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EDITORIAL

Quem diz a verdade
não merece castigo
Parabéns Benfica
Na recta final do campeonato, muitas
contas se fizeram, muitas hipóteses se
colocaram em cima da mesa, fizeram-se
promessas, reservaram-se lugares e mais
lugares para uma possível comemoração
de uma vitória antecipada, mas bem ao
jeito português lá ficou tudo adiado para
o último dia. Fez-se justiça e o Benfica
sagrou-se campeão nacional.
Como escrevi no mês passado, não
sou fanático e só vejo futebol socialmente. Fiquei satisfeito, ou melhor fiquei
super satisfeito, é o meu clube, sou do
Benfica. Parabéns Benfica!
Bento XVI
Bem-vindo a Portugal!
Em minha opinião, Bento XVI, não é
o Papa, que a igreja católica precisava
para rejuvenescer, e para reconquistar os
jovens que se tresmalharam do rebanho
após a morte de João Paulo II, eu sou um
desses jovens.
A imagem de João Paulo II, cativavame, inspirava-me, fazia-me perceber o
quanto Deus era importante na minha
vida. A sua morte, afectou-me de tal mo-

do que perdi a minha fé por completo,
não sei porquê, talvez por julgar que era
imortal.
Por seu lado a imagem de Bento XVI,
não me cativa. Mas respeito-o da mesma
forma como respeitei o anterior Papa. E
desejo-lhe as maiores felicidades na dura
batalha que terá de travar para reaproximar as pessoas junto dele e de toda a
Igreja Católica. E parece que está a conseguir pelo menos por cá.
Sempre a bater na mesma tecla
Já me custa todos os meses escrever
estas linhas, porque acabo sempre por
bater na mesma tecla, o governo e o Sr.
Sócrates, e por sinal nunca é para dizer as
melhores coisas.
Portanto se vão reduzir ao subsídio de
desemprego para 75%, vamos lá imaginar uma história. O Sérgio (nome fictício) trabalhador, aufere ao fim do mês
500€ de um momento para o outro fica
desempregado, passa a ter um subsídio
de desemprego de 375€, assim sendo
este senhor se tiver renda de casa, água,
luz e gás para pagar será que chega? E
claro, o Sérgio tem que comer e mal dele
se tiver filhos para criar. A pergunta que
se põe, é como vai o Sérgio (sobre)viver?
A resposta é simples: mal, porque “quanto mais magro é o cão, mais as pulgas o
atacam”. Será que também vão baixar o

rendimento mínimo? Isso duvido que
aconteça e esses beneficiários vão continuar a passar na rua por todos os
Sérgios deste país, e a rirem-se dele…
Outra boa notícia
Os impostos vão aumentar (que novidade), ao que parece o IVA vai aumentar
2%, outra mentira da campanha eleitoral:
“não vamos aumentar os impostos”. Pois
não! Lá vamos nós continuar a dar do
nosso para tapar os buracos que eles abriram.
O ministro das finanças numa entrevista em que falava das medidas de contenção, afirmou que poderá existir uma
tensão social mas que não prevê violência. Pois não, daqui a uns meses a diferença entre nós e a Grécia é que eles têm
uma taça de Campeões da Europa e nós
não…
Até dá graça
Num país em pleno desenvolvimento
de crise, a vinda do Papa dá direito a tolerância de ponto, ora bem, quanto é que
isso custa? Não interessa, pois se os funcionários públicos vão ficar sem o 13º
mês estes dias são só lucro para os cofres
do estado.
Como diz um amigo meu: “Cada vez
tenho mais nojo de viver nesta latrina”.

Por Coruche
Este mês no Jornal de Coruche, entrevistamos Pedro Orvalho, assessor do
Presidente da Câmara de Coruche e coordenador do projecto Coruche Inspira, que
nos fala do grande evento do mês a
FICOR - Feira Internacional da Cortiça e
de todo o programa do projecto para 2010.
Conseguimos uma entrevista exclusiva
com a nova banda portuguesa que esta
atingir todos os tops, os Virgem Suta.
Saúda-mos o regresso de Luís António Martins, com as suas “Crónicas de
um macaco urbano”, desta vez nos Camarões.
Paulo Fatela dá-nos a conhecer Mais
um artesão do nosso concelho.
Mónica Tomaz despede-se da rubrica
“Do prado ao prato”, mas promete voltar
em breve com outros temas, desde já
obrigado Mónica.
Joaquim mantém-nos a par de todo o
panorama taurino nacional.
São estes e outros assuntos que fazem
do Jornal de Coruche, o seu mensário de
eleição.
Boa leitura e até para o mês que vem.
E já agora aproveite, vá ao Rock in Rio,
eu vou…
____
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
Com a 2.ª edição das 24h de BTT, a Câmara Municipal de Coruche lançou a 2.ª fase
do programa Coruche Inspira.
Na rubrica “Grande Entrevista” fomos entrevistar Pedro Orvalho,
assessor do presidente da câmara de Coruche e coordenador do programa Coruche Inspira
que fez o balanço da prova e explica-nos como Coruche vai Inspirar em 2010.
Jornal de Coruche (JC) Qual o Balanço que faz de
mais uma edição das 24h de
BTT?
Pedro Orvalho (PO) - O
balanço é positivo. O número de
participantes, mais de 700, é a
prova disso mesmo. Penso que
reforçamos a imagem de Coruche enquanto destino privilegiado para a prática de actividades
desportivas e recreativas ao ar
livre, em contacto com a natureza. Este tipo de oferta turística
é uma das nossas mais-valias,
graças às 24 horas de BTT de
Coruche e ao excelente trabalho
desenvolvido pelas nossas associações e colectividades, Coruche é
hoje reconhecido como um concelho de excelência para a prática
desta e outras modalidades.
JC - É uma actividade para
continuar a apostar?
PO - Sim. É para continuar a
aposta. No entanto, lembro que a
nossa aposta no desporto e em
particular no BTT, vai para além
destas 24 horas. Temos apoiado
várias colectividades e associações locais ligadas a esta prática
desportiva. Felizmente temos no
concelho de Coruche pessoas
muito válidas e com grande dinamismo nas associações e colectividades, não só nesta área do
BTT, mas em muitas outras, por
isso é um privilégio para a Câmara Municipal apoiar as inúmeras iniciativas que acontecem
todos os fins-de-semana em
Coruche. Tenho a certeza que
não existem muitos concelhos no
país com esta vitalidade e dinâmica cultural e desportiva.
JC - De que forma este tipo
de eventos é bom para o comércio local?

PO - De que tipo de comercio estamos a falar? Se estamos a
falar de restauração, eu digo já
que sim, que vale a pena! Res-

taurantes, cafés, esplanadas, pastelarias, etc.
Se estivermos a falar de outro
comércio, como por exemplo

pronto-a-vestir, penso que não!
Pelos menos este evento em particular, as 24 Horas de BTT não
se dirige a um público vocacio-

nado para comprar roupa no
comércio tradicional.
No entanto, acho que foram
mais os comerciantes ligados à
restauração que optaram por abrir,
no sábado e domingo. E daquilo
que pude ver, e por aquilo que
me disseram, alguns empresários, foi um fim-de-semana acima da média para a restauração,
pelo menos durante todo o sábado e no domingo à hora de
almoço.
Quanto ao não valer a pena
abrir as portas, cada um é livre de
ter a sua opinião. Mas deixe-me
acrescentar, ou se quiser sugestionar: só conseguiremos ser
mais atraentes e apelativos que
os nossos concorrentes (concelhos vizinhos), se todos estivermos empenhados em tornar
Coruche mais competitiva. E
para isso acontecer, não podemos correr o risco de organizar
eventos, publicitar a nossa Terra
e trazer pessoas a Coruche, para
depois não termos nada para
oferecer. Ou seja, não podemos
transmitir aos nossos clientes/visitantes, a triste imagem
dos estabelecimentos comercias
fechados, Coruche tem que demonstrar vida, actividade, dinamismo, temos que saber cativar,
para que aqueles que nos visitam
voltem mais vezes e para que
acima de tudo, e isto é muitíssimo importante, a publicidade
boca-a-boca funcione. Se os nossos visitantes voltarem para casa
e para o emprego e disserem aos
familiares e aos colegas “estive
em Coruche no fim-de-semana
passado e adorei, há por lá excelentes restaurantes, boas explanadas, uma paisagem fantástica e
> continua na página seguite
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> continuação da página anterior

muito bom ambiente”, isto é a
melhor publicidade que podemos ter!
Outro aspecto importante,
não podemos exigir resultados
práticos/económicos imediatos.
Por isso, o valer, ou não, a pena
abrir as portas, não deve estar
apenas e só dependente do retorno financeiro imediato.
JC - Existe assim uma
necessidade tão grande de
recorrer a empresas, para preparar e desenvolver provas,
como esta?
PO - Não recorremos a nenhuma empresa para preparar e
desenvolver esta prova. O que se
passou foi o seguinte: uma empresa apresentou-nos este evento, que tanto poderia acontecer
em Coruche como noutro concelho. Entendemos que o projecto tinha interesse e apenas patrocinamos os prémios atribuídos,
foi uma forma de dar ainda
maior dimensão ao evento. Ainda assim, penso que é normalíssimo, serem empresas especializadas a organizarem este tipo de
provas. As autarquias não têm
vocação, nem pessoal para esse
efeito. Os grandes eventos desportivos que acontecem de norte
a sul do país são organizados por
empresas especializadas, exemplo disso: o Estoril Open, a Volta
a Portugal em Bicicleta, as inúmeras provas de atletismo, que
são quase todas organizadas pela
empresa Xistarca. Enfim, é algo
perfeitamente normal.
JC - Qual é o objectivo
principal do programa Coruche Inspira?
PO - O Coruche Inspira
entrou este ano na fase 2.
O ano passado juntamos os
nossos eventos mais relevantes e
sob a égide do Coruche Inspira,
comunicamo-los de uma forma
mais agressiva, rentabilizando o
investimento e tentado aproveitar ao máximo as sinergias geradas pelas diferentes iniciativas
apresentadas. Penso que conseguimos atingir os nossos principais objectivos que eram: trazer
mais visitantes a Coruche e aumentar mediatização dos eventos.
Este ano para a fase 2 do Coruche Inspira, chamamos para
parceiros todos os agentes locais
ligados ao turismo, em conjunto
identificamos os nossos principais argumentos para tornarmos
Coruche um destino turístico
ainda mais atractivo e avançamos com a criação do portal de
turismo na Internet .
Estamos confiantes que este
portal vai ser um sucesso, a imagem é muito atractiva e a infor-

Pedro Orvalho, assessor do presidente da câmara de Coruche e
coordenador do programa Coruche Inspira
mação sobre as ofertas turísticas
do concelho está lá toda; como
chegar, onde dormir, onde comer,
o que fazer, a agenda de eventos,
etc, etc.
Estamos empenhados em
tornar Coruche num destino de
qualidade, apostando nas actividades ligadas ao segmento do
“LifeStyle” que continua com
uma procura crescente, vamos
continuar a comunicar essencialmente para a Grande Lisboa e
pela primeira vez vamos comunicar para o estrangeiro. A nossa
oferta é direccionada para as
“escapadelas” de fim-de-semana, estamos a 40 minutos de Lisboa, mas à distância suficiente
para oferecer qualidade de vida e
uma interacção com a natureza,
inexistentes nos grandes centros
urbanos. A estratégia da Câmara
Municipal passa também por
atrair para Coruche mais habitantes, numa primeira fase com a
aquisição de segunda habitação e
numa fase posterior, com habitação permanente.
O esforço que estamos a
depositar no Coruche Inspira tem
também o impulso do novo aeroporto de Lisboa, que ficará a 20
quilómetros de Coruche, esta nova realidade tem que ser explorada, no sentido de fazermos crescer a nossa população, mas sem
nunca descaracterizar a realidade
urbana e ambiental do concelho,
isto numa lógica de continuarmos a potenciar os nos argumentos turísticos.
JC - Uma das grandes novidades do ano passado, foi a
FICOR, apesar de ter um target específico, as pessoas apareceram, vai haver mudanças
nos moldes da FICOR, ou irá
ser considerada uma feira
mais empresarial?
PO - Vamos manter o formato do ano passado. Continuamos
a ter uma vertente mais cientifico-profissional, ou empresarial
se preferir, e outra mais lúdicorecreativa. A adesão do público e
a avaliação feita pelos coruchenses e pelos agentes da fileira
da cortiça, justificam a nossa
aposta. Este ano vamos contar
com apoio do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Estado
das Florestas e Desenvolvimento
Rural, o que significa que trabalhamos bem o ano passado, é um
sinal de reconhecimento e do
interesse que este certame tem a
nível nacional e internacional.
A Feira Internacional da Cortiça, vai realizar-se nos dias 28,
29 e 30 de Maio. A FICOR vinca
ainda mais o estatuto de Coruche
como capital Mundial da cortiça.

A programação distribui-se
por dois espaços distintos: Parque do Sorraia (Zona Ribeirinha)
e Observatório do Sobreiro e da
Cortiça (Zona Industrial do
Monte da Barca – Coruche).
Talvez interesse destacarmos
aqui os principais argumentos do
programa generalista:
A Praça da Restauração
“Sabores do Montado”, onde
três restaurantes vão apresentar
as mais deliciosas ementas em
torno dos sabores do montado.
As Provas de Vinho, conduzidas pela AMPV – Associação de Municípios Portugueses
do Vinho. Um importante espaço
de promoção dos vinhos coruchenses e da rolha de cortiça.
A Loja do Montado, um
espaço dedicado à comercialização de produtos biológicos, com
ligação ao montado.
A segunda edição Coruche
Fashion Cork, depois do êxito
tremendo do ano passado a moda
em cortiça está de volta à Praça
de Água – Parque do Sorraia.
O Eco-Parque, será uma
área totalmente virada para o
ambiente, onde o Município de
Coruche vai mostrar todas as
políticas ambientais colocadas
em prática.
Uma Grandiosa Corrida de
Toiros, a exemplo do ano passado, durante a FICOR, a Praça de
Toiros de Coruche recebe uma
grandiosa corrida de toiros. O

cartel promete praça cheia, os
cavaleiros António Ribeiro Telles,
Pablo Hermozo de Mendoza e
João Telles Júnior, toureiam um
curro de Passanhas, pegam os
Forcados de Coruche e Montemor-o-Novo.
Uma FotoParede, será a
principal novidade deste ano, o
Montado de Sobro vai estar retratado nas ruas do centro histórico de Coruche, trata-se uma exposição de fotografias de grande
formato. Vai haver Montado de
Sobro na Vila.
JC - Que outras novidades
podemos esperar este ano para
o programa Coruche inspira?
PO - O envolvimento efectivo dos agentes locais de turismo,
a criação do novo portal e o programa “Passe as Pontes em Coruche”, que se destina a atrair
visitantes durante os fins-de-semana prolongados, as chamadas
pontes, fazendo é claro, uma analogia às pontes sobre o vale do
Sorraia, uma das imagens de
marca de Coruche. São estas as
principais novidades.
JC - De que forma foi medido o retorno do investimento
feito na edição de 2009?
PO - Essa avaliação foi feita
através da visibilidade que tivemos na comunicação social, tivemos um acréscimo significativo,
Coruche é hoje um concelho
bem mais mediatizado do que
outros concelhos de muito maior

dimensão. Depois pelo número
de visitantes, nos diferentes
eventos propostos. No entanto,
convém salvaguardar que o principal retorno deste investimento
só surgirá a médio prazo.
JC - Qual a projecção que
prevê para o programa daqui
a 5 anos?
PO - Esperamos ter uma projecção nacional, estamos apostados em tornar Coruche num destino turístico de eleição. É claro
que este é um esforço de todos;
autarquia, agentes locais e da
própria população. Acredito também que esta maior visibilidade e
notoriedade de Coruche conseguirá despertar a atenção de
investidores, não só turísticos,
como de outras áreas de negócio.
JC - Para uma comunicação bem sucedida é fundamental existir focalização num
pilar principal. Qual é o do
Coruche Inspira?
PO - Qualidade de Vida! Proximidade à Grande Lisboa, mas
suficientemente distante para
oferecermos a tal qualidade de
vida e um contacto com a natureza inexistente nos meios urbanos.
JC - Com tantos eventos,
tão diferenciados, não se dispersa a indispensável coerência de comunicação?
PO - Não. Claro que não! Eu
posso comunicar com coerência
um conjunto de ofertas diferenciadas, deste que esse conjunto
de ofertas seja direccionado para
o mesmo público. Para além de
que o conceito Coruche Inspira é
mesmo esse de diferenciadas
fontes de inspiração! Coruche
Inspira: inovação, tradição, cultura, desporto, ecologia, família,
tranquilidade, paz, saúde… enfim, tudo aquilo que é sinónimo
de qualidade de vida!
A mais valia do nosso concelho é mesmo esta multidisciplinaridade de ofertas. E se analisar
bem o que estamos a querer
“vender”, chegará à conclusão
que estamos quase sempre a
comunicar para o mesmo público-alvo.
JC - Consegue quantificar o
investimento?
PO - Não consigo quantificar, porque este é um programa
partilhado e feito em parceria
com os agentes locais de turismo. Os custos e os proveitos
serão sempre partilhados.

---Entrevista realizada por:
Pedro Lopes Boiça
José António Martins
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Deliberações da
Assembleia Municipal
de 30/4/2010

A lei de imprensa obriga à publicação anual do estatuto editorial

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Estatuto Editorial
O JORNAL DE CORUCHE é um jornal noticioso,
informativo, generalista que, de uma forma independente e
apartidária, procurará incentivar e divulgar as potencialidades do Concelho de Coruche e do todo em que se
integra.
O JORNAL DE CORUCHE não renega as características Ribatejanas da grande maioria da população Coruchense, mas terá em atenção as evoluções administrativas conducentes às novas realidades regionais que aproximarão
Coruche de outros Concelhos com os quais, por se estenderem ao longo do Sorraia e se incluir no Vale do Tejo, sempre manteve contactos previlegiados.
Na transcendência desses enquadramentos regionais
administrativos o JORNAL DE CORUCHE defenderá e
respeitará sempre a realidade que nos definiu como Estado –
Nação, cada vez menos Estado mas ainda Nação, a exigir de
todos nós um maior esforço na preservação da identidade
cultural colectiva.
O JORNAL DE CORUCHE constitui-se, pois, também,
como tribuna de defesa duma herança cultural que moldou
Portugal como o mais antigo Estado – Nação de toda a Europa.
O JORNAL DE CORUCHE defenderá, por essas
razões, a preservação e divulgação do Património Histórico
da região como expressivo testemunho do legado dos nossos antepassados que está na raiz da nossa identidade cultural comum.
O JORNAL DE CORUCHE espera contribuir para a
exigível obrigação de transmitir às gerações mais jovens a
consciência desse legado.
O JORNAL DE CORUCHE assume-se, assim, como
formativo na medida em que se propõe despertar nas
camadas mais jovens a atenção para esse património religioso, natural, ambiental, arquitectónico, etnográfico,
enfim, cultural, bem como para a necessidade de o manter e
proteger.
Contra tudo e contra todos o JORNAL DE CORUCHE
defenderá os valores e princípios da tradição portuguesa tão
caros aos homens e mulheres do Sorraia na generalidade e
aos Coruchenses em particular, que sempre se souberam
adaptar às novas realidades que os séculos lhes fizeram chegar.
Com particular atenção às novas realidades que vão surgindo O JORNAL DE CORUCHE estará sempre, pois, disposto a divulgar as soluções que as transformem em efectivas melhorias da justiça social que todos merecem ter.
Dentro de um espírito de equidade e respeito pelas diferenças interpretativas e de critérios avaliativos o JORNAL
DE CORUCHE procurará dar expressão àqueles que perfilhem posições antagónicas desde que estas não contrariem
drasticamente, na sua essência os valores e princípios enunciados.
Esses posicionamentos deverão, no entanto, ser claramente identificados a fim de não serem confundidos com a
linha editorial do JORNAL DE CORUCHE.
Os artigos assinados serão sempre, assim, da responsabilidade de quem os subscreve.

1 - ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2010 - Aprovada por
maioria, com 17 votos a favor (16 do PS e 1 do MIC), 5 votos contra da CDU e 3 abstenções (1
do PS, 1 da CDU e 1 do PSD).
2 - MOÇÃO apresentada pelo Grupo Municipal do PS - Aprovada por maioria, com 21 votos
a favor (18 do PS, 2 do MIC e 1 do PSD) e 8 abstenções da CDU.
3 - MOÇÃO “25 DE ABRIL - 36.º ANIVERSÁRIO” apresentada pelo Grupo Municipal do
PSD - Aprovada por maioria, com 19 votos a favor (18 do PS e 1 do PSD), 3 votos contra (2 do
MIC e 1 da CDU) e 7 abstenções da CDU.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 - ELEIÇÃO de REPRESENTANTE DENTRE os PRESIDENTES de JUNTA de
FREGUESIA para a COMISSÃO INTERMUNICIPAL de DEFESA da FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS - Por votação secreta, foi eleito, com 18 votos, Joaquim Gonçalves Banha Presidente da Junta de Freguesia de Santana do Mato.
2 - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA COMISSÃO
MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - Por votação secreta, foi eleito, com 18 votos, o
Deputado Municipal Joaquim Filipe Coelho Serrão.
3 - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES NA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO - Rosa Maria Bento Pais, Rosa Maria Gaspar Ferreira
Cotrim Lagriminha, Fernando Manuel Fernandes, Edite Maria Pardal do Vale Santos Formigo
4 - II ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2010 - Aprovado por unanimidade.
5 - CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS Aprovado por unanimidade.
6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009 - Aprovado por
maioria, com 18 votos a favor do PS, 8 votos contra da CDU e 3 abstenções (2 do MIC e 1 do
PSD).
7 - APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2009 - Aprovado por
maioria, com 27 votos a favor (18 do PS, 8 da CDU e 1 do PSD) e 2 abstenções do MIC.
8 - I REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR
INCORPORAÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR - Aprovado por maioria, com 18
votos a favor do PS, 8 votos contra da CDU e 3 abstenções (2 do MIC e 1 do PSD).
9 - APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO - CORUCHE
2020 - Aprovado por maioria, com 19 votos a favor (18 do PS e 1 do PSD, 1 voto contra da CDU
e 9 abstenções (7 da CDU e 2 do MIC).
10 - RELATÓRIO do ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - Tomou conhecimento.
11 - ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - Informação escrita do
Presidente da Câmara Municipal de Coruche.

curtas

Assaltos continuam
em Coruche
Na madrugada do dia 5 de Maio, por volta das 5 da manhã, três indivíduos tocaram
à porta da residência de um casal em Coruche, identificando-se como agentes da Policia
Judiciária (PJ), com coletes à prova de bala e armados, tendo imobilizado a senhora e
pedido ao marido para entregar os bens.
Rapidamente se puseram em fuga num carro preto, levando consigo cerca de seis mil
euros.
A verdadeira PJ foi ao local e está a investigar o sucedido.
Já nem nas nossas casas estamos seguros!
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Na Assembleia Municipal de Coruche

“Democratas” tentam silenciar
No passado dia 30 de Abril, pelas 21 horas, srealizouse mais uma Assembleia Municipal (AM) no auditório do
Museu Municipal, que gerou acesa discussão no período
de antes da ordem do dia, quando dois deputados (um do
PS e outro da CDU) fizeram uma saudação ao 25 de
Abril, que na perspectiva dos dois deputados do MIC
estava cheia de inverdades e injustiças.
Se os deputados do MIC e toda a sala, escutaram sem
interromper tudo o que os deputados do PS e da CDU
quiserem dizer, já quando chegou a vez dos deputados do

Declaração de
Abel Matos Santos
Ao ouvir a saudação ao 25/4,
pelo deputado Salgado, quando
afirma que “Abril é fazer estradas
e regularizar as margens do rio,
construir acessos”, lembrei-me
logo das 7 pontes que o injustiçado Major Luís Alberto de Oliveira
conseguiu para Coruche, e que
pela primeira vez ligaram as margens do Sorraia até ao Monte da
Barca, e que são as únicas que
ainda temos.
Quanto ao Sr. Deputado Aldeano do PCP, ao ouvi-lo fazer a sua
descritiva alocução, só me veio à
mente, Cuba, Coreia do Norte e a
União Soviética, onde o fascismo
vermelho produziu os campos de
morte, Gulags, e milhares de extermínios, como o de Kattin, só
agora oficialmente revelado pela
Rússia, onde milhares de polacos
foram fuzilados.
Gostava de dizer o seguinte;
Não posso votar favoravelmente uma moção que apoia um
golpe de Estado, que por incompetência e leviandade acabou numa revolução, onde quem fez o
golpe não ficou com o poder e o
poder caiu na rua, dando azo a
todo o tipo de anormalidades, que
só não se tornou numa ditadura
comunista devido ao contra golpe
do 25 de Novembro.
E depois quem ficou com o
poder não defendeu os interesses
nacionais, foram assumidas as
razões dos nossos inimigos, dos
inimigos de Portugal, daqueles
que mataram os nossos soldados e
as nossas populações.
A questão é: Era preciso uma
Revolução? O País crescia mais de
6 pontos % por ano, a guerra do
Ultramar estava ganha, havia
emprego e estabilidade, Portugal
era reconhecido internacionalmente, tudo estava calmo! Agora
sim, temos tudo para que exista
uma revolução, com o povo na
rua, a contestação, a falência do
País no horizonte… enfim, a resposta está dada. Mas esse golpe

MIC usarem da palavra, alguns deputados da CDU e do
PS quiseram silenciar os deputados do MIC, porque não
concordavam com a opinião deles, utilizando alguns
comportamentos próprios de arruaceiros.
O Deputado da CDU chegou a dizer à mesa que se
devia “cortar a palavra ou interromper a sessão” para os
deputados do MIC, Abel Matos Santos e Gonçalo Ramos
Ferreira, não poderem falar.
Bem, esteve José Coelho, presidente da AM, que
metendo ordem na sala, afirmou que “todos têm o direito

corporativo dos oficiais do quadro
permanente, consubstanciado depois no MFA e na fraca democracia ou ditadura dos partidos, não
evitou a destruição do Pais e colocou Portugal no caminho da falência, como se podem ver nestes 2
gráficos, apresentados recentemente na SIC por José Gomes Ferreira.
Como se pode constatar, a 1.ª
República e o pós 25/4 são descritos com aumentos brutais da Dívida Pública (deficit) e diminuição
extrema do saldo orçamental, enquanto durante a 2.ª Republica ou
Estado Novo, existiram superavits
que diminuíram a dívida a níveis
nunca antes alcançados e os saldos
orçamentais eram positivos. E

da há dias publicado na imprensa,
quando em 1962 a Embaixada de
Portugal em Washington recebeu
pela mala diplomática um cheque
de 3 milhões de dólares (em termos actuais algo parecido com 50
milhões de euros) com instruções
para o encaminhar ao State Department para pagamento da primeira
tranche do empréstimo feito pelos
EUA a Portugal, ao abrigo do Plano
Marshall.
Fomos o único Pais do mundo
a pagar o empréstimo causando
embaraço mundial, dado que mais
nenhum país o fez. Que diferença
para os dias de hoje!
Hoje em dia, fazem-se obras
com dinheiros que não são nossos
e estamos mais do que endivida-

sem dinheiro da UE, todas as
obras eram feitas com dinheiros
nossos. As mais de duas mil Escolas que Sócrates fechou e as dezenas de Maternidades, já para não
falar na Ponte Salazar e outras
grandes obras feitas nessa época,
são apenas alguns, poucos exemplos do que foi realizado.
Até a respeitabilidade internacional que tínhamos, fruto da honestidade e da verdade, é hoje uma
miragem. Veja-se o exemplo, ain-

dos, com assessores e lugares de
nomeação política, que no plano
autárquico representam por exemplo, mais de 2 mil administradores
só em empresas municipais que
para nada servem, a receber ordenados inconcebíveis, com lugares
de nomeação dados aos membros
dos partidos, com vencimentos
chorudos, obscenos, com as implicações publicas que se sabem e
nada se faz!
Portugal está a bater no fundo!

à sua opinião e de a exprimir e que se não querem ouvir,
saiam da sala”.
Excelente exemplo da “Democracia” que estes senhores professam, onde pelos vistos, só as ideias e opiniões
deles, alinhadas pela sua doutrina, pode ser expressa,
sendo que nada pode ser posto em causa, como os deputados do MIC fizeram.
Para que todos possam saber o que lá foi dito, e tirar a
sua opinião, reproduzimos integralmente as declarações
dos dois deputados do MIC.

A pouca vergonha e a corrupção,
os favores, e a descredibilidade
invadiram a Nação!
Foi isto que Abril nos trouxe!
Nada mais do que isto! Um golpe
de Estado, um acto duvidoso de
uns quantos oficiais do quadro
permanente, por questões corporativas e salariais, apoiados por
desertores no exterior (imagine-se
que um deles pretende hoje, ser
Presidente da República), que nos
quiseram trazer os famosos 3 D’s Descolonização, Democracia e
Desenvolvimento. A Descolonização “exemplar” tão propalada,
foi a maior das vergonhas, tendo
vitimado milhões de Portugueses
de Timor, Angola, Moçambique e
Guiné. Até Mário Soares, disse há
dias numa conferência que, por
exemplo, Cabo Verde não devia
ter sido independente, que o povo
não queria e ele também não, mas
que nada pôde fazer. Hoje também
ele percebe que foi um erro enorme!
A verdade chega aos poucos
com os remorsos que atormentam
o Fundador do Partido com maioria nesta sala e nunca sendo tarde
para admitir erros é pena que só
agora estas verdades venham a
lume. A Verdade chega, tarde mas
chega... mas ficamos a saber que
afinal os Povos das nossas províncias de além-mar, queriam continuar a ser portugueses, não queriam
ser abandonados à mercê dos
caprichos das potências estrangeiras.
A Democracia, simplesmente
não existe! Vivemos numa Ditadura dos partidos, dos apparatchiks. O Povo para nada conta,
somente para ser manipulado e
usado! Esta é a realidade aos olhos
de todos!
O Desenvolvimento - Onde
está? O interior do Pais deserto, as
escolas fechadas, os correios, as
maternidades, os centros de saúde,
com os Portugueses fronteiriços a
terem de ir a Espanha para serem
tratados! Que VERGONHA, Crimes de Lesa Pátria! Somos hoje
um Pais em subdesenvolvimento,

mas enganem-se aqueles que
acham que a situação não vai piorar ainda mais.
Portanto, de facto o que sobra
são os 3 D’s, é DÍVIDA, DÉFICIT
e DESEMPREGO, e acrescento
um 4.º que é a DESAVERGONHICE.
Tenho dito!
Abel Matos Santos

-----

Declaração de
Gonçalo Ramos Ferreira
Devo dizer que aquilo que espero desta Assembleia Municipal,
é que façamos sempre por construir um Concelho melhor para os
nossos concidadãos, no entanto
ouvi atentamente, ser feita aqui a
defesa de uma suposta comemoração, que nada tem que ver com a
resolução de problemas da nossa
Terra e que é para a grande maioria do Povo Português, sinónimo de
alheamento, desilusão e mentira.
Podia perguntar o que continuam a comemorar os Senhores?
Mas não o perguntarei, até porque
cresci à sombra de muita da propaganda mitificada, que aqui ouvi
hoje, que visa por um lado colmatar a necessidade de recordar os
melhores tempos de uma vida que
já não volta, expurgar os sentimentos de remorso e por outro lado,
legitimar um poder a todo o custo,
mesmo que esse custo seja a perda
da comunidade que dizem servir.
Mas tudo isso se vai esboroar,
pois o que é falso não é sentido e
quem mente, jamais conquista o
coração de quem o ouve.
Para além do retrocesso social
e económico provocado pelo Golpe dos Espinhos e pela posterior
desordem que tomou o País, não
PODEMOS esquecer que esta
data marca o abandono, por Portugal, de milhões de pessoas, que
foram simplesmente entregues à
morte, pessoas essas que acreditavam e lutavam por uma ideia,
que teve eco durante 500 anos da
nossa história. Mortes, prisões
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opiniões diferentes
políticas, censura, corrupção, tortura, ausência de liberdade, tudo
isto Abril nos trouxe, não me é
possível portanto, comemorar uma
data responsável por tamanha
injustiça e derramamento de sangue.
Não foi uma revolta do Povo,
como aprendemos nos bancos da
escola, surgiu sim de motivos pessoais de alguns, que se serviram do
socialismo de sofá, para legitimarem uma estória, cheia de ingredientes demasiado repetidos e demasiadamente mal contados.
Hoje vivemos numa sociedade
profundamente materialista, que
nega o espírito, a vida humana como valor supremo, para ser praticamente amoral. A sua tendência
para a exploração das massas sem
benefício palpável para o Povo,
para o igualitarismo por baixo,
levou-nos ao ódio das coisas Portuguesas e a tudo o que é superior
pela inteligência, pela virtude e
pela beleza.
Tempos houve em que foram
criadas as condições para se ter
esperança numa vida melhor e
hoje essa esperança já não existe.
Somos o País mais pobre da Europa Ocidental e estamos irremediavelmente à margem da História,
num obscuro canto da Europa.
É difícil comparar algo tão
complexo como a qualidade de vida, mas podemos comparar a evolução portuguesa com as economias mais desenvolvidas da Europa, e o facto é que Portugal foi o
país da Europa com maior crescimento do PIB per capita até 1974,
quintuplicando o valor inicial de
1926.

Hoje, e como nunca antes,
assistimos ao abandono do País,
pelos Portugueses em busca de
melhores condições de vida, estando em curso uma substituição demográfica, que só nos leva a um
caminho, a perda da nossa ancestral Identidade.
O nosso país abriu falência, e é
hoje uma colónia de Bruxelas, que
nos vai dando esmolas para conseguirmos sobreviver, pois os tais
capitães de Abril, reduziram Portugal a uma «pobreza franciscana», onde só houve liberdade para
se hipotecar as futuras gerações e
nos entregarmos à agenda de sociedades secretas como a Maçonaria.
A entrada de Portugal na Europa, que data do século XIX e não
da entrada aos trambolhões na
CEE, nunca beneficiou a generalidade do Povo Português. Beneficiou, sim, os interessados no carreirismo político e aqueles que
estavam cansados do controlo que
fora em tempos exercido sobre os
negócios e fortunas e que se viram
assim sem contas a prestar, aos
Portugueses.
Hoje, temos o nosso interior
votado ao abandono, as nossas
aldeias a desaparecer, os nossos
campos sem cultivos, a Europa
paga-nos para não produzirmos,
bastando os camiões pararem três
semanas para os Portugueses
saberem o que é não terem comida
para colocar na mesa, é impensável como nos deixamos chegar
conscientemente a esta situação.
Se Portugal tivesse sido governado por um Estadista nos últimos
quinze anos, há muito que ele teria

sido deposto. Tinham-se-lhe exigido responsabilidades pela estagnação económica, o desemprego
galopante, o estado das contas públicas. Porém, como o país foi governado pela maioria, pedem-se
responsabilidades a quem? Ninguém. É impossível, uma maioria
não é uma pessoa, é uma entidade
impessoal, logo ninguém é responsável por nada.
Tempos houve em que o Estado prestava contas, era sério, sem
nunca recorrer à partidarização do
serviço público.
Hoje o dinheiro, as possibilidades de ascensão e o apossamento
de lugares a todos premeia, desde
que embarquem na imoralidade do
carreirismo político e na venda de
convicções a troco de benesses,
fechando-se uma porta para uma
realização profissional discreta e
honesta, para uma vida de dedicação sincera a valores e a pessoas, mas onde se abre uma janela,
para o exibicionismo, para o
servilismo de mão estendida.
O legado do 25 de Abril não
gerou portugueses mais inteligentes, nem mais cultos, nem criou o
capital necessário para fazer hospitais e maternidades. Antes pelo
contrário. Criou a ilusão, de que o
desenvolvimento não requer nem
esforço, nem trabalho, nem estudo, nem poupança, criou a ilusão
de que o desenvolvimento é um
direito que os governos atribuem
por decreto.
Depois do fracasso do socialismo, o capitalismo e a lei de mercado não são a única via possível,
devemos caminhar para uma sociedade em que vivamos em harmonia com a natureza, abolindo a
submissão à economia, evitando
as seitas políticas, fazendo a defesa do nosso interior, das nossas
famílias, dos trabalhadores, contra
a desumana capacidade do capitalismo e contra a usura. Nada
garante que o curso da governação
seja corrigido e reorientado para o
bem comum, quem dirige a nossa
política externa, não sabe tirar partido das vantagens que a nossa
situação geográfica nos garante.
Devemos retomar uma política,
que vire Portugal para o Atlântico.
Só podemos ser absolutamente
livres de servidões e de interesses
e só temos um partido, Portugal.
Gonçalo Ramos Ferreira
------

áudio disponível em
www.miccoruche.org.

O Partido Socialista e o
Partido Social Democrata
reagem em comunicado

A reacção do PS
A concelhia de Coruche do PS, veio em comunicado
referir que os deputados do MIC fizeram “alusões claras
ao estado novo e a Salazar, e contrarias ao 25 de Abril e à
democracia”, revelando “ideais contrários aos princípios
da Constituição Portuguesa”, ao votarem contra “a moção
apresentada pelo vogal do PSD, onde foi proposta uma
saudação ao 25 de Abril”.
O PS de Coruche diz que se pauta “por princípios e valores democráticos, respeitando instituições e pessoas”,
manifestando “a sua indignação pela forma provocatória
como os dois vogais do MIC se dirigiram à Assembleia
Municipal e aos Coruchenses, revelando-se defensores do
estado novo de Salazar, e contra o 25 de Abril de 1974”.
Terminam dizendo que “a liberdade a democracia, o
poder local democrático, são ideais do 25 de Abril, que
devemos manter e respeitar, impedindo que jamais se
ouçam vozes contra a liberdade, contra Portugal. 25 de
Abril sempre”.

A reacção do PSD
Já o PSD local, veio também em comunicado dizer que
o “único Grupo Municipal intitulado não partidário” fez a
“a apologia do antigo regime ao mesmo tempo que questionavam as conquistas de Abril, bem como a Liberdade e
Democracia” o que repudia.
Acrescenta ainda que acredita que “a população do
Concelho de Coruche, é defensora da Liberdade e da
Democracia, e que não se revê nos ataques proferidos aos
direitos conquistados em 25 de Abril de 1974, e que tiveram como protagonistas militares como Salgueiro Maia”,
a quem prestam homenagem e agradecimento.
Para o PSD “comemorar Abril, é não deixar esquecer
um momento marcante da nossa História recente, que nos
possibilita a todos discutir perspectivas diferentes, mas
sobretudo defender o desenvolvimento do Concelho de
Coruche”, exigindo “permanentemente mais segurança,
mais habitação social, melhores cuidados de saúde, melhor apoio à terceira idade, a construção de melhores
infantários e escolas, em suma, a melhoria significativa
das condições de vida de toda a população do Concelho de
Coruche”, refere o comunicado.
Contudo, nenhuma das forças políticas refutaram nem
contradisseram nenhuma das afirmações proferidas pelos
ditos deputados.
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Vila Nova da Erra já tem ETAR
Foi em ambiente de festa que a população de Vila Nova da Erra, Coruche,
recebeu a nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) na manhã de dia 25 de Abril.

O presidente da Câmara de
Coruche, Dionísio Mendes e o
presidente da Junta de Freguesia,
Mário Ribeiro, ligaram o sistema
cerca das 12h30 e iniciaram o
processo de tratamento de águas
residuais num momento considerado “histórico” para a população
e autarcas da freguesia.
Os “esgotos” eram lançados
numa fossa colectiva e lançados
na ribeira da Erra, provocando
maus cheiros e impactes ambientais contestados por centenas de
habitantes da freguesia que elegeram a ETAR como prioritária.
Na inauguração, o director-geral

da Águas do Ribatejo, Moura de
Campos frisou que este investimento de 150 mil euros está incluído num pacote de 80 milhões de
euros que a empresa intermunicipal está a fazer nos subsistemas de
abastecimento de água e no tratamento de águas residuais nos seis
municípios que integram a empresa.
O representante da AR salientou que o “enorme” esforço financeiro se irá traduzir numa melhoria
“significativa” da qualidade dos
sistemas e garante a qualidade dos
serviços prestados a mais de 120
mil pessoas a longo prazo.

curtas

CNE
dá seguimento
a queixa da CDU
De acordo com comunicado da CDU, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) no passado dia 20 de Abril, veio dar
deferimento à queixa da CDU em que alegou que o Partido
Socialista (PS) utilizou os meios da autarquia de Coruche na
campanha eleitoral do candidatado do PS, Dionísio Mendes,
fazendo menção específica ao uso do boletim municipal.
A CNE consubstanciou “violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade” e “remeteu os elementos do processo
para o ministério público, por se verificarem indícios da prática de ilícitos”, refere o comunicado da CDU de Coruche.

curtas

Onda de assaltos continua
no Biscaínho
Em dois meses, a empresa de Francisco
Santos foi assaltada duas vezes. O último
assalto foi na madrugada de 22 de Abril, quando os ladrões tentaram roubar cinco tractores
da sua empresa, sem no entanto conseguiram,
pelo facto de os tractores terem ficado atascados na lama.
A GNR foi chamada ao local para recolher
provas mas não existiram detenções.
Os assaltantes destruíram a vedação das

instalações e na fuga com dois dos tractores
acabaram por ficar atascados e danificaram os
mesmos, causando estragos na ordem dos milhares de euros.
De referir que a população e o proprietário
estão indignados, porque sentem que não se
faz justiça. Isto, porque no assalto de Fevereiro
os populares capturaram os assaltantes em flagrante, a GNR deteve-os e passadas duas horas
foram libertados.
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Deputado do CDS vem a Coruche
• Sábado, 22 de Maio, 17 horas
no Auditório do Museu Municipal
O Deputado eleito por Santarém pelo CDS-PP, Filipe Lobo
D'Ávila, vem a Coruche para
uma conversa aberta/conferência no Auditório do Museu
Municipal no próximo dia 22 de
Maio, pelas 17 horas.

A convite do Jornal de Coruche, o deputado centrista irá fazer
o balanço dos seis meses de
Governo desta legislatura e abordar os temas da Segurança e da
Agricultura. Lobo D'Ávila pretende “conhecer os problemas
locais e regionais e ouvir as pessoas para poder intervir mais e
melhor na Assembleia da República, fazendo ouvir a voz das pessoas do seu distrito”.
A moderar estará Abel Matos
Santos, o fundador do Jornal de
Coruche, para uma sessão aberta a

todos, referindo que “esta é também uma função dos meios de
comunicação social, o de aproximar os eleitos dos eleitores e ajudar a esclarecer os cidadãos, para
que eles se tornem cada vez mais
exigentes e interventivos”, acrescentando que “numa altura onde a

classe politica é mal vista e poucas
são as pessoas credíveis que
querem dar um contributo válido
ao País, é de enaltecer a disponibilidade de um deputado eleito
para se deslocar para junto das
populações”.
Apareça e participe!

Distrital do CDS-PP
tem nova líder
A Distrital de Santarém do
CDS foi a eleições no passado dia
24 de Abril e elegeu uma nova
comissão política distrital.
A lista vencedora (que obteve
cerca de 95% dos votos) foi
encabeçada por Margarida Netto,
militante de Benavente, que assim
é a nova presidente da Comissão
Política Distrital dos centristas.
Com ela estarão também, o vicepresidente Tiago Leite (Alpiarça),
o secretário Luís Pistola (Ferreira
do Zêzere) e os vogais António
Lopes (Santarém), Carlos Gomes
(Torres Novas), Nuno Malta (Rio
Maior), Paulo Paz (Almeirim),
Pedro Azevedo (Golegã) e Solange Cruz (Abrantes).
A Mesa da Assembleia Distrital será presidida por Herculano
Gonçalves (Alcanena) e o Conselho Distrital de Jurisdição será presidido por António Gonçalves
(Tomar).
O dia das eleições contou com
a presença do deputado Filipe
Lobo D'Ávila, eleito pelo Distrito
de Santarém, que pretende “reactivar as concelhias por todos os

concelhos do Distrito”, fazendo
reflectir a necessidade de um CDS
cada vez maior e mais interventivo.
Durante a tarde eleitoral, Filipe
Lobo d'Ávila, aproveitou ainda
para fazer um périplo pelas assembleias de voto – acompanhado
pela nova Presidente da Comissão
Política Distrital, Margarida Netto,
e pelo Vice-Presidente da Juventude Popular, Luís Pistola – para
assim contactar directamente com
os militantes e deles escutar as
queixas e problemas.

Ao fim da tarde, o deputado
estava contente com os resultados
e sublinhou, uma vez mais, a
“necessidade de se abrir em Santarém uma secção tributária e
administrativa do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria como
forma de melhor servir a população e as empresas da região”.
Já Margarida Netto referiu que
a nova equipa distrital pretende,
não só dinamizar as estruturas do
partido no distrito, bem como fazer uma crescente aproximação à
sociedade civil. Para isso pretende-se reforçar a implantação do
CDS-PP nas terras ribatejanas,
bem como da Juventude Popular,
criando equipas dinâmicas que
“lutem pela melhoria da qualidade de vida das populações”, reforçando a rede de autarcas e a ligação dos que trabalham no terreno
com o deputado eleito. “Ser capaz
de pensar o distrito e avançar com
soluções para os seus problemas,
mesmo nos tempos de crise que
vivemos, é, não só uma necessidade, como um imperativo”, referiu.

Comemoração
das
Bodas de Ouro

O nosso assinante José Joaquim Carvalho e
esposa Emília Filipa Galvão,
residentes no Seixal,
comemoram no próximo dia 22 de Maio
as Bodas de Ouro, cinquenta anos de união,
amor, fidelidade.
O Jornal de Coruche deseja ao casal
muitas Felicidades.
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Coruche comemora a Liberdade
Carlos Alberto Moniz recordou Abril
na Escola-Museu Salgueiro Maia

Futuro Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Coruche

Assinatura do protocolo CMC e Cruz Vermelha Portuguesa

Para assinalar os 36 anos do 25 de Abril, o Município de Coruche preparou um programa com actividades variadas.
Assim, as actividades começaram no
dia 23 de Abril, sexta-feira, data em que
se assinalou também o Dia Mundial do
Livro, com o colóquio “Ler Abril”. Carlos
Alberto Moniz marcou presença na Escola Museu Capitão Salgueiro Maia, em
São Torcato, Coruche.
Na véspera do 25 de Abril, o Extreme
Trial do Sorraia, o III Torneio do Sorraia

AUTOMATISMOS

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

Natação e o II Torneio Formação de Futsal garantiram animação para todos os
gostos ao longo do dia. À noite, o desporto deu lugar à música. Sete ex-concorrentes do concurso da TVI, Uma Canção Para Ti, actuaram no Pátio do Museu
Municipal. Carlos Alberto Moniz encerrou a noite, acompanhado por uma orquestra, com o espectáculo que subiu também

ao palco do Coliseu dos Recreios de Lisboa.
No dia 25 de Abril, as comemorações
começaram na Praça da Liberdade, com
a habitual Cerimónia do Içar da Bandeira.
Ainda pela manhã, realizou-se a inauguração oficial do Arranjo Urbanístico da
Entrada Nascente de Coruche.
A exposição Liberdade’s foi também

GRANDE
CAMPANHA
AR
CONDICIONADO
www.corsat.weebly.com

inaugurada no dia 25 de Abril, nas Piscinas Municipais de Coruche. Esta é uma
exposição integrada na Área de Projecto
Projectart dos alunos do 12. º D da Escola Secundária com 3.º CEB de Coruche.
As comemorações terminaram com
uma visita à Escola-Museu Salgueiro
Maia, seguida de um lanche/convívio.
---

“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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TURISMO

BTT, um fenómeno
e uma oportunidade turística

Carlos Palmeiro

Fotografias por Hugo Luz

Ao final do dia, principalmente agora que o sol anuncia a
sua chegada mais duradoura, a
avenida ribeirinha de Coruche
transforma-se na mais activa área
de lazer e desporto da vila, numa
escolha natural que resulta das
óptimas condições que toda a
faixa vizinha do Sorraia nos oferece. Se os cânones de beleza
sazonais, com o aproximar do
verão, obrigam a caminhar um
pouco mais, é também na zona
ribeirinha que se reúnem alguns
dos praticantes daquele que é o
fenómeno desportivo do momento em todo o concelho, o
ciclismo na vertente BTT, isto é,
ciclismo praticado com recurso a
bicicletas de todo o terreno e que
se pratica em estradas e trilhos de
terra em grande proximidade
com a natureza.
Não estará enganado aquele que afirmar que o BTT é, na
actualidade, a seguir ao futebol, o desporto mais popular
no concelho e não admira que
o seja, Coruche, com a sua
vasta floresta de montado de
sobro repleta de estradões e
trilhos, apresenta condições
excepcionais para a prática da
modalidade.
Para um bttista, Coruche
oferece tudo o que é necessário.
Diversos tipos de piso, zonas
planas de estradões e trilhos que
José Tadeia (TwoBike Team 1)

Marina Ferreira
Ferreira (TwoBike
(TwoBike Team 2)
> continua na página seguinte

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

Comercio de pneus
novos
e usados
Recauchutagem –
Calibragem de rodas
Focagem de faróis –
Alinhamento de
direcções de veículos
ligeiros, médios e
pesados

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

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

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

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Retomas
Suzuki Swift 1.3 16v 5p
Peugeot 207 Trendy 1.4 5p
Skoda Fabia Break 1.2 12v 5p
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p Diesel
Mitsubishi Colt Invicte 1.2 5p
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p Diesel
Opel Astra 1.3 CDTI 5p Diesel
Peugeot 206 SW 1.4 HDI 5p Diesel
Citroen C-3 SX Pack 1.1 5p
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI 5p Diesel

Capas de bancos
“Nirita”
Rodas estreitas para
Agricultura

VW Passat Variant 1.9 TDI BlueMotion Diesel
Renault Megane Brk Dinam. S 1.5 DCI 5p Diesel
Renault Clio 1.5 DCI Dinamique 5p Diesel
Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 HDI 5p Diesel
Fiat Bravo 1.6 M.Jet 5p Diesel
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p Diesel
Opel Corsa Ecoflex 1.3 CDTI 5p Diesel
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Seat Ibiza 1.2 12v 5p (Modelo Novo)
Skoda Fabia 1.2 12v 5p
Hyundai I30 CW 1.6 CRDI 5p Diesel
Volkswagen Polo 1.2 12v 5p
Seat Alhambra Stylance 1.9 TDI 7L Diesel
Fiat Grande Punto 1.2 5p

COMPUTADORES • POSTOS DE VENDA
SOFTWARE • ASSISTÊNCIA
Rua dos Bombeiros Municipais, Nº 28-B
2100-179 CORUCHE

Tels. 243 689 300 • 96 130 27 72 • 93 610 11 69

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2005

Comerciais
Peugeot 207 1.4 HDI Van C/AC
Seat Ibiza 1.4 TDI Van C/AC
Opel Corsa 1.3 CDTI C/AC
Peugeot Partner 1.6 HDI Van C/AC (Mod. Novo)
Isuzu D-Max 2.5 TD CD 4X4 C/AC
Citroen Berlingo 1.6 HDI Van
Peugeot 206 1.4 HDI Van C/AC
Opel Combo 1.3 CDTI Van
Hyundai H-1 2.5 TD 9L C/AC

2008
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2005
2001

Stand 1:
Rua do Cemitério
Stand 2:
R. Maria Emília Jordão
Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche
Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163
lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Créditos
de 12 a 120 Meses
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BTT, um fenómeno e uma oportunidade turística

> continuação da página anterior
TwoBike Team nas 24 horas de BTT de Coruche

permitem rolar ao “sabor do Sorraia” e outras zonas de maior
relevo repletas de “single tracks”
mais ou menos exigentes (trilhos
estreitos, por vezes sinuosos,
cicláveis), que permitem usufruir
de uma natureza preservada com
espírito radical e de aventura.
A prática de BTT, para além
de “moda” mais ou menos momentânea, pode afirmar-se como
um caso sério de popularidade, o
que possibilitará, através da oferta variada de eventos ao longo do
ano, ao concelho acolher praticantes vindos de outras regiões
do país para usufruírem das
qualidades que o território possui
para a prática da modalidade,
oferecendo-lhes as peculiaridades de um ecossistema único, o
montado, e a hospitalidade das
gentes, oferecendo quem visita a
disponibilidade para a prática
desportiva e também a predisposição para o consumo nos nossos cafés, restaurantes, unidades
de alojamento e comércio tradicional.
O BTT é assim uma séria
opção – mais uma opção – para
atrair visitantes e turistas ao concelho. Para que isso ocorra importa que praticantes, entidades
organizadoras de eventos, autoridades públicas e proprietários
das áreas florestais percebam e
aceitem essa oportunidade, criando condições para que haja espaço à organização de novos eventos, que deverão ser pautados
pela qualidade e pela diferenciação em relação a outros – e com
preços de participação razoáveis,
que sejam justos e convidativos e
não o contrário –, e à implementação de um calendário de provas
sustentado ao longo do ano. É
importante que todos aqueles
que podem e devem ter um papel
activo no incremento da prática
do BTT na região cooperem e
percebam o papel que lhes cabe,
isto é, os organizadores de eventos e os praticantes devem usufruir das componentes naturais
“oferecidas”, deixando a natureza tão intacta quanto antes, e os
proprietários das áreas de floresta devem, juntamente com a
autoridades públicas, acolher
esses eventos colaborando e
apoiando a sua realização como
forma de valorizar e potenciar as
áreas florestais, pois a prática
deste tipo de actividades ajuda,
por exemplo, a manter os caminhos florestais visíveis e transitáveis.
Nas 24 Horas de BTT de Coruche com a TwoBike Team
São hoje inúmeros os eventos
de BTT realizados por todas as
freguesias de Coruche e inúme-

Caçador (TwoBike
(TwoBike Team - Edutec.pt)

ros os grupos que se juntam para
fazer quilómetros pelos estradões e trilhos do concelho. No
contexto de eventos realizados
no concelho destaque para as 24
horas de BTT de Coruche como
evento que tende a transformarse no ponto alto da modalidade
no Concelho, sendo, pelo menos,
aquele que mais impacto mediático oferece. Trata-se de um
evento apoiado, nas suas duas
primeiras edições, a larga escala
pelo Município de Coruche e que
trouxe no passado mês de Abril
(entre os dias 9 e 11) mais de 500
praticantes de BTT a Coruche.
Muitos dos participantes advieram do concelho de Coruche,
nomeadamente de grupos organizados como os “TwoBike
Team”, “StrixTeam”, “Craks do
Pedal”, “Montibike”, “Já T’Agarro”, “The Fusion Bike Team”,
“Tó Bikes”, entre outros.
Participei com a TwoBike
Team nas 24 horas de BTT de
Coruche e percebi como é viver
por dentro a experiência, que une
sentimentos tão diversos como o
companheirismo, o sacrifício, a
competição, a prática desportiva
e, pontualmente, o mais puro
divertimento.
A preparação logística para a
participação da equipa começou
na véspera do evento, com a
escolha do local para instalar o
acampamento – e “quartel general” – de uma noite, um lugar que
se pretendia discreto mas também estratégico, isto é, perto das
zonas úteis do evento (balneários, instalações sanitárias e
área de refeições) e longe da confusão da área de partidas e chegadas dos participantes. A participação numa prova com as características das 24 Horas não
implica grande preparação conjunta – para equipas com carac-

terísticas, meios e objectivos
similares à TwoBike Team –,
cabendo a cada um dos participantes a preparação da sua bicicleta e, evidentemente, a sua própria preparação física e psicológica. A TwoBike Team apresentou-se na prova com 3 equipas de
6 elementos cada (duas equipas
mistas, a TwoBike Team 1 e 2, e
uma equipa masculina, a TwoBike Team – Edutec.pt), naquela
que foi a mais representativa participação de entre os grupos de
bttistas do concelho. Não foi o
factor “competição” que moveu
a esmagadora maioria dos que
participaram pela TwoBike Team
nas 24 horas de BTT, foi sobretudo a possibilidade de passar
bons momentos junto dos companheiros de “andanças”, em
afável convivência, e testar as
capacidades de sacrifício físico e

psicológico que resultam em
objectivos individuais de superação pessoal. Invariavelmente a
atmosfera que acaba por imperar
é a de uma certa concentração e
tensão competitiva, discutindo-se tempos e redefinindo-se estratégias, entre uma coisa e outra,
come-se muito e bebe-se muito,
a alimentação e a hidratação são
basilares neste tipo de provas,
onde a resistência física depende
de uma boa gestão alimentar. O
riso também ajuda a ultrapassar o
cansaço, e não faltou folia durante 24 horas… e até houve lugar a alvorada!
O inicio da prova, com a tão
desejada ordem de partida, é
marcado pelas primeiras horas
de esforço, depois chega o anoitecer e aumentam as dificuldades. O amanhecer surge retemperador e com ele as forças

renascem para que o objectivo de
terminar se concretize. A emoção
da partida é o momento que invariavelmente mais marca, pela
tensão acumulada durante os
minutos de espera e pelo alvoroço das primeiras pedaladas. Os
primeiros quilómetros são de
adaptação ao trajecto e às suas
zonas mais técnicas. O final da
prova é um desejo da alma e, por
estranho que pareça, não tem o
sabor da partida, tem apenas o
sabor do dever cumprido, o que
por si, sabe muitíssimo bem!
As equipas mistas da TwoBike Team contaram com a participação de duas destemidas
bttistas, a Marina Ferreira (fotografia pág. anteriror) e a Vera
Oliveira, que foram prontamente
acarinhadas pelos restantes participantes, demonstrando, ao longo de toda a prova de que fibra
são feitas. Os restantes companheiros enaltecem a sua corajosa
participação.
A TwoBike Team, da qual
orgulhosamente fiz parte, terminou com excelentes resultados:
TwoBike Team – Edutec.pt, 11º
lugar em 45 equipas, TwoBike
Team 2, 6º Lugar (equipa mista)
em 11 equipas e TwoBike Team
3 - 7 Lugar (equipa mista) em 11
equipas.
Em meu nome e em nome da
TwoBike Team agradecemos a
todas as entidades que apoiaram
a TwoBike Team nas 24 Horas
de BTT de Coruche: Edutec.pt,
Tegael.pt, Sergipal Lda., José Alfredo Ferreira Lda., Móveis
Sorraia e Maquidias.com.
Mais informações sobre os
“TwoBike” em http://twobiketeam.blogspot.com.
Mais informações sobre turismo no blogue http://www.faceturis.com.
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APONTAMENTOS

Livros?! Para quê?!
Por: Ana Freitas

Se eu fosse criança, gostaria que me adormecessem com uma História…
e a minha imaginação espraiar-se-ia nos sonhos que construíram a minha história …

23 de Abril é o Dia Mundial
do Livro. Tal como outros dias
comemorativos, a sua razão de
ser continua a justificar-se, pois o
seu objectivo está longe de ser
cumprido. Daí o alerta nestes
dias para algo que se pretende
que mude.
Este dia teve a sua origem na
Catalunha a 7 de Outubro de
1926, em comemoração do nascimento do escritor espanhol
Miguel Cervantes, tendo sido
instituído como a Festa do Livro
Espanhol, pelo rei Alfonso XIII.
Em 1930, esta data comemorativa passou para 23 de Abril, dia
do falecimento de Cervantes, em
que é oferecida uma rosa a quem
comprar um livro. Em 1996, a
UNESCO institui 23 de Abril
como o Dia Mundial do Livro e
do Direito de Autor, pois nesta
data assinala-se o falecimento de
outros escritores tais como Josep
Pla, escritor catalão, e o dramaturgo inglês William Shakespeare. Mais recentemente, a troca de uma rosa por um livro tornou-se uma tradição em vários
países do mundo.
“Os livros não mudam o
mundo, os livros mudam as pessoas. E as pessoas mudam o
mundo”, afirmou Castro Alves
(1847 – 1871), escritor brasileiro. Para além dos múltiplos
motivos, interesses e prazeres
imediatos no ler, saber “mudar o
mundo” será o fim último, e
“mudar o mundo” uma necessidade premente de todos os tempos e também muito desejada e
sentida por todos nós nesta época
tão conturbada e difícil!
Pedro C. Cerrillo, Catedrático
da Universidade de CastelaMancha (Cuenca, Espanha),
considera a leitura como um
“bem de primeira necessidade”,
à qual todos os cidadãos têm
direito. Todos sabemos que no
passado a leitura era uma actividade minoritária que discriminava as pessoas. Todos nos lembramos que o analfabetismo no
nosso país constituiu uma grande
limitação não só para as tarefas
rotineiras das pessoas mas também uma barreira de acesso ao
conhecimento. Ainda hoje encontramos portugueses que, com
desencanto, lamentam “Não sei
ler, não tive oportunidade de ir à

escola para aprender, cortaramme as pernas logo em pequenino”. É sempre bom recordar o
bem que Abril nos trouxe …
Também o nosso poeta António Aleixo partilhava da importância da leitura, enquanto meio
privilegiado de acesso ao conhecimento e, como forma de combater a ignorância do ser humano, como podemos inferir dos
seus versos populares tão conhecidos “Vemos, ouvimos e lemos,
não podemos ignorar”.
Já no séc XVIII, a necessidade e a importância da leitura
eram bem evidentes para Joseph
Addison (1672-1719), poeta e
ensaísta inglês, que nos diz “A
leitura está para o intelecto,
como o exercício para o corpo.
Através deste, a saúde é preservada, reforçada e revigorada:
através da primeira, a virtude
(que é a saúde da mente) é mantida viva, acarinhada e confirmada”.
“As palavras lidas, ou contadas, ajudam-nos a recuperar a
memória sensitiva, sentimo-nos
vivos, apercebemo-nos de como
a vida se manifesta através do
nosso corpo. As palavras lidas,
ou contadas, esclarecem o nosso
viver no mundo … ajudam a
compreender o nosso mundo

interior e a podermos manejarnos no mundo exterior em conjunto com os restantes seres existenciais” afirma Pep Duran,
livreiro brasileiro. De facto, o
nosso envolvimento no livro
acontece quando nele encontramos as nossas palavras, as nossas
emoções, aquilo que para nós
tem mais significado, muitas
vezes aquilo que é mais básico e
mais profundo e que dificilmente
conseguimos exprimir, ou seja, o
leitor precisa de algum modo se
identificar com ele e de nele se
rever.
Também Koichiro Matsuura,
Secretário-Geral da Unesco, no
seu discurso aquando do Dia
Mundial do Livro e do Direito de
Autor, em 2008, salientou o
papel essencial do livro no
mundo enquanto “ instrumento
singular da cultura, da educação,
da participação, da comunicação
e do entretenimento… o livro
constitui um meio fundamental
para conhecer os valores, os
saberes, o senso estético e a imaginação humana. Como vectores
de criação, informação e educação, permitem que cada cultura
possa imprimir os seus traços
essenciais e, ao mesmo tempo,
ler a identidade de outras. Janela
para a diversidade cultural e

ponte entre as civilizações, além
do tempo e do espaço, o livro é
ao mesmo tempo fonte de diálogo, instrumento de intercâmbio e
semente do desenvolvimento.
Como protector da memória
e vector da criatividade, o livro é
ao mesmo tempo depósito de
palavras e um mecanismo para o
intercâmbio de ideias. Peça única
e, ao mesmo tempo, objecto
reproduzível, criadora de sentido
e geradora de receitas, obra original e espelho da sociedade, constitui um património que, partindo das raízes próprias de uma
determinada tradição cultural,
não pára de crescer, por meio da
interacção com outras tradições,
na relação e no diálogo permanente com o Outro. Proteger e
enriquecer o património cultural
da humanidade é manter uma
sinergia da qual o livro é, essencialmente, um dos melhores artífices.”
Ainda, “Os livros são, para as
crianças que os lêem, muito mais
do que simples livros – são sonhos e conhecimento, são um
futuro e um passado”, diz Esther
Meynell, escritora inglesa.
Também Marcel Proust, escritor francês, defende que
“Talvez não existam, na nossa
infância, dias que tenhamos vivi-

Coordenadora do
Departamento de Línguas

do tão intensamente como aqueles que passámos com um livro
preferido”.
Maya Angelou, escritora
americana, reflecte “Quando
olho para trás, fico novamente
impressionada com o poder vital
da literatura. Se eu fosse uma
jovem hoje a tentar encontrar-me
no mundo, fazia-o novamente
através da leitura, tal como o fiz
quando eu era jovem.”
E Emilie Buchwald, escritora
americana crê que “As crianças
tornam-se leitoras ao colo dos
pais”.
Para as crianças, desde o
berço que a leitura deve fazer
parte dos cuidados diários
assegurados pelos pais, diria
mesmo, tão importante como
mudar a fralda. Para além de
que, ler histórias às crianças
permite aos pais reforçar afectos e convida à partilha de
emoções com os filhos. Momentos únicos que se prolongarão para toda a vida!
Leia uma história ao seu
filho, neto, sobrinho … a uma
criança e, ajude-o a sonhar, a
construir uma história feliz.
-----
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Cáritas Paroquial de Coruche

Famílias de
Acolhimento
Todas as crianças deveriam
ter direito a crescer numa família, uma vez que esta premissa
se constitui como uma condição
importante para o seu bom
desenvolvimento. No entanto,
ocorrem por vezes situações em
que família natural não tem
condições para desempenhar a
sua função sócio-educativa, devido à persistência de dificuldades que colocam as crianças
numa situação de perigo.
Quando as crianças e jovens
estão em perigo e a família natural não consegue por si só
reunir os recursos necessários
para ultrapassar essa situação,
existe em Portugal uma Lei que
visa protegê-los. Foi criada para
evitar situações de perigo e para
garantir a aplicação de Medidas
de Promoção e Protecção das crianças e jovens, numa abordagem
integrada dos seus direitos, assegurando o seu bem-estar e desenvolvimento integral.
Essas referidas Medidas de
Promoção e Protecção encontram-se na Lei divididas em dois
grupos, mediante a sua forma de
execução: em medidas executadas em meio natural de vida e
em medidas executadas em
regime de colocação. É neste
último grupo que se insere o
acolhimento familiar, sendo considerado como uma medida de
carácter temporário cuja aplicação assenta na previsibilidade
do retorno da criança ou do
jovem à família natural, quando
esta se encontrar em condições
de garantir a promoção dos direitos e da protecção da criança e do
jovem.
Assim, sendo o acolhimento
familiar consiste na “atribuição
da confiança da criança ou
jovem a uma pessoa singular ou
a uma família, habilitadas para
o efeito, e visa a integração da
criança ou do jovem em meio
familiar, e a prestação de cuidados adequados às suas necessidades e bem-estar e a educação
necessária ao seu desenvolvimento integral.” art. 46º da Lei
n.º 147/99.
O que é uma Família de
Acolhimento?
É uma família que, sendo
habilitada para o efeito, tem ca-

“Quando uma criança entra em nossa casa, entra ela e o seu
mundo! Acolher significa aceitar. Tanto a um como ao outro”
Família de Acolhimento

acolhimento com formação técnica adequada. O lar profissional
destina-se a crianças e jovens
com problemáticas e necessidades especiais relacionadas,
nomeadamente, com situações
de deficiência, doença crónica e
problemas do foro emocional e
comportamental, que exijam
uma especial preparação e capacidade técnica.

pacidades e competências para
acolher temporariamente uma
criança ou jovem que tenham
sido separados dos seus pais
biológicos, por medida tomada
pela Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens ou pelo Tribunal, proporcionando-lhe um
ambiente familiar adequado às
suas necessidades afectivas e
educativas.
O Acolhimento Familiar é
uma medida que apenas pode ser
realizada por famílias ou pessoas
que não tenham qualquer relação
de parentesco com a criança ou o
jovem e que não sejam candidatos a adopção. É importante
referir que uma Família de Acolhimento não é uma Família de
Adopção, nem o poderá vir a ser.
Quem acolher uma criança por
um período temporário (podem
até decorrer anos), na medida de
acolhimento familiar, tem de
estar ciente de que nunca a poderá adoptar, pois o seu compromisso foi o de proporcionar, temporariamente, um ambiente familiar adequado às suas necessidades afectivas e educativas, e
garantir, sempre que a medida de
promoção e protecção assim o
implicar, um contacto directo da criança com a sua família biológica.
Quem pode ser Família de
Acolhimento?
A confiança da criança ou do
jovem em acolhimento familiar

só pode ser atribuída a uma pessoa singular ou a uma família
que seja seleccionada pelas instituições de enquadramento. Essas
instituições são os serviços da
Segurança Social, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, e
ainda entidades que desenvolvem actividades nas áreas da
infância e da juventude (mediante acordo celebrado com a Segurança Social).
Pode candidatar-se a ser responsável pelo acolhimento familiar quem reúna os seguintes requisitos:
• Ter idade entre 25 a 65 anos
(pelo menos um dos elementos
do casal em economia comum)
• Possuir capacidade intelectual e afectiva, equilibrada situação emocional e conjugal e estabilidade económica, bem como
aceitação do acolhimento familiar por todos os membros, de
forma a garantir a integração
num ambiente harmonioso, afectivo e securizante;
• Possuir condições de saúde,
bem como aptidão para dar assistência e educar;
• Dispor de adequadas condições de higiene e habitação;
• Constituir a prestação do serviço de acolhimento familiar
como actividade profissional
exclusiva, principal ou secundária
de um dos membros da família;
• Frequentar acções de formação promovidas para a melho-

ria das competências parentais;
• Não ter sido condenado por
nenhum crime;
• Não estar inibido do exercício do poder parental, nem ter o
seu exercício limitado.
Direitos das famílias de
acolhimento
As famílias de acolhimento
têm direito a receber formação
inicial, apoio técnico e formação
contínua. Entre outros direitos,
têm também direito a receber:
– Informação referente à
medida de acolhimento familiar,
incluindo a relativa às condições
de saúde, educação e problemáticas da criança ou do jovem e
família natural, na medida indispensável à aceitação informada
do acolhimento familiar e à sua
execução;
– Retribuição mensal pelos
serviços prestados, por cada criança ou jovem - 176,89 euros;
– Subsídio para a manutenção, por cada criança ou jovem 153,40 euros;
– Equipamento indispensável ao acolhimento familiar,
sempre que necessário.
Outras notas importantes
sobre Famílias de
Acolhimento
Nesta medida existe também
o acolhimento em lar profissional, que consiste em famílias de

Em Portugal, a medida de
acolhimento familiar, como
alternativa à institucionalização,
está ainda pouco desenvolvida,
em resultado do número insuficiente de famílias disponíveis
nalgumas regiões do país e, principalmente, devido à sua insuficiente preparação e falta de
acompanhamento adequado durante o período de acolhimento.
Cada acolhimento é único e
irrepetível porque cada família
atende às diferentes necessidades
de cada criança. As famílias que
acolhem crianças com as quais
não têm laços de parentesco,
destacam sempre o carácter gratificante da experiência resultante dos desenvolvimentos que as
crianças manifestam.

NÃO PERCA O PRÓXIMO
N.º COM O TEMA:
“VOU PARA A ESCOLA DOS
CRESCIDOS!”

Equipa Técnica
Sílvia Caraça
(Assistente Social/Coordenadora)

Gonçalo Arromba
(Psicólogo Clínico)

Ana Miriam Barradas
(Psicóloga Clínica)

Se quiser falar connosco,
contacte-nos:
Na seguinte morada:
Cáritas Paroquial de Coruche
CAFAP – “Educar para o
Futuro”
Travessa do Forno nº 16-18,
2100-210 Coruche
Nos seguintes contactos:
Telefone: 243 679 387
Telemóvel: 934 010 534
Fax: 243660388
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CRÓNICAS DOS JOVENS FILÓSOFOS
Coordenação de António Gil Malta
Utopia não significa o que é impossível, mas
sim o que não existe em qualquer lugar. O conceito
foi criado por São Tomás More e publicado em
1516 na obra que precisamente ficou para a história
com o título homónimo: A Utopia. À letra, deve
traduzir-se por “em lugar nenhum” (do grego
Outopos, ou = não + topos = lugar). Mas não existir, não quer dizer que não se possa tornar realidade.

Cada um de nós deve ter a sua utopia, o seu projecto de vida, o seu ideal de vida. E quanto melhor
for a nossa utopia, maior será o clarão da luz do
farol da nossa existência.
É este o mote da reflexão que nos propõe o José
Manuel Cordeiro, retomando o sonho do poeta
António Gedeão: Eles não sabem nem sonham que
o sonho comanda a vida...

A outra proposta é de alguém jovem (que
escreve com o pseudónimo M. Luís) e que nos alerta para o obstáculo que pode constituir a palavra,
pois as palavras mostram, mas também escondem.
E, sobretudo, avisa-nos de que aquilo que muitos
de nós mais precisamos é que haja alguém que nos
dê atenção, que nos escute e que procure compreender-nos.

Planta de uma Utopia

José Manuel Cordeiro

Vivemos imaginando como será poder respirar naquele lugar utópico que alimentamos cada dia das nossas vidas. Decoramo-lo como
se fosse a nossa casa. Compramos um candeeiro aqui, um cortinado acolá, um livro que ficaria bem na estante que compramos na
semana passada, enfim, um projecto a dois só que não envolve um
terceiro, apenas um compromisso entre mim e eu próprio. E somos
felizes, nisso temos toda a certeza. E a satisfação de ver a sala toda
composta a nosso gosto? Esse brilho no olhar humedecido com a
alegria eufórica é inevitável. Por vezes esquecemos mesmo a nossa
vida e focamos os nossos pensamentos única e exclusivamente
nesse paraíso e deixamos de saborear todos os presentes que a vida
nos oferece e que amanhã serão passados.
E quando terminarmos essa casa? E quando por fim chegarmos a
esse lugar utópico onde os sonhos deixam de se chamar sonhos e
passam a ser a nossa realidade? Caímos no vácuo vazio, numa estrada sem luz, num caminho por traçar em que nada faz sentido e os
canários deixam de trautear excertos da “Música no Coração”.
Surge uma inevitável contradição em que num lado temos o que

sempre sonhámos e do outro o facto de não termos de fazer mais
nada, nem motivos para continuar a sonhar.
Outras vezes sem nos apercebermos chegamos lá, mesmo quando
parece que estamos a léguas, todavia aqueles cortinados não
ficavam tão bem assim. Afinal aquele livro não ficava assim tão
bem na estante. Não que não fosse interessante, mas faltava-lhe
emoção, sentimento, vida, cor... Se calhar é tempo de demolir essa
casa e voltar a reconstruí-la. Talvez a nossa utopia nos estivesse a
conduzir para um caminho que talvez não fosse o mais aconselhável, e nós, cegos humanos, só quando lá estamos é que nos
apercebemos. É altura de voltar a fazer a planta da casa, mas, desta
vez, tendo em atenção os erros da primeira para que não se repitam.
Enfim, esta é a vantagem dos sonhos, para além de ainda ser de
“borla”, temos a possibilidade de os apagar, recriar e voltar a fazê-los, vezes sem conta. Por isso, aproveitemos! Sonhemos como se
não houvesse amanhã! Sonhemos, que o sonho comanda a vida e
torna-a mais leve!

É sempre mais fácil
Vou contar-vos uma história em que o personagem decididamente
não serei eu... Porque é sempre mais fácil de ser contada...
O meu personagem, a quem vou chamar M, (sim, simplesmente
“M”..) parou um dia para olhar à sua volta e tentar descrever o que
sentia, o que via, o que ouvia... Mas deparou-se com uma das maiores barreiras, a linguagem.
M passou o dia todo a tentar realmente especificar o que queria que
entendessem, pois realmente queria que o entendessem.. Mas ninguém o fazia. Ao voltar a casa, habitava com a sua mulher, M decidiu dizer-lhe que se sentia triste, deprimido, sozinho e que o mais
grave era que ninguém entendia isso. A pobre figura tentava pôr
todo o seu sentimento nas palavras, mas por mais que tentasse fazêlo e por mais que tentasse encontrar as palavras certas para o que
queria expressar, ele não conseguia. Sentia-se frustrado, mas nem
isso conseguia transparecer pelas palavras. Tentou dizer a si mesmo
que se sentia “frustrado” e no mesmo instante em que isso ecoava
na sua própria cabeça parecia-lhe tão absurdo que se não o sentisse,

não acreditaria... Então tentou até escrevê-lo, mas dessa forma sentiu-se ainda mais ridículo... A sua esposa não ficou preocupada,
disse-lhe apenas “toma um chá e descansa, isso é apenas stress”.
No dia seguinte M acordou de manhã bem cedo, ainda antes de o
seu despertador tocar a sua irritante melodia que o fazia despertar
do seu sono como se nada do que fosse fazer depois fizesse sentido.
M fez a sua rotina habitual e começou a preparar o pequenoalmoço, mas de repente a sua única vontade foi desistir. Sentou-se
no sofá e não cessou de chorar, entretanto a sua esposa que acordou
pelo som dos seus soluços, ainda cambaleando, surgiu na sala e limitou-se a chegar perto dele, abraçá-lo e dizer “eu estou aqui”. M sentiu-se de repente confortado, sentiu uma certa alegria apoderar-se
dele e de entre os soluços e o choro, levantou a cabeça e sorriu... A
tal gesto, a sua esposa retorquiu “eu compreendo”. Agora sentia-se
realmente compreendido, conseguira verdadeiramente fazer-se
entender...
Todos passamos por momentos como o do meu personagem.

M. Luís

Menção honrosa no concurso “(Re)ver a pobreza”
No passado dia 26 de Abril, fui com o Dr. Ricardo e com a professora
Liliana ao Governo Civil de Santarém em representação do C.R.I.C.
Fomos assistir à apresentação da iniciativa “(Re)ver a pobreza” e à
entrega dos prémios do Concurso de desenho, texto e fotografia do mesmo
tema.
Eu participei e ganhei um certificado com uma menção honrosa. Para
mim foi um grande orgulho. Todos os desenhos vão ser expostos e aconselho todas as pessoas a irem ver!
Para mim, a pobreza é ver pessoas nas ruas a passar fome e rio e a serem
descriminadas pelos outros. Por isso, queria deixar um apelo: ajudem quem
mais precisa e quem não tem o que comer. Não se esqueçam que “somos
todos diferentes mas todos iguais”.
Andreia Guarda

16

O Jornal de Coruche • Ano 5 - Número 49 • Maio de 2010

APONTAMENTOS

Mário Justino Silva
Professor de História

Hospital de Nossa Senhora do Pópulo (Caldas da Rainha)
– religiosidade, assistencialismo e termalismo
O Hospital de Nossa Senhora do
Pópulo, de Caldas da Rainha, foi o
primeiro hospital termal em todo o
mundo. Foi criado pela iniciativa e sob o
impulso e vontade expressa da rainha D.
Leonor, mulher de D. João II e irmã de D.
Manuel. Esta instituição hospitalar, pioneira no termalismo, foi erguida nas
nascentes de águas sulfurosas, conhecidas
por caldas de Óbidos. A mais antiga referência aos banhos das caldas de Óbidos
encontra-se, segundo João B. Serra, num
documento datado de 1222.
Com efeito, eram muitos os doentes
que procuravam, nestas nascentes mineromedicinais caldenses, a cura para os seus
males. Os banhos eram muito frequentados, ao longo de toda a Idade Média, por
leprosos e doentes que padeciam de “frialdades” (reumatismo). Mas a reputação
das águas atraiu também pessoas com outras patologias, como as do foro ginecológico, do aparelho digestivo e até doenças de pele. Porém, as condições estruturais do local deixavam muito a desejar. A
degradação foi-se acentuando.
Uma das lendas, sobre as origens da
fundação das Caldas, conta que, estando a
rainha D. Leonor enferma em Almeirim,
terão os seus médicos sugerido o tratamento nas caldas de Óbidos. Depois de
ter comprovado os excelentes resultados,
a rainha decidiu melhorar as precárias
condições dos banhos e terá prometido
erguer ali um hospital.
Por sua vez, uma outra tradição diz
que a rainha, deslocando-se certo dia a
caminho da Batalha, terá passado por um
local onde várias pessoas se banhavam em
águas de cheiro intenso. A rainha ter-lhes-á perguntado porque o faziam (não era
normal, na época, as pessoas banharem-se
com frequência). Responderam que eram
doentes e que aquelas águas possuíam
poderes curativos. A rainha, que padecia
de alguma enfermidade, quis comprovar
se assim era. Conta a lenda que se curou,
tendo, então, prometido construir naquele
lugar um hospital termal para todos aqueles que nele se quisessem tratar.
Ao certo, sabe-se que, em 1485, D.
Leonor consultou o médico da corte –
mestre António – acerca da melhor localização do balneário. Também é sabido que
em 1488 iniciaram-se as obras de construção de um hospital com uma igreja
anexa, ambos sob a invocação de Nossa
Senhora do Pópulo. O culto à Senhora do
Pópulo tem raízes em Itália (onde era designada Madonna del Populo): Trata-se de
uma referência à Virgem que se condói do
povo que sofre, nomeadamente do povo
que é flagelado pela peste. E esta obra de
D. Leonor nas Caldas está, de facto, desde
a sua génese, virada para a protecção aos
pobres e aos enfermos. Atente-se na forma
como Frei Agostinho de Santa Maria
explica as razões pelas quais D. Leonor
escolheu como orago a Senhora do
Pópulo:
«Via aquela devota Princesa os muitos

e grandes favores e benefícios que a Mãe
de Deus fazia a todos os pobres e pessoas
populares, aos miseráveis e desvalidos e
que no mundo vivem sem amparo, nem
remédio, os quais saíam dos banhos
daquela medicinal água com milagrosa
saúde, assim como a sua ardente caridade
para com os pobres, esperava que a Mãe
de Deus e Mãe de todos os pobres, Maria
Santíssima, havia de continuar aqueles
seus favores em todos os pobres que, de
todas as partes e povos, concorriam a
buscá-la em aquela sua verdadeira e
probática Piscina de todos os achaques».
A edificação de um empreendimento
como este, exigiu elevados investimentos.
A sua execução conheceu diversas fases,
quer pela extensão do complexo, quer
pela escassez de recursos. A sua fundadora viu-se mesmo na necessidade de vender
jóias para poder adquirir mobiliário e
utensílios diversos para equipar o hospital.
Para garantir a sustentabilidade da instituição, fez doação ao hospital e seus provedores, das rendas, direitos e foros das vilas
de Óbidos, Aldeia Galega e Merceana.
O apoio da Igreja a este projecto, onde
se entrecruzavam a religiosidade, o espírito assistencialista e o termalismo, foi também muito importante. A destacada figura
do Cardeal de Alpedrinha, D. Jorge da
Costa, confessor da Rainha, exerceu
influência em Roma, junto do Papa, para
conseguir as necessárias autorizações para
a construção da igreja, cujas obras terão
ficado concluídas por volta de 1508. A
torre sineira é considerada uma das mais
belas do país. A traça da igreja é atribuída
a (um dos obreiros das do ). Trata-se de
uma construção típica da primeira fase do
manuelino. A porta da sacristia, com o seu
evidente naturalismo, é constituída,
segundo a descrição de Pedro Dias, por

“vasos de flores numa sequência contínua
e envoltos por uma filatéria com uma legenda em caracteres góticos”. O interior é
ainda enriquecido por azulejos do século
XVII e pela talha dourada. As abóbadas
situam-se já na fase do gótico flamejante.
As obras do Hospital terão ficado concluídas por volta de 1503. O surgimento
desta instituição hospitalar de carácter termalista e assistencial fez surgir no local
uma nova povoação – Caldas da Rainha –
elevada à categoria de vila por D. Manuel,
em 1511.
O século XVI foi, por conseguinte, a
época de consolidação deste Hospital
como uma instituição de referência, com
crescente reputação e projecção nacional.
Foram muitas as figuras da realeza e
da corte que demandaram as Caldas, em
muitos casos para usufruírem de tratamentos termais. D. João V terá sido, nesse
particular, o exemplo mais paradigmático,
deslocando-se por treze vezes às caldas
para tratamentos. Com efeito, a acção mecenática do Magnânimo na vila termal
fez-se sentir de forma notável. As obras
profundas que o soberano patrocinou no
Hospital a par do desenvolvimento da
vila, nomeadamente com a rede de abastecimento de água, constituíram um forte
impulso rumo à modernidade. O século
XVIII foi, segundo se diz, o período de
refundação das Caldas. Foi o século das
reformas.
O século XIX foi também uma época
marcante, para a instituição e para a vila.
As visitas da realeza tornaram-se frequentes, dando cada vez mais visibilidade
e notoriedade às Caldas.
A acção do arquitecto Rodrigo Maria
Berquó, foi de uma excepcional importância para a afirmação das Caldas da Rainha
como estância termal com capacidade e

vocação turística. São exemplos dessa
acção, as obras de grande vulto que fez no
Parque, transformando-o por completo.
Onde antes havia terrenos agrícolas,
surgiu então um parque com características turísticas; fez obras de captação de
água; construiu mais um piso no Hospital;
outro na chamada Convalescença e no
Palácio Real.
Visitar a vila das Caldas e frequentar
os seus banhos termais, tornou-se moda
social. Além do tratamento físico, estas
termas funcionaram também como espaço
de lazer, proporcionando qualidade de
vida e bem-estar, através dos espaços que
foram criados para o convívio social. O
termalismo foi, pois, o epicentro de todo o
desenvolvimento das Caldas.
Em suma, as Caldas nasceram no
século XVI, à sombra tutelar de D. Leonor
(fundadora das misericórdias e grande
protectora das Artes e das Letras). O seu
biógrafo, Frei Jorge de S. Paulo, chama-lhe “A mais Perfeita Rainha que nasceu
no Reino de Portugal”. A ela se ficou a
dever o grande e generoso impulso que
permitiu transfigurar as velhas caldas,
localizadas no senhorio de Óbidos, numa
vila termal, com vida própria, dotada de
uma instituição pioneira virada para a
assistência aos doentes, dentro do princípio do amor ao próximo e da ajuda aos
mais necessitados.
No século XVIII emergiu a figura de
D. João V, o grande mecenas que revolucionou e modernizou as Caldas.
No século XIX, assistiu-se a um notável conjunto de obras da iniciativa do
arquitecto Rodrigo Maria Berquó que,
com visão e rasgo, pretendeu colocar as
Caldas da Rainha (local de lazer e veraneio) na rota das grandes estâncias balneares internacionais.

O Jornal de Coruche • Ano 5 - Número 49 • Maio de 2010

Festa da Vida

17

com Rão Kyao nos Montinhos dos Pegos

Rão Kyao visita a Igreja da Senhora da Graça na Azervadinha

No Passado dia 16 de Abril esteve entre nós o grande artista Rão
Kyao. Tocou, cantou e encantou o público que esteve presente no
Salão de festas “Choupo” nos Montinhos dos Pegos com o Espectáculo “Intimismos”.
Após a apresentação dos músicos Rão Kyao, Renato Júnior e Ruca
Rebordão, feita por Florbela Machado. O Casal Manuel Estêvão e
Cidália Caetano informou que a receita do espectáculo reverterá a
favor do restauro da igreja Nossa Senhora da Graça e ampliação da
Casa paroquial.
No final o Padre João Luís agradeceu a presença dos músicos, de
todos os presentes, referiu também o apoio do Município, Grupo
Cecílio, Parabolsom, aos patrocinadores e a todos aqueles que colaboraram para que este evento fosse uma realidade.
O espectáculo decorreu em perfeita sintonia, o músico transmitiu
muita paz e tranquilidade, o público participou activamente trauteando algumas melodias.
Todos saímos com um sorriso estampado no rosto, pelos momentos ali vividos.
Para o próximo evento esperamos por si.

Relíquias da Beata Maria do Divino Coração
na Azervadinha
Foi um grande privilégio termos durante algumas
horas, as Relíquias da Beata Maria do Divino Coração,
na igreja Nossa Senhora da Graça, durante esta visita
houve avarias Cerimónias Religiosas: terço dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus, Exposição do Santíssimo,
reflexão sobre a vida da Beata e a Eucaristia.
A Beata Maria do Divino Coração ajudou-nos a penetrar na Intimidade do Coração de Jesus, pois vivemos
momentos de recolhimento, oração e súplica de grande
espiritualidade. Este tempo foi enriquecedor para a nossa
fé no seguimento de Jesus: Caminho, Verdade e Vida.
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Entrevista aos Virgem Suta
Para este mês de Maio,
o Jornal de Coruche conseguiu
uma entrevista exclusiva,
com a banda portuguesa do
momento, os Virgem Suta.
A história dos Virgem Suta não é a história normal das
bandas de hoje em dia. Não foram descobertos através
do Myspace, não fizeram uso das auto-estradas da
informação para conquistar os milhares de fãs com que
poderíamos abrilhantar esta nota. Valeram-se de duas
guitarras, da voz e da quase 'ousadia' de uma mão
cheia de canções e, sem exageros líricos, as suas autoestradas foram outras. Perderam a conta às vezes que
fizeram o País de Sul a Norte e de Norte a Sul. Mais
uma vez, não o fizeram como as bandas normais, a
tocar em todas as aldeias e terriolas onde os quisessem
a actuar. Não! Habituem-se. Em Suta é um estado
exagerado de estar, de viver, de pensar. Eles eram virgens no mundo da música e quiseram demorar o
tempo que fosse necessário para se considerarem prontos. Conseguiram-no e brindam-nos com uma belíssima estreia.

– in Virgem Suta Facebook

Jornal de Coruche (JC) Quem são os Virgem Suta?
Virgem Suta (VS) - Os
Virgem Suta são uma banda de
Beja constituída por Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo, ambos
compositores de um tipo de
música que funde a raiz popular
portuguesa com sonoridades da
pop contemporânea.
JC - Qual a origem deste
nome?
VS - Virgem Suta consiste na
junção de dois termos que carac-

terizam a banda e a sua forma de
fazer música. Virgem está associado ao nosso modo mais naif e
intuitivo de compor (completamente desprovido de regras) e
Suta, termo em Beja está associado a um modo exagerado de
estar, à disciplina algo desregrada e “exagerada” que utilizamos
na altura em que estamos a arranjar as músicas e que, não raras
vezes, nos obriga a várias revisões ao que fazemos, até alcançarmos o produto final.

JC - Como classificam o
vosso estilo musical?
VS - É música portuguesa,
feita por portugueses, para todos
quantos a queiram ouvir. Trata-se
de música moderna com laivos
da tradição musical popular.
JC - As vossas letras transmitem alegria e boémia, são as
vossas musas?
VS - Transmitem isso e muito
mais. No fundo falam da vida. E
como é sabido, nem tudo são
rosas na vida. Todos temos mo-

mentos de alegria e boémia, mas
também de reflexão, de paixão,
de frustração, etc. Tudo isto se
encontra nas nossas letras. Mas
não negamos que a alegria e
boémia são nossas musas... Mas
serão certamente as musas da
maioria das pessoas que apreciem a vida.
JC - Qual o vosso percurso
até à popularidade?
VS - Foi um percurso de
muito trabalho de composição,
experimentação e estúdio. Há

anos que vinhamos preparando
este trabalho. E a paciência e
esforço acabaram por ser essenciais para hoje nos orgulharmos
muitíssimo com o nosso disco de
estreia. Na verdade nem demorámos muito nem pouco, demorámos o necessário para amadurecer as ideias que tínhamos e para
isso não podemos deixar de
referir a importância do produtor
do disco, o Hélder Gonçalves,
que se revelou uma preciosíssima ajuda no processo de cresci-

ROSADO & CATITA

Lavagem - Auto

Montagens de Alumínios, Lda.

Alexandre Ferreira Casimiro

Alumínios • Estores • Vidros
• Gradeamentos • Banheiras
Mosquiteiros • Portões • Automatismos

Lavagem de

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

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
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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
mento e maturação a que nos
propusemos.
JC - Alentejanos que são
(sem ofensa), acham que demoraram demasiado tempo a
chegar aos ouvidos dos portugueses?
VS - Não, nada disso. Como
referi atrás, demorámos o que foi
necessário demorar. A pressa
nem sempre é aliada da perfeição. Não é isso que se costuma
dizer?
JC - Qual o feedback que
têm do público em geral?
VS - Temos tido uma crescente aceitação por parte do
público. Até há bem pouco tempo sentíamos que as pessoas não
nos conheciam.
Actualmente já muita gente
nos vai conhecendo, bem como
às nossas músicas (que passam
bastante nas rádios e estão em
diversas séries televisivas) e
temos tido agradáveis surpresas
últimamente, com casas cheias
(ou quase) nos diversos locais
por onde temos passado.
JC - De que forma a popularidade, afectou as vossas
vidas, continuam as mesmas
pessoas?
VS - Acreditamos que não
mudámos grande coisa. A “popularidade” (e ponho aspas na
palavra, pois acho que falamos
de algo que ainda está muito no
início), é muito agradável especialmente porque se trata do

reconhecimento do nosso trabalho. Afinal a espera e o esforço
de todos estes anos vê-se agora
reconhecido e isso é muito simpático e agradável. Estamos a
viver um momento fantástico
das nossas vidas!
JC - Acham que os portugueses, consomem cada vez
mais música com o selo nacional?
VS - Sim. Muita gente está
atenta ao que se vai fazendo na
música portuguesa e interessa-se
e é crítica em relação ao que vai
surgindo, o que faz com que a
fasquia da exigência suba e, obrigatóriamente, que os músicos e
compositores se esforcem cada
vez mais por apresentar trabalhos que surpreendam o público.
JC - Sendo vocês de Beja,
concordas quando se diz que
as bandas mais próximas das
áreas de Lisboa e Porto têm
mais possibilidades de vingar
do que as bandas do interior?
VS - É verdade que o afastamento dos grandes centros (onde
tudo se decide) é um handicap
para as bandas, contudo, acredito
que pode ser entendido também
como estímulo, uma vez que o
interior tem coisas que os grandes centros não têm e, se as bandas souberem aproveitar essas
diferenças e as potanciarem,
podem surgir trabalhos bastante
originais que interessem a muita
gente.

JC - Têm muitos concertos
agendados?
VS - Sim, neste momento a
nossa agenda está a “engordar”
todas as semanas...
Vamos ter um ano bem preenchido e esperamos percorrer
todo o país, para mostrar o nosso
trabalho. Queremos mostra-lo ao
máximo de pessoas possível.
JC - Até onde querem chegar?
VS - O nosso sonho é fazer
carreira na música. É aí que queremos chegar. Não ambicionamos ser grandes estrelas, apenas
alargar o mais possível o número
de pessoas que apreciam a nossa
música e trabalhar muito no sentido de não os defraudar
JC - Conhecem Coruche?
VS - Muito pouco. Apenas de
passagem. Gostavamos de
conhecer mais.
JC - Para quando um concerto em Coruche?
VS - Estamos à espera de um
convite... Seria um prazer enorme ir tocar a Coruche! Quem
sabe em breve não surge uma
oportunidade... Vêm aí as festas...

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

---José António Martins

Rua de Diu, nº 9 – 2100-144 CORUCHE

Não pode ser vendido separadamente.
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Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins
Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 49 de Maio de 2010

Dr. Domingos da Costa Xavier

Notícias da Temporada 2010

Médico veterinário e escriba taurino

Que bem esteve António Telles!
Fotos Joaquim Mesquita

A praça de toiros do Campo
Pequeno iniciou a temporada
no passado dia 8 de Abril.

Despedia-se nesta corrida o
cabo do grupo de Forcados Amadores de Lisboa, José Luis Gomes, depois de quase Quarenta
anos envergando a jaqueta que
despiu; é obra! Saiu pelo seu pé,
com a máxima dignidade e com
a alegria de ver pegar na mesma
noite os seus dois filhos mais velhos, Pedro Maria, a quem passou a chefia do grupo e Gonçalo
que se creditou com uma das melhore pegas da noite. Pegaram
também Mira, Lucas e Miranda,
este com a pega da noite pela
impecabilidade técnica com que
a executou. Em noite de festa paa
o grupo de Lisboa, foi engraçado
ver forcados antigos elementos,
muldura humana de gloria para a
volta em ombros a que obrigaram o josé Luis.
Os toiros lidados tinham o
ferro de Pégoras e dando em ge-

ral bom jogo, nem por isso deixaram de evidenciar comportamento desigual. Para os lidar,
António Ribeiro Telles, João Salgueiro e Leonardo Hernandez
(filho), sendo que o da Torrinha
voltou a abri o livro e a ditar duas
lições de toureio a cavalo, a ponto de que se econheça que é quase impossivel estar melhor; exi-

biu a monte deluxo que lhe é
pecuciar, mexeu noa toiros de
maavilha, cravou sem martingalas, rematou com verdade, e por
tudo isto, que nao é pouco, entusiasmau e emocionou, creditando-se do meu ponto de vista
como o triunfador da noite.
Salgueiro teve que enfrenta o
“coiro” da corrida, mas mesmo

assim ceditou-se com o melhor
ferro da corrida, o seu primeio
curto perante o quinto, que serviu, limitou-se a esta bem, o que
é pouco para a sua craveira.
Hernandez, no primeiro esteve péssimo, sujeitando as montadas a toques violentos em cada
reunião, e no segundo iludiu-se
com os aplausos de um público

pouco esclarecido que papou a
falta de verdade com que esteve,
apesar de alegremente se convencer que se estava a sair bem.
No julgamento geral a corrida
agradou, e justificou plenamente
a “lotação esgotada” que a presenciou. Queiramos que as corridas que ai vêm, tenham também
sucesso artístico e de bilheteira.
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Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

Um Cartel de Luxo!
Coruche, prepara-se para no próximo dia 29 de Maio, assistir na sua
praça de toiros a um cartel de luxo.
Anunciados os cavaleiros António Ribeiro Telles, Pablo Hermozo de
Mendonça e João Ribeiro Telles (filho). Forcados amadores de Montemor
e amadores de Coruche. Toiros de Passanha.
Anunciada como 1.ª grande corrida das Confrarias, estamos em presença de um evento de elevado nível, que a vila e o país merecem, e, que
bem esperamos que corresponda a uma casa cheia.

Dia 29 de Maio, vá aos toiros em Coruche!!!

Pablo Hermozo de Mendonça

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 Oficial

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.
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Prudencios à “Antiga”
Levaram Emoção ao Cartaxo
João Salgueiro foi o mais
bafejado pelo sorteio a quem tocou o lote menos complicado
alcançando bons momentos
principalmente no quarto da tarde onde com o Van-Gogh deixou dois ferros extraordinários.
Duas lides homogéneas com
transmissão superiorizando-se
aos oponentes.
Vítor Ribeiro também ele se
empenhou em duas lides superiores preparando bem os terrenos
para deixar ferragem por vezes a
pisar terrenos de compromisso
dominando a sorte e a cravar
com poder. Rematou a segunda
lide com dois ferros emotivos.
Ana Batista realizou uma
primeira lide impressionante de
decisão e pundonor perante um
manso perigoso que esperava
demasiado e arrancava-se com
mangada demasiado brusca,
Ana reforçou aqui um estatuto
de lidadora por excelência, deixando os tendidos rendidos á
sua valentia e decisão.
A encerrar a corrida tocou-lhe outro murlaco sem classe
reservado ou com mangada a
adiantar-se buscando constantemente a colhida da montada,
não fosse a sua condição física
ser algo debilitada e seria um
caso muito para alem do que se
viu. Ana voltou a evidenciar os
atributos da lide anterior para
cumprir lide.
Na forcadagem nota superior
para José Tomás “Faísca” dos
Amadores de Coruche a encerrar a corrida com a única pega á
primeira, poderoso de braços

não permitiu ao oponente derrota-lo. Fechou-se para ficar, sofreu derrotes impressionantes,
passíveis de atirar qualquer um
para fora da cara do toiro mas a
sua decisão, valentia e vontade
férrea de ficar foi importante.
O cabo, Amorim Ribeiro
Lopes jogou aqui o tudo por tudo e conseguiu, decidindo-se ele
próprio por dar primeira ajuda.
Pedro Galamba concretizou á
quinta e Ricardo Dias á terceira.
Nota bastante positiva para a
moral do grupo e a decisão dos
forcados em praça a não virar a
cara á luta nem indecisão em ir
ao toiro, sempre prontos, sem
entrarem em desespero nem
conflitos como se presencia em
muitas situações idênticas.
Pelos Amadores de Santarém António Imaginário á segunda, Manuel Roque Lopes á
quarta e António Grave de Jesus
á terceira. Perante meia casa dirigiu Alberto Bartissol assessorado pelo Dr. João Maria Nobre.
O movimento de vendedores
nas bancadas e de algum público durante as lides foi uma
constante, em detrimento do
espectáculo. Para quando o respeito e o civismo nas nossas
praças? Será que só com medidas drásticas se irá reverter estas
sistemáticas situações nas nossas praças de toiros? É a questão
para se reflectir… está provado
que serão os empresários a tomar medidas, basta pôr os olhos
no Campo Pequeno e logo se
deve seguir o exemplo.
----

Joaquim Mesquita

Texto e fotos

José Tomás (Faísca)

Ricardo Dias

Toiros de Hrds Cunhal
Patrício em Montemor
O curro enviado pela ganadaria
de Hrds de Cunhal Patrício no
dia 1 de Maio para
Montemor saiu superior de
apresentação e cumpridores no geral, proporcionaram boas actuações
a Luís Rouxinol e António
Maria Brito Paes, já Tiago
Carreiras não andou em
tarde acertada.
Os grupos de Forcados
Amadores de Montemor e
Évora sentiram algumas
dificuldades perante os astados da ganadaria da
coruchense. O público
preencheu menos de meia lotação
do castiço tauródromo Montemorense.
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Texto e fotos

Triunfo Indiscutível de António Telles
em Salvaterra
António Ribeiro Telles
atingiu o ponto alto da corrida
do Tomate em Salvaterra de
Magos na lide do seu segundo
toiro, um sobrero da ganadaria espanhola de José Luís
Pereda, o único que teve qualidades de lide, saiu com pata
foi codicioso de princípio ao
fim.

António evidenciou-se com
ganas de triunfo na serie de curtos entrando de frente a cravar
de alto a baixo empolgou o público que não se cansou de o
ovacionar. António esteve a
gosto com uma actuação que
deixou prenúncio de uma temporada em grande.
A abrir praça superiorizou-se
ao mansote que teve por diante.
Ana Batista teve que se haver
com dois mansotes, resolvendo
a papeleta com muita vontade e
profissionalismo.

Tomás Pinto também sentiu
a dureza dos mansotes espanhóis desenvolvendo duas lides
homogéneas deixando bom ambiente.
Os Amadores de Salvaterra
estiveram em grande plano já os
Amadores da Azambuja demonstraram muita falta de coesão suplantando uma das pegas
com uma cernelha já de curros
abertos.
O curro da ganadaria espanhola de La Plata saiu manso
em nada abonando a expectativa que se gerou em redor da
corrida, um tema a reflectir em
nome apenas dum factor económico que tem mais futuro a
retirar público das praças que
propriamente elevar o bom nome da festa de toiros em Portugal.
Dirigiu com alguma contestação António Barrocal.
--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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Em dívida com ele…
Em tempos conturbados em
que uma minoria assanha pretende escamotear a força telúrica da festa de toiros, é muito
importante que um professor
catedrático da prestigiada Sorbone em Paris, precisamente na
área da Filosofia, se tenha debruçado sobre a coisa taúrica, e
disso dê constância em seus
livros.
Já havia publicado em 2008,

“Filosofia de Las Corridas de
Toros”, obra a todos os títulos
fundamental, e agora deu á estampa “50 razones para defender la corrida de toros”, consequência da sua presença nos
debates parlamentares na Catalunha, face ao despautério de
uns quantos abolicionistas, que
por via da sua ânsia de desmarcação com a restante mentalidade espanhola, querem acabar

com os toiros formais na região
autónoma. Que se não iludam,
que o que estão a atacar não são
os toiros, é toda a liberdade.
Francis Wolff, é da sua obra
e pensamento que estou falando,
fez-nos um favor ao equacionar
a questão da forma como o fez e
assim transformou-se em credor
de toda a afición. Aborda o
ambiente, a cultura e a história,
os valores humanistas, os valo-

res estéticos, entre outros temas
e acaba coerentemente a perguntar, quem é que são os Bárbaros? Vale a pena que o leiam,
dado que não tem desperdício,
do mesmo modo que vos
aconselho a leitura da entrevista
que Moisés Espírito Santo concedeu á revista Equitação, em
que afirma que “A Tauromaquia
é o último reduto da honra tradicional” (sic).

Em boa hora os anti taurinos
expandem os seus inclassificáveis argumentos; por levianos e
desonestos levam os verdadeiros pensadores a exprimir a sua
verdade com rigor cientifico
como inere o que é produzido
sob tutela académica. Não é de
somenos que se analise todo o
fenómeno nesta honesta perspectiva.

a ideia do que foi preciso fazer
para o salvar.
Parece estar estabilizado,
mas declarava Ramón Villa,
após contacto telefónico com os
colegas mexicanos que estão
intervindo, que qualquer prognóstico quanto à recuperação é
de momento uma incerteza.
Que recupere pronto, é o que
lhe desejamos, dado que gostese ou não do seu estilo, sabe ser

diferente, e toureiros do seu corte são fundamentais para a festa.
Que os deuses o ajudem agora já
que consentiram se prejudicasse. Não é verdade que se diz que
os toiros dão as cornadas e que
os deuses é que as repartem?

DCX

Que Cornadão!
Estou muito à vontade para
me pronunciar sobre tal figura,
dado que quem me conhece
como aficionado, sabe bem, que
sem lhe contestar um grama de
importância, José Tomás não é o
meu toureiro de eleição.
Sendo certo, que por razões
bem diferentes, quer ele que
Morante, se passeiam por outro
“escalafón”, o deles, respectivamente, é também certo que o

papel de Tomás, sobretudo face
ao que está ocorrendo na Catalunha, não é despiciendo. Por
assim ser, e dada a mobilização
“Taquillera” que detém, é muito
importante que esteja, até para
conforto dos que ano após ano
são obrigados a puxar o carro do
toureio.
A cornada acontecida em
águas calientes, México, a 24 de
Abril vem de todo a destempo e

vem também alterar o funcionamento da presente temporada; é
facto que se deveu mais ao toureiro que ao touro, que ao que
mostram as imagens se preocupou mais com o compor a
figura que com o toiro. Segundo
as notícias colocou-se em risco
de vida e sabido que no corpo
humano circulam cerca de cinco
litros de sangue, o que se diz do
volume das transfusões dá bem

---DCX

Sónia Matias na TTM
Comemora 10 anos de Alternativa
Foi no passado dia 14 de Abril, com casa cheia e
mais de cem convivas, que a Tertúlia Tauromáquica
“A Mexicana” de Joaquim Tapada, homenageou, na
afamada pastelaria/restaurante de Lisboa, a cavaleira
Sónia Matias, pelos seus dez anos de Alternativa
como cavaleira profissional.
De salientar que Sónia Matias foi a primeira mulher portuguesa a tirar a alternativa, tendo o fotógrafo

e crítico taurino Joaquim Mesquita, também coordenador do suplemento de tauromaquia do Jornal de
Coruche, feito a apresentação biográfica da cavaleira, onde se destaca a grande força de vontade para
se tornar cavaleira, sonho de menina que realizou em
adulta. Raul Caldeira, intercalou as apresentações
com a sua peculiar poesia, com forte aficion e amor
ao Ribatejo.

O anfitrião Joaquim Tapada e alguns tertulianos
ofereceram algumas lembranças à homenageada e
restantes intervenientes, tendo o jantar de homenagem contado com verdadeiros aficionados e também
figurar de renome do toureio, como João a António
Ribeiro Teles e Rui Salvador, entre outros.
---Abel Matos Santos
Fotos de Emílio de Jesus
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José Luís Gonçalves

Agradável Festival em
Sobral de Monte Agraço

Gonçalo Momtoya

“Sorraias” Levam Emoção
em tarde ventosa em VFX
Foto Pedro Batalha

João Telles Jr.
Jr.

VI

Vítor Mendes

Festival de êxito em tarde quente
no Sobral pelo 25 de Abril.
António Ribeiro Telles roçou o triunfo não fosse o azar de o seu oponente
se lesionar e a lide terminar prematuramente, a mesma emergia em apoteose
com o publico entregue á actuação do
Maestro da Torrinha.
Luís Rouxinol também rubricou uma
boa actuação e Ana Batista esteve superior e com classe. Os novilhos-toiros de
António Lampreia saíram com trapio e
encastados.
Nas pegas os Amadores de Vila
Franca estiveram em plano regular com
uma pega á segunda e uma á primeira.
Na arte de “Montes”, Maestro Vítor
Mendes, mais uma vez, sempre ele, com
maestria e muito profissionalismo lidou
um novilho complicado de Fale Filipe,
tal como os demais lidados a pé, este foi
o menos potável. Uma faena arrancada
com valor estrondoso sacando muletazo
a muletazo submetendo o inimigo, mandando com a classe dos eleitos, Mendes
deixou no Sobral mais uma vez, constância do seu indiscutível valor.
José Luís Gonçalves andou em bom
plano, superior com o capote, arrimou-se

Os toiros com ferro e divisa de Vale
Sorraia foram uma aposta ganha em termos de apresentação e da emoção que
levaram às bancadas, incómodos e com
evidentes sinais de mansidão alguns
deles, de muita qualidade o segundo da
tarde e com muita presença o sexto da
ordem e obrigaram toureiros e forcados a
sacar de todos os recursos para lhes tentar dar a volta em tarde de muito vento e
algum frio na cidade ribeirinha.
Paulo Jorge Santos esteve em bom
plano na brega e na forma como procurou deixar o toiro em sorte, o que este
nem sempre permitiu, mas com o cavaleiro vilafranquense a cotar-se com uma
actuação interessante e com conteúdo,
confirmado depois na lide do seu segundo. Mexeu bem no toiro e colocou alguns
bons ferros, aplaudido pelo público.
João Telles Jr despachou de forma
irregular os compridos e depois, com os
curtos, foi em crescendo aproveitando as
boas e codiciosas investidas do toiro,
cravando bons ferros em sortes frontais,
a procurar a reunião ajustada e a rematar.
No que foi quinto voltou a estar em bom

numas verónicas de estética rara. Com a
muleta iniciou bem, desenhando tandas
por ambos os pitons com remates finos.
O oponente veio um pouco a menos
decaindo um pouco o bom nível da
actuação do matador, deixando bom ambiente cativando o público.
Gonçalo Montoia encerrou o festival
com uma faena de laivos de arte alternando um pouco com falta de algum
poder e escolha dos melhores terrenos,
conseguiu muletazos de mérito desenhados com arte, algumas tandas rematadas
a rigor. Dirigiu sem problemas César
Marinho perante uma excelente moldura
humana a roçar a lotação total do taurodromo sobralense.
De parabéns a Tertúlia Tauromáquica
Sobralense por mais um importante êxito
de publico e artístico cujos lucros revertia a favor da renovação dos curros da
praça de toiros. Ao iniciar-se as cortesias
guardou-se um sentido minuto de silêncio em memória do antigo bandarilheiro
Alberto Reimão e do forcado Ricardo
Mota dos amadores de Alcochete vítima
de acidente de viação.
---Texto e fotos Joaquim Mesquita

plano, com bons curtos, rematando a sua
actuação com dois de violino e um de
palmo entre os aplausos do público que
preencheu pouco mais de metade da
lotação da centenária praça.
Salgueiro da Costa andou algo precipitado com os compridos, procurando
despachar a ferragem para, e já com os
curtos, deixar alguns de boa nota e ter
frente ao que encerrou praça os seus melhores momentos com os curtos numa
série de seis em que dois deles tiveram
muito mérito.
Tarde dura para os moços de forcado
de ambos os Grupos. Vila Franca de Xira
com três pegas ao primeiro intento e os
Amadores de Alcochete á primeira, terceira e segunda tentativa.
Direcção acertada de Manuel Jacinto
com justa concessão de música, assessorado pelo veterinário Jorge Moreira da
Silva.
Após o intervalo prestaram provas
para alternativa de bandarilheiro Joel
Piedade e David Ferreira apadrinhados
por João Boeiro.
António Lúcio
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CIÊNCIAS DA VIDA

Chegaremos a Marte
e espero estar cá para ver!
O Presidente George W.
Bush anunciou durante o seu
mandato uma nova visão para a
exploração do espaço. Deste
plano resultou um programa
ambicioso que levaria, uma vez
mais, o homem à Lua. No entanto o programa ‘Constellation’, tal
como era denominado, pretendia
ir mais além. O objectivo era
Marte e até outros objectos mais
distantes.
Com a eleição de Barack
Obama, a administração americana considerou que o programa
Constellation não só estava atrasado como os custos tinham derrapado perigosamente, correndose o risco de perturbar seriamente o futuro imediato do programa
espacial daquela nação.
Com a retirada da frota de
Space Shuttles que garante actualmente a capacidade americana de
colocar astronautas em órbita da
Terra, era urgente encontrar uma
alternativa que, aparentemente,
não seria conseguida em tempo
útil. Barack Obama tinha já
recentemente aprovado a extensão da vida da Estação Espacial
Internacional (ISS) até 2020.
Esta extensão é fulcral uma vez
que dificilmente seria compreensível que pouco tempo após a sua
conclusão esta fosse abandonada, nomeadamente face aos custos associados ao que é provavelmente o maior feito civil de
engenharia da história. No entanto o prolongamento das operações na ISS exige um aumento
do orçamento dedicado à estação
e a resolução da questão central
do transporte das tripulações.
A administração americana
nomeou um painel de especialistas liderado por Norman Augustine para avaliar a estratégia
seguida pela NASA e identificar
possíveis cenários alternativos.

Space Shuttle em órbita com a Costa Portuguesa em pano de fundo (1984).
Imagem NASA.

A Comissão pretendia avaliar
um conjunto de questões que
iam do futuro do Space Shuttle e
da ISS aos voos tripulados em
órbita baixa, desenvolvimento de
sistemas de transporte pesado e
estratégias de exploração para lá
da órbita do nosso planeta. As
conclusões do painel levaram às
decisões entretanto tomadas por
Obama e anunciadas em Abril.
O “percurso flexível” preconizado pelo Comissão Augustine e iniciado agora pelo presidente Obama inclui uma série de
metas que alteram o rumo e a
forma de operar da NASA.
O incremento do orçamento
da NASA em 6 biliões de dolares
ao longo dos próximos cinco
anos irão financiar os planos que,
no entanto, estão longe de ser
pacíficos. De acordo com o novo
plano, serão os privados a assegurar o transporte de astronautas
até órbita baixa. De acordo com
este sistema, a NASA irá colaborar com empresas do ramo aeronáutico para desenvolver sistemas eficientes e a custos operacionais mais baixos. Os biliões já

empregues no programa Constellation, agora cancelado, não
serão totalmente desperdiçados.
Alguns dos sistemas já desenvolvidos ou em fases avançadas
do proceso de concepção e teste
serão utilizados nas parcerias
com os privados. A cápsula
Orion, um dos elementos centrais do programa defunto, será
convertida num sistema de evacuação da ISS, garantindo a indepêndencia americana neste sector fulcral. Caso este sistema não
fosse adoptado, os Estados Unidos estariam dependentes de terceiros para o transporte de emergência das tripulações.
O transporte regular, de resto,
e como as soluções apresentadas
vão ainda demorar a ser implementadas, estará dependente de
acordos com outras nações (nomeadamente a Rússia com o seu
sistema Soyuz).
Outro dos objectivos consiste
no desenvolvimento de um sistema de transporte pesado, com
um design escolhido até 2015.
As missões fora da órbita terrestre serão também uma das

preocupações centrais. Missões
robóticas de exploração de Marte
e outros destinos irão preparar o
caminho para missões tripuladas,
garantindo um maior conhecimento das oportunidades mas
também dos riscos e desafios.
Essas missões tripuladas irão
procurar conseguir atingir uma
sucessão de inovações que incluem chegar a um asteróide em
2025 e até Marte a meio da década de 2030. A busca de sistemas
de propulsão mais rápidos e eficientes que garantam viajens até
o planeta vermelho com a duração de meses e não de um ano
ou mais, a protecção dos astronautas da radiação cósmica e a
redução dos custos operacionais
parecem estar também no centro
das atenções de Obama.
No entanto estes planos estão
longe de ser consensuais. O
objectivo genérico que parece
estar a ser definido preconiza
uma NASA dedicada aos voos
longínquos e explorações mais
difíceis transferindo para os privados as missões tidas como rotineiras. Podem ser encontrados
alguns paralelos com a indústria
de defesa e na forma como o
desenvolvimento de novos caças
por exemplo é realizado por privados embora com a participação da força aérea.
Símbolos do programa espacial e verdadeiros heróis americanos, dos quais se destaca Neil
Armstrong, têm vindo a apresentar as suas fortes reservas a este
plano. Numa carta aberta assinada por três comandantes do programa Apollo (Armstrong, Lovell
e Cernan), o cancelamento do
Constellation e os planos actuais
resultarão numa “longa descida à
mediocridade” e comprometem
a capacidade dos Estados Unidos
conseguirem assegurar o domí-

Dr. Vasco Manuel Mantas

Biólogo

nio espacial. Uma vez que a Europa não tem os meios ou a vontade para suceder aos americanos, é certa a ascensão russa e
chinesa neste domínio. A par dos
riscos associados a esta “nova
visão” no que respeita o futuro
dos voos tripulados, é importante
saber em que pé ficarão os programas de observação da Terra.
Sendo a NASA o maior fornecedor de dados de satélite a nível
mundial (e aquele que os fornece
a preços mais justos), os orçamentos futuros terão de ter em
conta estas missões vitais. Alertas para a possível interrupção de
produção de dados relativos aos
oceanos foram já lançados recentemente. Existe, porém, um compromisso de assegurar a continuidade do esforço de manutenção de missões de observação da
Terra, como ilustrado pelo financiamento adicional do programa
LDCM que garante a continuidade dos dados Landsat (um dos
mais importantes devido à sua
cobertura temporal de mais de 35
anos).
A alteração profunda dos
objectivos da NASA e da estratégia espacial americana é assim
um assunto de toda a relevância
a seguir nos próximos anos.
Importantes desenvolvimentos e
reacções são de esperar nos próximos meses com a divulgação
dos passos para a a concretização
dos objectivos traçados.
A exploração espacial ocupa
um lugar central no desenvolvimento científico e tecnológico
mas é também sintomático das
ambições e capacidades de um
país. Não se trata apenas de um
objectivo vagamente romântico
mas um designio essencial para
garantir o futuro e a posição das
nações no cenário internacional.
----
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CRÓNICAS DE VIAGENS

Camarões, Maio de 2009.

Ecos de um macaco Urbano

Camarões
A Rede
E ali, encurralado pela liberdade de uma rede mosquiteira,
ao ritmo dos trovões intermitentemente divinos, fecho os olhos
ao visível e, finalmente, me sinto. Me sinto, sentindo-me aqui,
ao lado de um lagarto, suando
sem querer, rindo sem piada e
não comendo com fome.
África. Camarões. O bom
macaco ao galho torna por amor
ao mesmo e pavor à terra. Aqui e
ali, instantes revistos e previstos
com personagens reais, deste e
do outro mundo, polícias corruptos pela escassez de ordenado,
ladrões quase astutos, mulheres
semi-nuas e cerveja a rodos.

De uma Europa caduca à
noite africana do Limbé, esse
canto litoral da anca atlântica e
africana. Nomeado por portugueses no século XV, os Camarões
são hoje um dos baluartes de
uma África, contraditoriamente,
em mudança. E o céu, esse desejo moral, é o mesmo, as estrelas
são as mesmas, apenas o galho é
outro, adeus Indico, olá Atlântico, mudam-se os tempos, mudam-se as rotas sem que a direcção se converta em conformismo
solene.
Curiosos gordos e esfomeados, as mesmas variáveis de uma
equação colonizada, uma vila
iluminada pelos faróis das motas
e dos carros, pelas almas dos
fazedores de amendoim e os pirilampos amestrados de uma selva
montanhosa convertida em aglomerado de casas abarracadas. O
cheiro, esse, veste-se de fruta e
de fumo, de noite e da dor dos

antepassados ultrapassada em
essência pela ocidentalização da
cor. Caminho seguro (seguro de
que sei correr) vou falando num
francês de Bidonville e num
inglês cada vez menos britânico,
o entendimento não é prioridade
e o sorriso, enquanto máscara
possível, sempre foi o melhor
amigo da ignorância.
Pássaros, insectos, peixe, caranguejo, gato bravo, gorila,
caracol gigante e malaguetas,
quem não gosta não come mas
com duas cervejas deitadas num
estômago vazio “nada se perde e
tudo se transforma”. Come pequena come, que não há mais
metafísica que chocolates, dizia
Pessoa, come macaco come, a
fome não é metafísica, digo eu. E
se passam os dias num lugar
estranho ao filtro da gravata, do
diploma e da boa vontade, um
espaço em que a teimosia de uns,
a sobrevivência de outros e a ani-

malidade de alguns garante ao ar
a possibilidade de ser respirado.
Tribos e obrigações, se um
homem casa recebe uma lista de
presentes a oferecer à família da
noiva, se não os tem, não casa.
Irmãos e irmãs, “mamas” e “papás” tratam-se como se a uma
grande família pertencessem, o
“whiteman” e apenas um convidado sem honra de um festim
quase natural. A beleza do sabor
propaga-se à beleza das formas e
o raciocínio lógico desagua no
fogo da expressão vertical de um
desejo horizontal.
Caminha-se no escuro, sabendo-se de chineses milhares, a
“asiaficacao”de África, ou a “economia de mercado” dizem os
doutorados. Indianos que penetram, capitais, capital, capitalização, “decapitalização” ou cabeças que rolam por querer, ao jeito
de bode expiatório do terceiro
mundo. Economicamente asiáti-

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

cos, culturalmente ocidentais, eis
senão o destino dos africanos.
Ávidos de jeans e burgers, telefones e computadores, dinheiro e
negócio, política e poder. O fim
de um ciclo aproxima-se, da
colonização a assimilação, todos
iguais, todos um mesmo. O
homem pós-moderno, sem tempo nem espaço, sem cor nem dor.
Um protótipo, saudável, bonito,
bem vestido, bem empregado,
com a roupa interior manchada
pelo medo do fim.
Regresso à rede. Protectora,
amiga, esteticamente religiosa.
Boa noite ao outro lado de um estado de coisas. O limbo de Limbé, o
galho de um macaco urbano.
Ps: A todas as pessoas que
contribuíram com roupas, canetas e material informático, o bom
destino da vossa oferta está assegurado. Obrigado por quem de
propósito.
----

Colocação de oleões no concelho de Coruche
No passado dia 25 de Março iniciou-se a colocação de oleões no concelho de Coruche. Os oleões já estão disponíveis nas freguesias de
Santana do Mato, Biscainho, Fajarda e Lamarosa. Em breve irão estar disponíveis nas restantes freguesias.
Do resultado das obras na entrada nascente da vila de Coruche foi instalada uma ilha ecológica subterrânea que se encontra já em funcionamento e disponível à população de Coruche, melhorando de uma forma substancial a recolha de resíduos e reduzindo os impactes ambientais e
estéticos.
Esta “ilha ecológica” é constituída por um conjunto de quatro contentores subterrâneos de grande capacidade (3 m3) para deposição de resíduos indiferenciados e recolha selectiva de resíduos (embalagens de plástico, papel, vidro e metais).
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SUGESTÕES
DE LEITURA

Porque Deus
faz sentido

Por:
Mário Gonçalves

www.livroseleituras.com

Saber comer, correr, viver
Afinal de contas o que devemos mesmo comer para estarmos em
forma? Através dos conselhos de Jean-Paul Blanc, perceba como é fácil
conseguir resposta a esta pergunta. Muito bem explicado e ilustrado, o
livro da Arte Plural Edições é um compêndio imprescindível para todos
os desportistas e para todas as pessoas que resolveram mudar o seu estilo de vida, rompendo com rotinas devastadores, próprias de ritmos de
vida acelerados.

O Renegado
Frente a D. Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir, houve um homem
que teve na mão o destino de três reinos, Ficando Filipe II a dever-lhe
a anexação de Portugal.
Através da editora Fronteira do Caos, A. Cano & V. Millán contam-nos
a história de “O Renegado”. Oriundo de uma ilustre família de clérigos
de Córdova, Fernando del Pozo vai combater o Islão no Norte de
África, ao serviço da coroa espanhola. Capturado em combate, renega
a sua fé e converte-se em Solimão Qurtubí.

O discurso opcional obrigatório
“O discurso opcional obrigatório” é um livro de poemas, da autoria de
Mariano Peyrou. Nele encontra-se um “subjectivismo radical que
assenta numa concepção de vida flexível e maleável”, refere José Ángel
Cilleruelo, autor do prefácio da obra.
Através da editora Averno, em Portugal, conseguimos regalar-nos com
a poesia deste autor argentino, que vive em Madrid, escrevem em
castelhano. Um músico que se formou em antropologia social. Esta
fusão, trazem até nós uma poesia irrepreensível.

Sua Santidade Bento XVI trouxe de novo a esperança aos Homens, numa altura em que o País mergulha num mar de incertezas
e de reticências, bem como as nações vizinhas.
Portugal acorreu em peso ao Terreiro do Paço para ouvir as
palavras do emissário de Deus na Terra.
Porque Deus faz sentido, e mais ainda o faz porque precisamos
do Governo de Deus, já que quem nos governa se mostra incapaz
de o fazer e já perdeu a luz e a verdade do caminho.
Os portugueses mostraram hoje sob o sol radioso que se fez sentir que a palavra de Deus está viva, e mais do que nunca deve guiar-nos por esta difícil travessia que se avizinha.
Os fiéis deram a prova de que Cristo vive e não se cala nos nossos corações, ainda que muitos a tentem calar e submergir.
---11 de Maio de 2010
Carlota Barros Alarcão

Compreenda-se a Si Próprio
Numa altura em que a economia mundial atravessa maus caminhos, os
problemas sociais e o desemprego aumentam, eis que continuam ser
editados muitos livros de auto-ajuda. “Compreenda-se a Si Próprio” é
algo que nos chama alerta para o facto do problema poder estar em nós
e nem sempre nos outros. É, essencialmente, uma abordagem espiritual
para a autodescoberta e o conhecimento da alma. O livro é da Publicações Europa-América.

Alberto Paiva Nunes Ribeiro

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

Faleceu no dia 20 de Abril de 2010, o Chefe Alberto
Paiva Nunes Ribeiro, que tinha 70 anos de idade.
Foi um dos fundadores do Agrupamento 119 do
Corpo Nacional de Escutas em Coruche.
Era membro da Fraternidade Nuno Álvares.
No seu funeral, em Coruche, estiveram presentes
muitos dirigentes do CNE e da Fraternidade Nuno
Álvares.
O exemplo de dedicação e rigor que nos deixa o
Chefe Alberto Paiva, é um contributo para melhorar o
mundo, conforme disse o Padre Elias Serrano Martins,
nas exéquias.

Manuel João Balhé
Agrupamento 119 - Coruche
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Lançamento do Livro

“Todos para mesa!”
Alimentação saudável para pais e filhos.

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

•
•
•
•

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

A alimentação é um dos factores que mais afecta a saúde, sendo
reconhecido como o pilar de maior
responsabilidade no crescimento e
desenvolvimento das crianças.
A partir dos 2 anos, quando as
crianças começam a alinhar a sua
alimentação com a de toda a família, revela-se uma fase muitas vezes
dramática, para muitos pais. As crianças começam a poder comer
praticamente tudo, dando início a
muitas incorrecções e desequilíbrios de um ponto de vista nutricional.
A obesidade infantil é um dos
maiores problemas de saúde do
nosso século, movimentando inúmeros profissionais das comunidades pediátrica e nutricionista em
todo o mundo. Tentar travar este
flagelo é, sem dúvida, uma causa
social, que nos deverá tocar a todos,
profissionais de saúde e pais.
O rítmo de vida em que vivemos, não permite, na esmagadora
maior das vezes, que cuidemos da
alimentação de toda a família, e dos
nossos filhos em particular, como
devemos. Sou, frequentemente,
questionada por mães preocupadas, conscientes da necessidade de uma orientação a este nível. Por esse
facto, e, porque para além de ser nutricionista, sou mãe, foi com muita alegria e entusiasmo que decidi abraçar este projecto.
Através das crianças, os pais mudam hábitos! Por exemplo, em Portugal, muito recentemente, foi
através das crianças, que os pais aprenderam a reciclar. Foi este insight que me levou a entender a
importância de, através das crianças e pelas crianças ajudar as famílias a mudarem e corrigirem os seus
hábitos alimentares.
Deste modo, decidi orientar o meu livro para pais, baseado em dicas e truques para tornar a alimentação num momento de prazer para toda a família, de um modo prático e muito fácil, não descuidando a referência aos nutrientes que são o bilhete identidade dos alimentos. O livro contém 100
receitas divertidas incluindo em todas as receitas vegetais e/ou fruta.
Incutir hábitos alimentares saudáveis é, sem dúvida, um dos melhores seguros de vida que podemos
fazer pelos nossos filhos, aproveitando para mudarmos os nossos próprios hábitos alimentares e com
isso garantirmos uma vida melhor, mais saudável e que queremos, seguramente, desfrutar e aproveitar
ao máximo!

A melhor maneira de mudarmos
hábitos enraizados é através
das crianças.

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

Foi a partir desta ideia – que pôs, por exemplo,
as famílias portuguesas a reciclar –, que Helena
Cid, prestigiada nutricionista portuguesa,
escreveu este livro que vai revolucionar os nossos
menus, a nossa saúde e a maneira como olhamos
para os alimentos e para as refeições.
Com 100 receitas – incluindo sopas, peixes,
carnes, snacks e sobremesas – que podem ser
ingeridas a partir dos dois anos de idade, Helena
Cid sugere pratos coloridos, deliciosos e saudáveis (e rápidos!) para toda a família. Todas as
receitas incluem vegetais e ou fruta. As receitas
são fotografadas pela fotógrafa Diana Ferreira,

especializada em fotografia de culinária.
Ao longo das 200 páginas do seu livro, apresenta-nos também abundante informação e
curiosidades acerca dos nutrientes, bem como
dicas e sugestões para uma vida e uma alimentação mais saudável.
“Deixe-se contagiar por este livro e vai ver
que ficará cheio de vontade de deixar aos seus filhos o mais precioso dos patrimónios: A
SAÚDE!”
----Elsa Feliciano, Nutricionista
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ARTE & CULTURA
Freguesia do Couço

• Artesanato em Coruche
Fotos: Paulo Fatela

Por: Paulo Fatela
Artesão

http://paulofatela.blogs.sapo.pt

Artesão:
Cícero António Luís

Artesanato Tradicional
Cícero António Luís fala de si:
Nasci no Monte do Pinheiro - Couço,
concelho de Coruche, em 12/08/1932, fiz a 4ª
Classe em Coruche, num período muito difícil, 2ª Guerra Mundial. Em 17/07/1943, eu e
outros colegas deslocámo-nos à Escola
Primária de Coruche para o exame, alguns de
nós éramos pobres pelo que famílias, abastadas, de Coruche, recebiam-nos nas suas
casas. Eu, fiquei alojado em casa de uma senhora, D. Salomé, cuja moradia ficava na Rua
Direita em Coruche. Nesse ano foi o ano em
que mais exames da 4.ª classe se fizeram em
Coruche, no meu grupo éramos 18 alunos.
Após o exame da 4.ª classe, fui guardar
vacas, actividade que tive durante três anos,
depois passei a trabalhar para uma Casa
Agrícola (família Mexia). Foi na Casa
Agrícola, em 1946, que tive contacto com a
cestaria, via colegas fazerem vários tipos de
cestos, peças úteis para a actividade agrícola.
Passei a ir colher a verga e a executar todos
os processos até esta ficar em boas condições
de moldagem. Houve um interregno, no percurso de cesteiro, de alguns anos, fiz a tropa,
e desenvolvi outras actividades profissionais
(motorista, barbeiro, …), bem como adquiri
o gosto por outras coisas, nomeadamente
canções, gosto de cantar e de coleccionar
letras, possuo canções desde 1940.
Em 1998, após a reforma, retomei a actividade de cestaria, faço variadíssimos cestos
para diversas utilizações.

Vassouras de Minho Painço

Cícero António Luís, poderá ser contactado em
Foros de Lagoíços – Couço
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Dia 22 participe em mais uma conferência
promovida pelo seu Jornal de coruche
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EXTREME 4X4

Realizou-se este sábado, 24 de Abril, mais uma prova de
Trial do “Extreme 4x4”. Coruche foi o palco deste evento,
sendo a prova disputada mas encostas do “Montinho do
Brito”, local com excelentes condições para a prática desta
modalidade, encostas naturais, barreiras e valas. Foram ainda
criados alguns obstáculos para proporcionar ainda mais
emoção a esta prova. O local contava também com excelentes
condições para espectadores e pilotos.
O Moto Clube Sacho, organizador desta prova, contou
com 13 equipas inscritas na classe Open e 6 inscritos na classe
Proto. A prova teve inicio pelas 10 Horas da manha, estando
as duas classes em competição simultaneamente, possibilitando assim às centenas de espectadores realizarem uma escolha
da classe que pretendiam observar.
A competição estendeu-se ao longo de todo o dia encerrando com um jantar convívio e entrega de prémios.

As equipas que ocuparam os lugares do pódio na classe
Proto foram “VSA Automóveis” e “Ladricolor”, ocupando os
terceiro e segundo lugar respectivamente, ficando o primeiro
lugar para a “Horticulas Team”. A classe Open contou com
várias equipas estreantes na competição, alguns “filhos da
terra”, entre os quais a equipa “Açorda” com o Filipe Alambre
ao volante de um Defender que ocupou o lugar mais alto do
pódio, surpreendendo tudo e todos, deixando para segundo
lugar a equipa “Bacorinho” e terceiro lugar a equipa “AutoVariante”.
O Moto Clube Sacho congratula todos os participantes
pelas suas participações, agradece ao município de Coruche e
junta de freguesia da Erra pelo apoio, bem como a todos os
patrocinadores que tornaram possível a realização do evento.
O Moto Clube Sacho compromete-se com o regresso do
Extreme 4x4 já para 2011.

Moto Clube Sacho
Rua d'Buinheira • 2100-621 Várzea d'Água

Erra – Coruche
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Torneio de Páscoa de ANDEBOL

No passado dia 27 de Março de 2010, pelas 9h30m decorreu
pela quarta vez, o torneio de Páscoa de Andebol Feminino, no
pavilhão Municipal de Coruche. Estiveram presentes quatro
equipas: Escola Secundária c/ 3.º CEB de Coruche (anos 80,
anos 90 e actuais esperanças) e Aldegalense Andebol Clube do
Montijo.
O principal objectivo deste torneio foi o reencontro com
antigas alunas da Escola, visto que é sempre importante a troca
de experiências de geração para geração. Este reencontro foi
vivido com muita emotividade e entusiasmo não só por parte
das jogadoras mas também pelos treinadores.
O árbitro foi Pedro Mendes, actual árbitro de Andebol no
Desporto Escolar.
Decorridos os jogos da parte da manhã, as equipas dirigiram- -se para o Rossio da Câmara Municipal de Coruche onde
almoçaram. Por volta das 14h30 retomaram-se os jogos, tendo
estes acabado pelas 17h30. A classificação final foi a seguinte:
1.º Coruche anos 80;
2.º Aldegalense;
3.º Coruche anos 90;
4.º Coruche actuais esperanças.
Foram entregues medalhas a todas as participantes.
No historial da Escola contam-se vários Campeonatos Regionais e Nacionais. A equipa dos anos 80 representou Portugal
no Campeonato Europeu em Malta.
A próxima competição a realizar este ano será o Campeonato Regional de Juvenis (actuais esperanças) nos dias 7 e 8 de
Maio, com local ainda por definir. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Coruche e da Escola Secundária de
Coruche.
----Texto: Joana Ferreira; Sara Júlio
Fotografia: Alexandre Martins

DO PRADO

AO

PRATO

Caros leitores,
Nos últimos artigos fiz referência a algumas patologias de
origem alimentar, contudo existem muitas mais.
Para que vos possa dar uma
noção mais geral e simplificada
do conjunto, e em jeito de conclusão, dividi os vários perigos
microbiológicos segundo a sua
severidade.
• Organismos causadores
de doença moderada, sem
risco para a vida, sem sequelas,
normalmente de curta duração e limitado
B. cereus (incluindo toxina
emética)
C. perfrigens tipo A
Virus tipo Norwalk
E. coli (EPEC; ETEC)
S. aureus
V. cholerae não O1 e não O139
V. parahaemoliticus

Mónica Tomaz

Toxinfecção Alimentar
– os perigos bactereológicos

Médica veterinária

Virus Hepatite A
L. monocytogenes
Cryptosporidium parvum
Y. enterocolitica patogénica
Cyclospora cayetanensis

• Organismos causadores
de doença severa, incapacitante mas sem risco para a
vida, com sequelas raras, de
duração moderada

C. jejuni
C. coli
S.enteriditis
S. typhimurium
Shigella

• Perigos severos para a
população em geral, com risco
para a vida, com sequelas crónicas, de longa duração
Brucella
Botulismo infantil
EHEC
S. Typhi
S. Paratyphi
Sh. Dysenteriae
V. Cholerae O1 e O139
Tuberculose
Aflatoxinas
• Perigos severos para
populações restritas (grávidas,

idosos, crianças, imunodeprimidos), com risco para a vida,
com sequelas crónicas, com
longa duração
C. jejuni O:19 (GBS)
C. perfrigens tipo C
L. monocytogenes
EPEC (mortalidade infantil)
Botulismo infantil
Hepatite A
Cryptosporidium parvum
V. vulnificus
Ent. sakazakii
Assim termino esta rubrica,
esperando que de uma maneira
ou de outra tenha contribuído de
forma positiva para esclarecer/informar os meus queridos
leitores sobre a temática da segurança alimentar.
Até sempre!!
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entrevista

o Comandante de Destacamento da G.N.R. de Coruche

Recentemente, visitámos a G.N.R. de Coruche com a nossa Professora
Liliana e Dr.ª Sandra e fizemos uma entrevista ao Senhor Comandante.
Aqui ficam as nossas perguntas e as respostas.
António José – Sr. Comandante, como se chama e qual a
sua função na G.N.R. de Coruche?
O meu nome é Carlos Botas
e a minha função é ser Comandante de Destacamento Territorial da G.N.R. de Coruche,
cuja área de responsabilidade
abrange os concelhos de Coruche, Salvaterra de Magos e
Benavente.
Vítor – Há quanto tempo é
Guarda Nacional Republicano?
Em 1998 entrei para o curso
da Academia Militar. Esse curso
destina-se a formar oficiais da

Guarda que posteriormente vão
assumir funções de comando.
Encontro-me nas actuais funções, em Coruche, desde Agosto
de 2006.
Andreia – Gosta do seu
trabalho? Porquê?
Sim, porque é um trabalho
cativante que nos permite conhecer várias zonas do País (onde
prestamos serviço) e as pessoas
com quem vamos trabalhando.
Ao mesmo tempo tomamos
conhecimento das dificuldades
e problemas existentes nos
vários locais, tomando parte nas
soluções encontradas.

Margarida – O que costuma fazer no seu trabalho diariamente?
Todos os dias acabam por
ser diferentes. Divido o meu
tempo ente trabalho administrativo e burocrático e estando no
terreno, junto do efectivo do
Destacamento. Contudo, por
vezes, torna-se difícil acompanhar de forma adequada todas as
valências, que vão desde o patrulhamento/policiamento diário, à protecção da Natureza, ao
Projecto Escola Segura e à Investigação Criminal.
António José – Existe muita
criminalidade em Coruche?

Atendendo à realidade do
país não considero que Coruche
tenha graves problemas de criminalidade. No entanto, tem os
seus problemas que a Guarda
procura resolver. É também
frustrante para nós quando
somos confrontados com uma
situação criminal (ou outra) e
não conseguimos alcançar os
resultados desejados devido a
factores que ultrapassam a dedicação e empenho dos nossos
guardas. Fazemos o nosso melhor com os meios disponíveis.
João Silva – O que achou
da nossa visita?
A Guarda existe para servir a

Comunidade e colaborar na
resolução dos seus problemas
quer sejam criminais, sociais ou
outros. Sempre que alguém ou
alguma entidade solicita a nossa
colaboração, nós colaboramos,
dentro das nossas possibilidades
pelo que foi com muita satisfação que recebemos o vosso
pedido.

Muito obrigado senhor
Comandante por nos ter recebido tão bem! Gostámos muito de ter visitado a G.N.R. e
sempre que quiser visite-nos
também!
----
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Campeonatos de Judo
e de Defesa Pessoal
O Judo Clube de Coruche, vem informar os resultados obtidos
pelos atletas deste clube nos Campeonatos a seguir indicados:
- Campeonato Zonal de Juvenis, dia 17 de Abril de 2010, em
Alcanena.
Miguel Peneireiro, 1º Lugar, na categoria de – 81Kg.
Não foi possível, desta vez o clube comparecer com os atletas
mais jovens, em virtude de não haver transporte que garantisse a
deslocação para os mesmos.
Open de Esperanças, realizado no dia 25 de Abril de 2010, em
Lisboa.
- Maria Fonseca – 2.º lugar, na categoria de -57Kg.
- Leonor Barbas – 3.º lugar, na categoria de -57Kg.

Judo Clube de Coruche
CAMPEONATO JUVENIS
ALCANENA 17/04/2010

Campeonato Nacional de Defesa Pessoal, realizado no dia 24
de Abril de 2010, em Viana do Alentejo.
- Teresa Rita – 1.º lugar, na categoria de Esperanças.
- Gonçalo Claro – 4.º lugar, na categoria de Juniores.
O Judo Clube de Coruche, presencia a subida dos seus atletas ao
pódio, não podendo de deixar de continuar a dar os parabéns e o mérito a estes atletas, que em todos os treinos se empenham para conseguir os seus objectivos, ainda que muito limitados devido à falta de
espaço que não oferece condições
Os atletas do Judo Clube de Coruche agradecem encarecidamente
ao Mestre Joaquim Fernandes e Mestre Manuel Lobeiro e principalmente aos pais dos respectivos atletas, que se prontificaram a garantir a deslocação dos seus filhos, para campeonatos desta natureza, em
virtude de não haver qualquer outro transporte garantido.
Floriano Barbas

OPEN ESPERANÇAS
LISBOA 25/04/2010

Pai Nosso

Avé Maria

MÁRIO JOSÉ DA COSTA VICENTE
N. 05-11-1935

F.06-05-2010

Seu irmão, cunhada e sobrinhas vêm por este meio participar
o falecimento do seu ente querido Mário José da Costa Vicente,
ocorrido a 6 de Maio de 2010 em Fajarda.
Vêm também por este meio agradecer a todos os que de uma
maneira ou de outra lhes manifestaram a sua dor e acompanharam
o seu funeral para o cemitério do Alto de S. João – Lisboa.
A todos o nosso Bem-haja

--------Agência Funerária Sebastião
Rua do Couço nº 17 2100-169 Coruche
Tlf: 243 617 067

Boas notícias do Atlético Clube do Biscaínho
Realizou-se nos dias 24 e 25 de Abril o
8.º Open de Espanha em Alicante.
O Open de Espanha destaca-se por ser um
torneio a contar para o ranking mundial da
World Taekwondo Federation e também para o
ranking da European Taekwondo Union.
Estiveram presentes mais de 50 países e 1200
atletas, vários campeões olímpicos e mundiais.
Entre os 1200 atletas, estavam dois muito
especiais… Ana Pereira e Tiago Mateus do
Atlético Clube Biscainho.
A atleta Ana Pereira fez história, ao ganhar
pela primeira vez um combate num torneio
classe A em representação da Associação de Taekwondo de Santarém, sendo que nunca nenhum atleta
tinha conseguido tal proeza.
Ana Pereira, medalha de bronze no campeonato nacional de juniores, venceu o seu primeiro combate
no Open de Espanha, contra a atleta Alemã já rodada neste tipo de torneio, com a graduação de Cinturão
negro e de porte físico superior. Após vitória sobre a Alemã segue-se a atleta Dinamarquesa 7.ª no ranking mundial a não dar hipótese á atleta portuguesa.
Tiago Mateus, não menos espectacular ficou em oitavo lugar perdendo contra o atleta Espanhol medalha de bronze.
José Silva
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Pai Nosso

Avé Maria

Paróquia de Coruche

Abril de 2010
• FALECIMENTOS •

ALBERTO PAIVA NUNES RIBEIRO

Dia 17-04-2010
Laurinda Maria Ramos de 83 anos
Dia 18-04-2010
Maria Manuela Marques de 77 anos
Dia 19-04-2010
António Manuel Texugo Augusto de 44
Dia 20-04-2010
Alberto Paiva Nunes Ribeio de 70 anos
Dia 23-04-2010
Florinda Marques de 87 anos
António Albino da Silva de 83 anos
Dia 24-04-2010
Josué Ferreira de 89 anos
Dia 25-04-2010
Glória Antónia Ganhão de 85 anos
Dia 27-04-2010
José Manuel Pires de 53 anos
Dia 29-04-2010
Custódio Jacinto Briando Carvalho de 46
Jeorgete Oliveira Envangelista de 64 anos
Dia 30-04-2010
Joaquim Luís (Rebola) de 85 anos
Rosario Vitalina Dias Lopes de 74 anos

Dia 01-04-2010
António de Matos monteiro de 84 anos
Julio da Silva Coelho de 57 anos
Maria Joaquina Isabel d Silva de 77 anos
Dia 04-04-2010
Joaquim António Azevedo Bravo de 48
Dia 06-04-2010
João Ferreia da Silva de 87 anos
Dia 07-04-2010
Ângelo António Ferreira das neves de 68
Dia 08-04-2010
Fortunata maria bacalhau de 67 anos
Dia 09-04-2010
Francisco Jerónimo de 79 anos
Rosália maria Samora da Silva de 39 anos
Dia 10-04-2010
Arquiminio Poeias Rodrigues de 49 anos
Dia 12-04-2010
Maria Luísa da Silva Macedo Gomes de 79
Henrique maximiano de 78 anos
Custódio José Peralta de 68 anos
Ana Lúcia Branco Lopes Moreira de 29
António João Envangelista de 84 anos
Dia 14-04-2010
Alice Dias Semedo Tomáz dos Santos
Bento de 94 anos

FALECIMENTO 20-04-2010
Sua Mãe, Esposa, Filhos, Nora, Netos e restante Família vêm desta forma
agradecer reconhecidamente a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar
o funeral do seu ente querido, como a todos os que por outro modo,
manifestaram a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar.
A todos muito obrigado.

Pai Nosso

Avé Maria

MARIA MANUELA MARQUES
N. 12-05-1932 F. 18-04-2010
Seu marido, filha, genro, netos e restante família, agradecem muito reconhecidamente a todas as pessoas que se dignaram acompanhar a sua ente querida à sua
última morada ou que de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu pesar.
O nosso Bem-haja

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

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

Residência

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

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
MAIO 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

– 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

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

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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ETNOGRAFIA

Lino Mendes
Agente Cultural

Conversas para uma Cultura da Tradição

Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial
Dando corpo a uma recomendação da UNESCO datada de
1989 e visando a organização de
uma base de dados em linha de
acesso público prevista no Decreto-Lei Nº 139/2009, de 15 de
Junho, o Ministério da Cultura,
através do Instituto de Museus
e da Conservação, prepara a
constituição de um grupo de trabalho que se responsabilizará
pelo “levantamento universal e
de nível nacional do património
cultural imaterial”.

A recomendação da UNESCO, e permitam-me este desa-

bafo, já com 21 (vinte e um) anos
de existência, será desconhecida
ou é ignorada por quem tem
responsabilidades,nomeadamente educativas e culturais no
País.E é hoje mais difícil quando
em nome da modernidade e dos
novos tempos se cometem as
maiores barbaridades sobre a
sabedoria dos povos. E já em
1989 a UNESCO recomendava
que devem os Estados” elaborar
e introduzir programas de ensino, tanto escolares como não
escolares, o ensino e o estudo da
cultura tradicional e popular” e
quanto à respectiva difusão refere:”As população devem ser

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

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

sensibilizadas para a cultura
tradicional, enquanto que elementos de identidade e cultural.
Com o fim de permitir uma tomada de consciência do valor da
cultura tradicional e popular e
da necessidade de a preservar, é
necessária uma larga difusão
dos elementos que constituem este património cultural. Por ocasião desta difusão, importa, contudo, evitar qualquer deformação afim de salvaguardar a integridade das tradições”.

Entretanto, sendo de grande
relevância, esta decisão governa-

mental, não basta, porque tão
relevante e urgente são os tais
programas de ensino.
Entretanto, o que é Património Cultural Imaterial?
Segundo a Comissão Nacional da UNESCO mesmo manifesta-se nos seguintes domínios:
a) Tradições e expressões
orais, incluindo a língua como
vector do património cultural
imaterial;
b) Artes do espectáculo;
c) Políticas sociais, rituais e
eventos festivos;
d) Conhecimentos e práticas
relacionadas com a natureza;

acção virtual

e) Aptidões ligadas ao artesanato tradicional.
Entretanto, e não tendo duvidas do cuidado que o “grupo de
trabalho” irá ter, nem por isso
deixo de estar preocupado, pois a
formação académica que certamente os escolhidos para o efeito
terão, pode não ser suficiente
para que nenhum gato passe por
lebre.Para já,espero que tanto a
Fundação INATEL como a
Federação do Folclore Português
não sejam ignorados no processo.

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

Just cause 2 - PS3/PC

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

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

Depois de se estrear na PS2, Just Cause tem
agora nova oportunidade nas consolas da nova geração, Rico o protagonista do jogo, um James Bond
latino vai-nos proporcionar momentos cheios de
acção sem limites num mundo aberto. Género
acção na terceira pessoa, com realização da
Avalanche studios, com mais de mil quilómetros
quadrados de cenário de jogo para podermos explorar. Neste jogo vamos ter mais de cem veículos à
disposição, marítimos terrestres e aéreos para
pilotar e mais de 350 localizações para descobrir.
Mas não se pode dizer só maravilhas de Just Cause
2, existem alguns aspectos que não foram trabalhados, um desses aspectos é o facto deste jogo não ter
vertente online, o enredo também é fraco e a
inteligência artificial dos nossos inimigos também
não convence. De qualquer modo Just Cause 2 é
uma excelente experiência dentro do género, com
bastante mobilidade é um mundo aberto para
explorar-mos, a acção passa-se no arquipélago fictício de Panau. O cenário de jogo vai-nos proporcionar algumas das vistas naturais mais belas que

vimos num videojogo. O objectivo do jogo é livrar
Panau dos graves problemas governamentais em
que se encontra, governado por Baby Panay que é
um ditador, e que chegou ao poder depois de eliminar o presidente anterior que por curiosidade era o
seu próprio pai. Baby Panaye é um homem cruel
que governa Panau com um punho de ferro utilizando a polícia e o exército para oprimir a população. Este temível ditador tem agora como próximo objectivo expandir-se pó estrangeiro, tornandose em mais uma ameaça para o governo Norteamericano, e este tem como seu aliado um antigo
agente da C.I.A. Este agente tem informações
muito preciosas para caírem nas mãos erradas, o
seu nome é sheldon, antigo mentor e camarada de
armas de Rico Rodrigez. Daí a importância da
nossa missão e o que faz com que Rico seja o
homem ideal para derrubar este ditador e este
agente desertor, este jogo é certamente um dos
jogos do momento dentro do género e com muitas
horas de diversão.

----
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O mundo da cortiça em Coruche
Apresentação da 2.ª edição da FICOR ,
no passado dia 30 de Abril, na Quinta Grande.

P r o gr am a c o mp l e t o

Foto de Abel Matos Santos

Praça da Restauração "Sabores do Montado"

Eco-Parque

Três restaurantes vão apresentar as mais deliciosas ementas em torno dos sabores do montado.
Túberas, cogumelos, espargos, poejo, alecrim, rosmaninho, mel, a melhor carne de porco preto e de rês brava, entre
muitos outros ingredientes, temperos e condimentos, prometem momentos inesquecíveis à mesa.

Esta é uma área totalmente virada para o ambiente, onde o Município de Coruche vai mostrar todas as políticas ambientais colocadas em prática. Mas será também um espaço aberto à iniciativa privada que tenha alguma ligação às boas
práticas ambientais, como por exemplo as energias renováveis. Neste Eco-Parque vão estar bicicletas e SegWays para
disponibilizar aos visitantes. Haverá ainda uma mostra de veículos amigos do ambiente.

Provas de Vinho
Este será um espaço de degustação, onde todos os sentidos serão despertos através da descoberta de uma nova casta,
de um novo branco, ou na redescoberta de um tinto consagrado. Um importante espaço de promoção dos vinhos portugueses e da rolha de cortiça.

Loja do Montado
Espaço dedicado à comercialização de produtos biológicos, com ligação ao montado. As melhores carnes de porco
preto e rês brava, enchidos, queijos, cogumelos, túberas, espargos, mel, compotas, chás, ervas aromáticas, etc., etc.

Coruche Fashion Cork

Corrida de Toiros
A exemplo do ano passado, durante a FICOR, a Praça de Toiros de Coruche recebe uma grandiosa corrida de toiros. O
cartel promete praça cheia, os cavaleiros António Ribeiro Telles, Pablo Hermozo de Mendoza e João Telles Júnior,
toureiam um curro de Passanhas, pegam os Forcados de Coruche e Montemor-o-Novo.

FotoParede
O Montado de Sobro vai estar retratado nas ruas do centro histórico de Coruche, trata-se uma exposição de fotografias
de grande formato. "Há Montado de Sobro na Vila" para ver e admirar… as fotos e o centro histórico.

Depois do êxito tremendo do ano passado a moda em cortiça está de volta à Praça de Água - Parque do Sorraia.

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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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Marta Costa Almeida

Jurista na DECO
Delegação Regional de Santarém

Viver melhor em condomínio
Quando se compra uma casa integrada num condomínio, adquire-se sempre
mais do que a própria habitação, pois
existem espaços de propriedade partilhada como, por exemplo, as escadas, os terraços e os elevadores.
Existem, por isso, direitos e deveres
que afectam, de igual forma, todos os
proprietários relativamente a esses
espaços comuns. Por outro lado, o simples facto de viver em condomínio faz
com que, mesmo dentro da própria casa,
tenham de ser respeitadas algumas regras
indispensáveis a uma sã convivência.
Assim, aquando da aquisição da casa,
ou até anteriormente, importa, desde
logo, tomar conhecimento do conteúdo
do título constitutivo, pois as normas
contidas no mesmo são válidas para
todos os condóminos, ainda que não
residissem no prédio na altura da sua
elaboração. Deste documento consta a
descrição das várias fracções, o valor
atribuído a cada uma delas, em termos de
percentagem ou permilagem e, eventualmente, o regulamento do condomínio,
referência à utilização a dar a cada fracção ou às partes comuns e à forma de
resolução de eventuais conflitos entre

condóminos. É também a existência de
partes comuns que determina que todos
os condóminos sejam chamados a participar na sua administração através da
assembleia de condóminos, tomando
decisões referentes a assuntos de maior
responsabilidade como, por exemplo, a
alteração do regulamento, a eleição do

administrador, a aprovação do orçamento ou a realização de obras.
Por sua vez, a execução de tais decisões e a responsabilidade pela gestão corrente do edifício incumbe ao administrador, o qual, de entre o vasto leque das
competências que lhe são legalmente
atribuídas, é o responsável, por exemplo,
pela convocação da assembleia de condóminos, elaboração do orçamento de
receitas e despesas relativas a cada ano,
cobrança das receitas e realização das
despesas comuns, prestação de contas à
assembleia e representação dos condóminos perante as autoridades administrativas.
No entanto, e porque nem sempre
aparecem candidatos dispostos a aceitar
tal tarefa, é cada vez mais frequente o
recurso a empresas especializadas,
porém, conforme concluímos em estudo
publicado no início do ano, muitos são os
que os que se encontram insatisfeitos
com o seu trabalho. A actividade destas
empresas não é regulada nem existe uma
entidade supervisora à qual possa recorrer em caso de conflito, pelo que convém
tomar alguns cuidados na sua contratação, nomeadamente, pedindo referên-

cias junto de condomínios vizinhos, certificando-se que a empresa se encontra
legalizada e negociando um contrato
adequado às necessidades do condomínio. Como salvaguarda, poderá ainda
ser reservado o direito de veto do condomínio em decisões importantes (por
exemplo, obras) e ser nomeado um administrador residente para acompanhar a
empresa, assinar cheques e autorizar
débitos em conta.
Finalmente, e porque concluímos no
estudo publicado no inicio do ano que
muitos são ainda os condomínios que
não têm fundo comum de reserva,
aproveitamos para recordar a importância da sua constituição para fazer face
aos custos com obras de conservação das
partes comuns e eventuais situações inesperadas.
Caso tenha interesse em saber mais
sobre este assunto, participe no Seminário subordinado ao tema “Viver melhor em condomínio” que terá lugar no
próximo dia 19 de Maio, no Edifico Pirâmide em Abrantes.

----

O Presidente da ANQ, Agência Nacional para a
Qualificação, em Coruche.
Decorreu no Centro Novas
Oportunidades da Escola Secundária de Coruche um encontro de
carácter regional subordinado ao
tema Factores de Qualidade e
Credibilidade no processo
RVCC.
A ANQ, Agência Nacional
para a Qualificação esteve representada ao mais alto nível, na
pessoa do seu Presidente, Prof.
Dr. Luís Capucha.
Esteve ainda presente uma
técnica da agência, para além de
representantes da DREL-VT e
elementos de Centros Novas
Oportunidades do distrito de
Santarém – Lezíria e Médio Tejo
– e do Alentejo, o Presidente da
Câmara e diversos autarcas, empresas e entidades do concelho,
num total de 84 participantes
.
De manhã as diversas intervenções foram agrupadas em 2
painéis:
Painel 1 – Participação de
intervenientes no processo
RVCC, com intervenções da
Dra. Manuela Freire - técnica da
ANQ., de Artur Cristóvão - adulto certificado com o nível secun-

dário, e do Dr. Américo Dias avaliador externo.
Painel 2 – Comunicações
sobre a visão e a perspectiva de
entidades externas ao processo
RVCC: Dr. Dionísio Mendes,
Presidente da Câmara Municipal
de Coruche, Dr. Hugo Caldeira,
da Universidade Católica (Equipa de Avaliação das Novas
Oportunidades), Dra. Zita Ribeiro da TEGAEL, Dr. António José
Rosa da Associação de Comer-

ciantes de Coruche e Joaquim
Banha - Presidente da Junta de
Freguesia de Santana do Mato.
O encerramento dos trabalhos da manhã foi efectuado pelo
Prof. Dr. Luís Capucha, que
referiu a importância dos Centros
Novas Oportunidades na qualificação e certificação da população portuguesa, como forma de
enfrentar os desafios que se apresentam. Salientou também que,
com a entrada em vigor da esco-

laridade obrigatória até ao 12.º
ano, cada vez mais se torna fundamental a obtenção do ensino
secundário para concorrer no
mercado de trabalho.
Durante a tarde foram dinamizados vários grupos de trabalho, constituídos por técnicos e
formadores dos Centros Novas
Oportunidades intervenientes,
que debateram as questões constantes do tema do encontro.
As considerações finais fo-

ram feitas pelo Dr. Manuel Louro, da DREL-VT, que se congratulou e agradeceu a possibilidade
de participar no Encontro. Considerou também extremamente
importante o rigor no desenvolvimento do processo RVCC,
concluindo que é a única forma
de alcançar qualidade e dar
credibilidade às instituições que
o desenvolvem, dignificando
assim o trabalho dos adultos que
as procuram.
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