
família para mais tarde recordar.
No dia 20 de Fevereiro teve lugar
mais uma mega-actividade realizada pela
Coordenação Técnica do projecto nacional Escolas Academia Sporting a que
pertencemos e movimentou na Academia Sporting Puma, em Alcochete 13
EAS's (as restantes 13 irão no dia 6 de
Março), com cerca de 3000 alunos. Foi
mais um dia inesquecível para os cerca
de 3000 alunos de 13 das 26 Escolas
Academia Sporting. Assistimos a mais

um Dia Verde onde todos os alunos das
Escolas Academia Sporting, entre elas a
de Samora Correia, estiveram nos vários
campos relvados do complexo do
Sporting. A nossa Academia esteve presente no 1.º turno da manhã, às 9h30m,
tendo partilhado a experiência com as
Academias de Corroios e de Carcavelos.
Os nossos alunos (cerca de 70) presentes
viveram momentos inesquecíveis, entre
eles, o convívio com os jogadores profissionais do Sporting: Tiago, João Pereira,
Mexer e João Moutinho. Foram muitos
jogos, muitos golos e uma manhã divertidíssima.
A terminar o mês, tal como havia
começado, teve lugar mais uma jornada
da Liga UALD, para os alunos nascidos
em 1999 e 2001. Como tem sido hábito,

os nossos craques tiveram um desempenho exemplar, aplicando com afinco as
indicações dos misteres Luis Ferreira e
André Venâncio.
No mês de Fevereiro, comemorara
mais um aniversário os nossos alunos:
Tiago Estrada, Rúben Jesus, Tomás
Mariano, João Francisco Santos e Pedro
Afonso Montóia, para além do nosso
Coordenador Técnico, Prof. André Venâncio. Para todos eles, aqui ficam os
nossos PARABÉNS.
Sendo uma referência para a comunicação com os nossos alunos e todos os
que gostam da nossa Escola, o blog
http://academiasportingsamoracorreia.bl
ogspot.com dá informações o dia-a-dia
da Academia Sporting de Samora Correia.
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AMBIENTE E SOCIEDADE

António Gil Malta

Coordenador do Projecto
Nichos Pedagógicos

Mente sã em corpo são:
o exemplo da Academia
Desportiva de Coruche
Manuel Agostinho Correia
Tel.: 243 619 459 • Tlm. 919 398 749
Santo Antonino • 2100-122 Coruche

M. FERNANDES & GOMES, LDA.
Encadernação

Plastificação

por lombada plástica
e arame

através de
bolsas de
plástico ou
rolos até
1650mm.

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

ELECTRICISTA AUTO

ZONA INDUSTRIAL – CORUCHE
ADC Liga Manchester – Infantis

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

2100-169 Coruche

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

Junto à Estação da CP –

2100 Coruche

Mens sana in corpore sano é
uma famosa citação latina,
extraída da Sátira X do poeta
romano Juvenal. A intenção
original do autor foi chamar à
atenção de que aquilo que os
cidadãos romanos deviam pedir
nas suas orações era a saúde
física e espiritual.
Por detrás desta intenção
está o ideal do equilíbrio saudável no nosso modo de vida, que
a história consagrou num princípio da educação integral. Numa
civilização que ao longo do
tempo tem valorizado o intelecto, a prática da actividade física
tem vindo a afirmar-se como
uma necessidade para corrigir
ou atenuar os males do sedentarismo.
Tem havido inclusive governos que elegem a prática massificada da actividade desportiva
como uma prioridade para a
promoção da saúde e a redução
a médio e longo prazo das despesas dos estados com a doença,
exponencialmente difíceis de
controlar.
No entanto, no nosso país este esforço tem pertencido sobretudo à sociedade civil que
espontaneamente se organiza

para colmatar lacunas, em especial, na formação da juventude.
É o caso entre nós da Academia Desportiva de Coruche
que surgiu da vontade de alguns
pais de proporcionarem aos seus
filhos uma oportunidade mais
ampla do que o Desporto Escolar da prática do futebol, não
com o desejo de que todos sejam futebolistas quando se tornarem adultos, mas que todos
possam ser adultos saudáveis e
felizes.
A Academia que tem actualmente como única actividade a
escola de futebol (embora aberta estatutariamente à prática de
outras modalidades) movimenta
oitenta jovens dos cinco aos
catorze anos. É o seu principal
objectivo promover o exercício
da actividade física regular e
orientada, e através dela os valores do respeito, do sacrifício, da
autonomia, do companheirismo
e do espírito de grupo, fazendo
do desporto uma escola de virtudes.
O seu lema é o “Futebol para
todos”, dando a todas as crianças e jovens a oportunidade de
participarem nos jogos, independentemente das suas capaci-

dades. Para o Prof. Luís Miguel
Dias, o rosto deste projecto, a
sua maior motivação “é a alegria e o entusiasmo das crianças”, não havendo grandes preocupações competitivas. Para
realizar o seu sonho, o professor
de Educação Física tem sido
carinhosamente apoiado por um
grupo activo de pais, ciosos da
melhor formação para os seus
filhos.
Uma actividade que tem
atraído centenas de pessoas em
espírito de festa, como se pôde
observar no pretérito dia 20 de
Fevereiro, entre as quinze e as
dezoito horas, no Estádio Municipal Prof. José Peseiro, no
encontro com a Escola de Futebol “Os Geraldinhos”, do Lusitano de Évora. Ao todo realizaram-se vinte jogos em quatro
escalões (sub-7, sub-9, sub-11 e
sub-13), com a participação de
cento e quarenta crianças. O saldo traduziu-se por uma grande
vitória da Academia: dentro e
fora do campo.
Um exemplo a frutificar
noutros domínios, a bem de toda
uma comunidade.
___
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Pai Nosso

Avé Maria

Paróquia de Coruche

Fevereiro de 2010

• FALECIMENTOS •
03/02 - Custódia Dias Prates - 82 anos
05/02 - António Eusébio Ferreira - 83 anos
10/02 - Joaquim Virgolino - 85 anos
14/02 - Maria Alexandrina - 82 anos
15/02 - David Assis de Carvalho - 96 anos
16/02 - Joaquim Manuel Dias -88 anos
18/02 - José Vicente Henriques - 87 anos
18/02 - Maria de Fátima Teles Viseu Ferreira - 48 anos
21/02 - Maria Jacinta Henriques - 75 anos
21/02 - Joaquim Mateus - 84 anos
21/02 - Manuel Arrateis Neves Rodrigues - 67 anos
22/02 - Custódia Maria Carolina Monteiro - 74 anos
23/02 - Ana Elisa de Oliveira - 90 anos
26/02 - António Basílio Tejelão - 89 anos
27/02 - Natércia Maria Ferreira Pereira - 69 anos
28/02 - Almerinda Rodrigues Nunes - 78 anos

DAVID ASSIS DE CARVALHO
(David Sapateiro)
N. 04-10-1913 F. 15-02-2010
Sua filha, genro e netos, vêm por este mês meio participar
o falecimento do seu ente querido, David Assis de Carvalho,
ocorrido a 15 de Fevereiro de 2010.
Vêm por este meio agradecer a todos os que de uma maneira
ou de outra lhes manifestaram a sua dor e o acompanharam
para o cemitério de Coruche.
A todos o nosso bem-haja.
Agência Funerária Sebastião Lda.
Rua do Couço nº17 Coruche
Telemóvel 938446494

Agência Funerária Jacinto, Lda.

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.
De: Sebastião Júlio Pereira

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
Residência

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

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
MARÇO DE 2010
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ALMEIDA
Rua da Misericórdia, 16
2100-134 Coruche
Tel. 243 617 068

B

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

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

• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Telefones 243 617 067 e 243 678 318
Telemóveis 938 446 494 e 919 769 058

– 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.

Vende-se
Casa
no Centro de Coruche
Bom Negócio
Contacto: 910 632 530

Duarte Nuno
Cadavez
Médico Especialista
Ortopedia e Fracturas

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

Serviço 24 horas

Agência

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres

Albina Gonçalves
Médica de
Clínica Geral

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

Dr.ª Conceição
Dr. Mendonça

Dr.ª Fernanda
Silva Nunes

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
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ANÁLISE PLÍTICA

Lembram-se dos desenhos
animados? O Coiote está a perseguir o Bip-Bip num penhasco.
Ele fica suspenso entre as nuvens, até perceber que não tem
apoio para os pés; só então ele
cai no chão. Neste universo louco, a gravidade só afecta quem
tem consciência dela. Na política
portuguesa nem sempre esta lei
se aplica.
Há quem caia redondo no
chão, como Rui Pedro Soares,
porque ele ficou como o Coite
nos desenhos animados. Mas
Fernando Soares Carneiro ainda
se mantém no ar e parece ainda
ter consciência da gravidade da
questão.
A questão central é, no então
mais importante do que a aplicação política da maçã que caiu
na cabeça de Newton. È a irresistível atracção gravitacional
dos partidos políticos que normalmente exercem o poder (PS e
PSD) por empresas como a PT,

Alguém os nomeou
que deveriam ser porta-aviões
sem rombos no casco.
A questão é a utilização das
principais empresas que ainda
têm capitais públicos como pontas-de-lança de estratégias que
pouco têm a ver com o foco delas.
Rui Pedro Soares e Fernando
Soares Carneiro são as maçãs
que cairão. Mas outras ficam
penduradas na árvore. Quem os
nomeou?
Quem, dentro da PT, permitiu
que, aparentemente, tivessem
criado um carrossel mágico onde
o património accionista foi utilizado para fins partidários? É
certo que no mundo real todos os
objectivos exercem uma atracção
gravitacional sobre os outros.
Compreende-se a atracção
dos partidos sobre os potes de
dinheiro, mas é essa utilização
sem moral que está a conduzir
este País para a sua mexicanização. Quando se vê a forma como

OURIVESARIA E RELOJOARIA

o fascinante Partido Revolucionário Institucional ocupou o
poder durante largas dezenas de
anos no México sentimos que a
sua aplicação prática está também a ser feita por este sítio.
Quando o Estado, que nomeou dois administradores para
a PT que estão sob suspeita, está
calado que nem, um rato sobre os
seus dois representantes que se
pode esperar mais?
O ar tornou-se irrespirável
em Portugal. E este Governo contribuiu em muito, com nomeações como as que fez para a PT e
com a sua acção sofisticada no
campo da comunicação, para
isso. Quando Sócrates pede aos
PS para se reunir à sua volta
como uma Guarda Pretoriana de
vice-presidente da bancada parlamentar exaltados, está a mostrar o local onde se encontra: na
defesa do indefensável.
Os olhos voltam-se agora
para o PSD e para o furtar com

Orlando Fernandes

que pode acenar para aliciar os
portugueses. A questão, como se
imagina, não é substituir os
“boys” socialistas por “boys”
social-democratas na PT ou em
outras empresas onde chega o
longo braço do Estado português.
O que os candidatos as líderes do PSD têm de demonstrar
é se querem inaugurar um novo
ciclo na vida política portuguesa,
que afaste este pântano de que
falava Guterres e que foi municiado, ecologicamente é claro, por
Sócrates.
A alternativa, face a este estado de coisas, tem de ser radical.
E, até agora, o discurso dos três
candidatos a líder do PSD ainda
não foi muito claro sobre ate onde pretendem ir para cortar com
o estado de degradação acentuado da vida pública levado a cargo
pelo núcleo duro de Sócrates.
A bola também aqui tem de
ser devolvida ao PS e a todos que

acção virtual

apenas em surdina esboçaram
dúvidas sobre o caminho seguido
por Sócrates. A continuar assim o
PS seguirá o caminho do Coiote
na sua perseguição sem sentido
ao Bip-Bip.
Só quando tomar consciência
da lei da gravidade é que cairá
em si, pelo andar da carruagem.
Mas nessa altura talvez já esteja
esborrachado depois da queda.
O que se passou na PT não
permite que se continue a assobiar para o ar face a este clima de
suspeição alimentado pelo próprio Estado com as suas acções
pouco transparentes.
O problema é que se continua
a tapar com sucessivas cortinas
de fumo o essencial do problema.

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Amândio Cecílio & C. Lda.
a

Agente das conceituadas marcas de Relógios

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

Possuímos máquinas de gravar alianças e
chapas para automóveis e motorizadas
Taças para desporto * Serviço em Prata
* Lembranças para Bebé

Red Faction Guerrilha 2
PS3, XBOX360

Vendemos Valores Selados
Executamos consertos
Telef.: 243 675 817
Rua de Santarém – 2100-225 Coruche

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

Red Faction Guerrilha 2, este jogo que foi
um dos grandes jogos de acção de 2009, editado
por THQ e programado por a volition e género
acção na terceira pessoa e com particularidade
de se poder jogar em rede até 16 jogadores.
Nesta nova versão de Red Faction que se passa
no planeta vermelho, Marte, o nosso objectivo é
liderar a revolução contra um regime Marciano
usando tácticas de guerrilha e destruição
estratégica. Tudo começa com o regresso do
herói de Red Faction a Marte onde nos vamos
reencontrar com nosso irmão, que nos põe par
que Marte é agora controlado por uma opressora força da terra que não olha a meios para atin-

gir os seus objectivos, que é o controlo total de
Marte, durante uma missão de reconhecimento
somos surpreendidos por uma patrulha da I.D.S
que acabam por matar o nosso irmão e é ai que
toda a acção começa. Passado num cenário que
decorre 50 anos depois dos eventos de Red
Faction 1, Red Faction Guerrilha permite aos
jogadores tomarem o papel de um combatente
rebelde junto do movimento Red Faction recentemente estabelecido. Não é só, Red Faction dános oportunidade de colocarmos à prova as nossas capacidades de guerra e guerrilha, numa
grande variedade de modos de combate
Multijogador altamente destrutivos.
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Osso Buco com rosmaninho
Confecção:
Faça uma marinada com o vinho, a cebola e os alhos picados, a cenoura em rodelas, o louro e o rosmaninho. Introduza
a carne e deixe algumas horas ou de preferência de um dia para o outro. Num tacho, deite um pouco de azeite, escorra as peças de carne da marinada e marque-as ate ficarem bem alouradas de ambos os lados. Introduza então todos os
sólidos da marinada, o chouriço cortado em rodelas e o bacon cortado em tiras, sal e pimenta, e deixe que ganhem
também um pouco de cor. Deite então o resto da marinada e um pouco de agua. Deixe levantar fervura reduza o lume
e deixe estufar lentamente por algumas horas. Quando a carne estiver bem cozida e a separar-se do osso, acrescente
as couves Bruxelas e o vinho do porto e deixe cozinhar mais 10 minutos. Se necessário retire a tampa para que o molho
reduza e apure. As batatas são cozidas com a pele, descascadas e salteadas num pouco de azeite com alho e temperadas com pimenta preta moída na altura.

Nota: o osso buco é uma carne muito apreciada especialmente em Itália, pois o osso no meio confere-lhe um sabor

extraordinário, sendo a receita mais associada a esta peça o “osso bucco a la milaneza”, estufado em tomate. Esta receita com rosmaninho pode ser aplicada também em peças de touro bravo ou ainda em alguma caça.

Ingredientes p/4 pax.
1kg osso buco de vitela
1 kg batatinha nova
100 gr chouriço de carne
100 gr de toucinho
1 cebola grande
4 dentes de alho
2 folhas de louro
0,5l vinho tinto
1 dl vinho porto tinto
700gr couves de Bruxelas
azeite qb
4 raminhos de rosmaninho
sal e pimenta qb

o seu banco em Coruche
telefs. 243 617 502 - 243 617 544 - 243 617 592 • fax 243 617 196

DELEGAÇÃO NO BISCAÍNHO
telefs. 243 689 333 - 243 689 369 • fax 243 689 380
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DO PRADO

AO

PRATO

Mónica Tomaz
Médica veterinária

TOXINFECÇÃO ALIMENTAR POR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
A bactéria é encontrada na
mucosa nasal e oral, no cabelo e
na pele de 50% ou mais dos
indivíduos saudáveis. Esta incidência é ainda mais elevada para quem tem contacto directo ou
indirecto com indivíduos doentes e ambientes hospitalares.
Apesar dos manipuladores
de alimentos serem a principal
fonte de contaminação nos surtos envolvendo alimentos, os
equipamentos e as superfícies
do meio envolvente também podem ser fontes de contaminação
de S. aureus.

O Staphylococcus aureus é
uma bactéria de forma esférica
(coco) e que ao microscópio
surge aos pares, em cadeias pequenas ou aos cachos. Estes
microrganismos são Gram-positivos.
Algumas estirpes têm a capacidade de produzir uma toxina proteica termoestável que
causa doença nos humanos.
O início dos sintomas da
intoxicação estafilocóccica alimentar é geralmente rápido. Em
muitos casos estes sintomas são
agudos, dependem da susceptibilidade dos indivíduos à toxina,
da quantidade de alimentos ingeridos, da quantidade de toxina
presente nos alimentos ingeridos e do estado de saúde do indivíduo.
Sintomas
Os sintomas mais comuns
são náuseas, vómitos, vómitos
compulsivos, cólicas abdominais e prostração. Alguns indivíduos podem não apresentar todos os sintomas associados à
doença.
Nos casos mais graves podem ocorrer dores de cabeça,
dores musculares, alterações

Medidas de controlo

temporárias da pressão arterial e
da pulsação. A recuperação geralmente demora dois dias, no
entanto, por vezes a total recuperação demora três ou mais
dias, nos casos mais graves.
Dose tóxica e infecciosa:
uma dose de toxina inferior a
1,0 micrograma em alimentos
contaminados produz sintomas
de intoxicação estafilocóccica.
Este nível de toxina é atingido

quando a população de S. aureus excede 100 000 microrganismos por grama de alimento.

téis recheados com creme, tortas
com creme e “éclairs” de chocolate, recheios de sandes, leite e
derivados.

Alimentos associados
Os alimentos frequentemente associados à intoxicação
estafilocóccica são as carnes e
derivados, aves domésticas e
ovos, saladas de ovo, atum,
frango, batatas, macarrão, produtos de panificação como pas-

Os estafilococos existem no
ar, nas poeiras, nos esgotos, na
água, no leite, nos alimentos ou
nos equipamentos alimentares,
nas superfícies ambientais, nos
humanos e nos animais. Os humanos e os animais são os principais reservatórios.

As medidas de controlo contra o Staphylococcus incluem:
• Controlo de tempo e temperatura, especialmente após a
cozedura (evitar a multiplicação
bacteriana mantendo os alimentos fora da zona de temperatura
perigosa, de 10 a 65ºC),
• Evitar a preparação de alimentos com muita antecedência,
• Higiene pessoal adequada,
• Cozedura apropriada para
destruir os microrganismos.
Até breve.

Carlos Consiglieri
Marília Abel
Marina Jorge

C a r n e b r a v a c o m b a t a t a -d
doce
e ananás
Ingredientes
Carne de Novilho Brava
1 Pimento
Malagueta
1 Cebola
2 Dentes de Alho
Ananás
Batata Doce
Vinho Branco Seco e Azeite
Sal e Salsa

Preparação
• Corta-se a carne em cubinhos e vai ao lume a fritar em azeite com as

cebolas e alhos picados.
Quando estiver quase frita temperar de sal, malagueta, salsa picada e o
pimento picado. Deixe acabar de fritar tudo.
Durante a fritura vai-se deitando um pouco de vinho branco. Em seguida deita-se a quantidade de vinho necessária para cozer a batata doce
partida em cubos e pedacinhos de ananás.
A batata coze em cerca de 15 minutos.
Depois de pronta coloca-se numa terrina e serve-se quente.
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