última edição
Prémio SHIP 2010

Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins • Ano 5 - Número 50 - Junho de 2010 • Mensal • Preço: €1 • Registo ERC 124937 • ISSN 1646-4222

JC mais uma vez distinguido!
Notícia na pág. 7

O Jornal de Coruche acaba hoje! 4 anos e 50 números depois do seu início,
a referência jornalística em que se tornou, termina devido a inaceitáveis pressões.
“Ao acabar o JC, Coruche perde um elemento de cultura e pluralismo, perde um embaixador da nossa terra!”
Saiba tudo na Grande Entrevista com Abel Matos Santos.

Acabou!
O Talho do Manel oferece-llhe vinho
O Talho do Manel dá-lhe as boas vindas a 2010,
oferecendo-lhe uma garrafa de vinho.
Recorte o cupão de oferta e troque-o no Talho do Manel, por uma garrafa de vinho,
ao comprar o produto seleccionado para a campanha.

Campanha “Bem vindo a 2010”

Recorte este cupão

Campanha
“Bem vindo a 2010”

VALE

1 GARRAFA DE VINHO

2

O Jornal de Coruche • Ano 5 - Número 50 • Junho de 2010

EDITORIAL

O Fim…
Em jeito de introdução começo por agradecer a todos aqueles
que tomam neste momento o “O
Jornal de Coruche” em mãos.
Seja por curiosidade, amizade,
respeito ou por mera maledicência, por isso mesmo o meu obrigado, de resto, pelo benefício da
dúvida, pelo apoio e pela compreensão, em meu nome e em
nome do “O Jornal de Coruche”.
Foi assim em Fevereiro de
2008, quando pela primeira vez
escrevi um editorial para o Jornal
de Coruche, foi o meu primeiro
texto para o público (exceptuando uma vez em que escrevi um
pequeno texto para o jornal da
minha universidade).
Quando somos mais novos
temos os nossos sonhos, idealizamos a nossa vida futura, construímos os nossos castelos.
Como estudante de comunicação ambicionava trabalhar

num grande jornal da nossa
praça, ser repórter, ir para aqui e
para ali, investigar, descobrir,
escrever. Escrever sem mais não.
Mas, como quase tudo na vida,
não é como sonhamos ou como
idealizamos, a vida deu outra
volta e o jornalismo foi esquecido e guardado na mais funda
gaveta do meu armário.
Quando surgiu o Jornal de
Coruche, fiquei surpreendido.
Estava habituado à publicidade,
às necrologias e às pequenas
notícias do também saudoso “O
Sorraia” que nessa altura já tinha
acabado.
E surpreendido porquê?
Porque com tantos coruchenses a
habitar em Coruche, foi um
Coruchense a viver e a trabalhar
em Lisboa que teve a coragem de
criar um jornal, para esta terra
que por vezes é tão ingrata para
com aqueles que tentam fazer

alguma coisa por ela. Parabéns
pela tua coragem Abel!
Tornei-me leitor assíduo do
JC.
Dois anos após a primeira
edição, sou surpreendido com
um convite para ser Director do
Jornal de Coruche. Eu? Mas
porquê eu? Estarei a sonhar? Por
favor belisquem-me. Foi esta a
minha primeira reacção.
Depois de uma longa conversa com o amigo Abel Matos
Santos (apesar de não nos vermos há alguns anos) achou que
tinha o perfil ideal para dar continuidade ao seu trabalho. Aceitei
o convite e dediquei-me de corpo
e alma ao Jornal de Coruche, um
part-time quase a full-time, muitas noites perdidas, muitas pestanas queimadas, muitos cigarros
fumados. E quando fui a ver o
jornalismo fazia parte da minha
vida! Aquilo que um dia sonhei
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para mim estava agora a acontecer.
As reacções foram as mais
variadas, houve os que apoiaram,
houve os que mal disseram.
Houve os indiferentes, houve os
fingidos (desses milhões), houve
os que escreveram cartas anónimas a maltratar, houve os que
telefonaram a maltratar. Ou seja,
de mau houve de tudo, mas desses não reza esta nem nenhuma
outra história. Desses só resta a
vontade de querer continuar e
querer cada vez fazer mais e melhor.
Depois houve os que conheciam o meu sonho, que me respeitaram e ajudaram em tudo o
que puderam. Os amigos, os verdadeiros amigos e é desses que
reza a minha história, a minha
passagem pelo Jornal de Coruche, do qual cesso funções de
cabeça bem erguida, de consciência tranquila e com a certeza
de DEVER CUMPRIDO.
Obrigado a todos os colaboradores que desinteressadamente
contribuíram para o sucesso
deste projecto, António Gil Malta, Brandão Ferreira, Ana Freitas,
António Pereira, António Manuel Tocha, Carlos Bacalhau,
Carlos Palmeiro, Carlos Consiglieri, Carlota Alarcão, Domingos
da Costa Xavier, Floriano Barbas, Frederico Condeço, Freire
da Silva, Hélder Roque, Isabel
Miranda, João Alarcão, Joaquim
Laranjo, Joaquim Tapada, Jorge
Rangel, José Carlos Pinto de
Sousa, Laura Macedo, Luís
António Martins, Luís Dias, Lino Mendes, Luís Rafael Carlota,
Manuel Amaro Bernardo, Marília Abel, Marina Jorge, Matos
Chaves, Marta Costa Almeida,
Mário Justino Silva, Mário Gonçalves, Mónica Tomaz, Pedro
Aguiar, Rodrigo Taxa, Rui Duarte, Telma Caixeirinho, Vasco
Mantas, Vanessa Sofia Caetano e
Vitorio Rosário Cardoso.
Obrigado à Escola Profissional de Salvaterra pelos extraordinários estagiários que trabalharam comigo no JC.
Obrigado ao Dr. António José
Rosa pela colaboração prestada
mensalmente.
Um obrigado especial ao Joaquim Mesquita, porque na hora

em que precisei dele não baixou
os braços.
Ao Campo Pequeno, nas pessoas do Maestro Rui Bento e do
Dr. Paulo Pereira pela parceria
desenvolvida em prol da Festa
Brava.
Um obrigado também especial ao amigo Paulo Fatela que
sempre apoiou nas horas difíceis.
Obrigado ao Dr. Diamantino
Diogo, ao Pedro Orvalho e à
CMC.
Um grande obrigado a todos
os assinantes e anunciantes
porque sem eles não seria possível sustentar economicamente
este projecto.
Obrigado Isabel.
Obrigado Henrique.
Obrigado Manel, és um grande gráfico.
Obrigado Sr. Manuel Alves
dos Santos, pelo amigo que é e
pela ajuda que sempre me deu.
Obrigado Pedro Boiça por
me ajudares no comando deste
barco.
Um obrigado ao meu irmão
Luís António Martins, por também ajudares a desarrumar a
gaveta onde tinha o jornalismo
guardado.
Agradeço aos meus pais,
sogros e à Titi, pelo apoio que
sempre me deram, quer nos
bons, quer nos maus momentos.
À minha mulher, agradeço-lhe a ajuda preciosa que me deu
em todas as edições. O conforto
que me dava quando me sentia
desamparado. A paciência que
teve comigo ao sacrificar-se a ela
por causa dos meus compromissos. Obrigado Maria José.
E por último, Obrigado Abel,
pela oportunidade que me deste,
obrigado pelas vezes que me ajudaste quando precisava! Por
vezes discordámos em algumas
coisas, mas tudo se resolvia. És
um Homem com H grande, corajoso e aventureiro. Obrigado
meu amigo! Tudo de bom para ti
e para a tua família.
Quanto a si caro leitor, resta-me despedir-me, e, quem sabe
se não nos voltaremos a encontrar para o mês que vem?
___
José António Martins
Director do Jornal de Coruche

3

O Jornal de Coruche • Ano 5 - Número 50 • Junho de 2010

G R A N D E E N T R E V I STA
Abel Matos Santos, tem 36 anos de idade, é Mestre em
Psicologia da Saúde e Assistente Especialista de Psicologia Clínica
do Hospital de Santa Maria em Lisboa.
Nascido e criado em Coruche, daqui saiu para se formar académica
e profissionalmente, nunca renegando as suas raízes, nem esquecido as suas origens e gentes.
Em Abril de 2006 funda o Jornal de Coruche, devido ao jornal “O
Sorraia” ter acabado, sem existir alternativa, e por não querer
deixar a sua terra órfã de um meio de comunicação social escrito.
Dirigiu a publicação até 2008, tornando-o numa referência local e
regional, com impacto nacional através do seu suplemento de
Tauromaquia, dos seus artigos e de vários prémios de imprensa
conquistados.
Nessa altura, por motivos familiares e profissionais, passa a
Direcção do Jornal de Coruche a José António Martins.
Mais tarde passa a intervir politicamente em Coruche, através do
MIC – Movimento Independente de Cidadãos por Coruche, que
fundou, mantendo sempre a transparência e a separação entre o
plano político e o jornal de que é proprietário.
O estatuto editorial e as várias posições públicas, que tomou ao
longo das várias edições, deixaram clara a sua orientação e a do
jornal. No entanto, nunca deixou de dar voz a todos e às opiniões
discordantes, e, também nunca se deixou submeter ao poder
instalado, caminho mais fácil para o sucesso.

Hoje, explica porque chega ao fim o Jornal de Coruche.

Porque acaba o JC?
É sabido que vivemos tempos
difíceis e um jornal que se coloca afastado e não dependente da
asfixia política tem sempre mais
dificuldades em se manter, apesar do JC sempre ter cumprido
escrupulosamente os seus compromissos.
Contudo, desde há alguns
tempos que as pressões se têm
feito notar sobre a direcção do
jornal, em especial sobre a sua
orientação e em particular sobre
a minha pessoa, devido às minhas posições e ao meu entendimento sobre a realidade das coisas.

Mas isso é razão para terminar este projecto editorial?
Só por si não seria, mas acontece que o jornal está circunscrito
à realidade local e por isso mesmo totalmente dependente de
receitas publicitárias, dado que
não recebe nenhum subsidio ou
apoio, como por exemplo a Rádio Voz do Sorraia. Esta rádio
recebe todos os meses da Câmara de Coruche verbas para utilização de espaço radiofónico,
razão pela qual ainda existe, se
não há muito que teria fechado.
Facilmente se percebe que desta
forma, um órgão de comunicação não pode fazer bem o seu tra-

balho, com rigor e independência.
O Jornal de Coruche acabou
por ficar numa situação, em que
a publicidade é importante para
manter vivo o projecto, e a independência, mas os poderes instalados acabam por ter tentações
de interferência, como forma de
pressão ou mesmo para que esse
órgão de comunicação social termine.
Obviamente que a minha posição pública, tomada na Assembleia Municipal de Coruche, no
passado mês de Abril sobre o
25/4 e publicada no número anterior deste jornal, não agradou a
muita gente que gravita na zona

de poder, agudizando esta situação.
Então qual a solução?
Sabe, olho sempre para as dificuldades como uma oportunidade. Muitas soluções foram
pensadas e equacionadas. Acontece que a realidade é uma e acabamos por ter de ser pragmáticos
e realistas. A solução é terminar
este projecto, que tem um cariz
muito ligado à minha pessoa,
pois mesmo não tendo nenhuma
responsabilidade editorial nos
últimos dois anos, essa ligação
existe.
Por este motivo, abdico de ser
proprietário de um jornal ou seu

fundador, em prol da liberdade
informativa que Coruche precisa, sendo claro que a solução é
alargar a área de influência do
jornal e criar uma nova publicação, para que Coruche continue a
ter um jornal e uma voz que se
faça ouvir, sacrificando assim a
minha envolvência nesse novo
projecto.
O novo jornal assumirá os
compromissos previamente acordados pelo JC, até porque o director será o mesmo e toda a estrutura se mantém, nomeadamente
nos assinantes que continuarão a
receber o novo jornal.
> continua na página seguite
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G R A N D E E N T R E V I STA

Abel Matos Santos, fundador do Jornal de Coruche,
> continuação da página anterior

Afirma que existe censura?
Alguém duvida disso!? A
censura actual, é uma censura
económica, bastante eficiente e
que se nota a vários níveis. Basta
recordar o mais recente caso
TVI.
Por aqui, pela nossa terra, ela
é mais ou menos intensa, consoante somos mais ou menos
permeáveis a ela, mais ou menos
dependentes. É praticada de vários modos, nunca sendo assumida.
É uma censura sem rosto,
muitas vezes praticada por aqueles que se afirmam contra ela.
Hoje, simplesmente afastam-se
pessoas, despedem-se jornalistas, fecham-se meios de comunicação ou… compram-se!
O JC marcou para sempre
a história de Coruche?
Penso que sim! O Jornal de
Coruche teve muitas conquistas
em muito pouco tempo. Tornou-se uma referência nacional com
o seu suplemento de tauromaquia. Ganhou 4 anos consecutivos o Prémio SHIP Imprensa
Regional e menções honrosas,
entrevistou personalidades importantes e destacadas da vida
pública portuguesa como um ex-presidente da República, publicou duas obras em livro, deu a
conhecer a memória histórica de
Coruche, apagada após 74, regenerou e recuperou para o presente a memória de um dos mais
ilustres filhos de Coruche, o
Major Luís Alberto de Oliveira,
sempre no respeito pela verdade,
quase sempre ocultada às novas
gerações.
Já para não falar em inúmeras
conferências e debates que trouxeram a Coruche personalidades
como Zita Seabra, Daniel Sampaio ou Brandão Ferreira, entre
muitas outras, ou exemplos recentes como a vinda de um deputado do CDS e a conferência desta semana com os deputados do
PS e BE, que ainda moderarei.
O Campo Pequeno tem
sempre uma faixa do JC?
Sim, é verdade! Desde que a
praça maior do País se abriu
renovada, que a vila de Coruche,
lá teve sempre o seu nome,
através de uma faixa do Jornal de
Coruche, presente em todas as
corridas.
Isto não é publicidade à nossa
terra? Quanto vale isto em termos publicitários? Agora que se
investiram centenas de milhares
de euros para colocar o nome de
Coruche numa novela (dando
uma imagem rude e ignorante

das nossas gentes, nada positiva
da nossa realidade), não seria
também sensato apoiar financeiramente um projecto editorial
que se afirmou e destacou no
panorama nacional a vários níveis? Não parece ser o entendimento de alguns.
O JC deu voz a todos? Foi
tendencioso?
Penso que a forma como demos cobertura às últimas eleições autárquicas é a evidência de
que demos voz a todos! Fomos
os únicos, e repito os únicos, a
dar espaço, páginas inteiras, a
todas as forças políticas para lá
colocarem o que entendessem, e
em iguais condições. Existe mais
abertura do que esta?
Depois, em relação às tendências, alguém acusa o Avante

de ser tendencioso, ou o Expresso, ou o Mirante? O Jornal de
Coruche, como todos os jornais,
tem um estatuto editorial, e é
nele que baseia a sua linha, sendo
que isso nunca colidiu com o direito de resposta ou com a publicação de opiniões contrárias.
Acontece isso nos outros jornais? Prova disto é o facto de
nunca termos tido queixas na
ERC. Sempre publicámos verdades e opiniões assinadas! Nunca publicámos nada no anonimato ou com pseudónimos, podíamos tê-lo feito, mas é contra a
nossa forma de estar, apesar de
termos recebido muita denúncia,
muita queixa anónima, muita
informação grave e comprometedora, que nunca publicamos por
não saber a fonte, ficando direc-

tamente em arquivo.
Alguns afirmaram que o
JC era para promoção pessoal? Que queria ser presidente da Câmara?
Sempre que ouvi isso, e ouvi
algumas vezes, dava-me uma
vontade enorme de rir. Mas que
promoção pessoal podia obter
em Coruche, se vivo em Lisboa,
e se profissionalmente me encontro realizado e é aqui que posso ter essa promoção pessoal!?
As diversas vezes que apareço na televisão, jornais ou
revistas, é pela minha profissão,
não por Coruche ou pelo jornal.
Quanto a ser presidente da
Câmara, nunca o desejei, é incompatível com a minha vida
profissional e familiar. A maior
prova disso foi o facto de ter fun-

dado o MIC e me ter recusado a
ser candidato à Câmara de Coruche, apesar das muitas pressões para que isso acontecesse.
Agora o facto de não querer
ser presidente da Câmara, não
impede que deseje uma elevação
da vida cívica e política da minha
terra e que queira participar nela
num espírito nobre, desprovido
de lógicas partidárias e de caciquismos locais. O MIC fazia
falta, sendo hoje uma realidade.
Dinamizei esse projecto, com
muitas outras pessoas, fui candidato e eleito à Assembleia Municipal, que em consciência era
onde podia cumprir cabalmente
o lugar, caso fosse eleito.
Para os mais preocupados,
posso ainda afirmar que não serei
candidato à Presidência da Câ-
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diz porque chega ao fim este projecto editorial.
mara nas próximas eleições, tal
como sempre disse.
Para mim, o Presidente da
Câmara de Coruche, além de ter
de ser uma pessoa nascida e criada em Coruche, que conheça as
realidades e as gentes locais, que
não precise da política para viver,
deve também viver em Coruche.
Se vai ser criado um novo
jornal, mais abrangente, porque não o integra?
Não quero que tenham qualquer desculpa para não apoiarem
um jornal da terra, gente da terra.
Mas também não abdico das minhas ideias e ideais, daquilo em
que acredito, nunca me calarei
nem me acobardarei a nada!
Não quero que persigam o
novo jornal por causa das minhas
posições públicas enquanto deputado municipal e cidadão preocupado, como fizeram com o Jornal de Coruche.
Agora, o que não posso permitir é que o Jornal de Coruche
se transformasse numa coisa que
não respeita o seu estatuto editorial e a sua linha de intervenção.
Assim, com a experiência

adquirida ao longo destes dois
anos, o José António tem todas
as possibilidades de desenvolver
o seu próprio projecto editorial,
criar a sua própria linha de orientação.
Desta forma, continua livre
para tomar as posições que entender, na certeza de que o novo jornal não poderá ser objecto de
represália política ou outra. Eu
estou fora!
Como lida com esta situação?
Com a certeza de que tomei
as decisões certas. Claro que
tenho pena que algumas pessoas
só pensem em defender a sua
“quintinha”. Não conseguem
perceber que projectos editoriais
como o Jornal de Coruche são
desejáveis e importantes para o
aprofundamento da cultura de
cidadania que, já se percebeu,
não existe na sua plenitude e na
qual muitos dos seus propalados
defensores não a conseguem
exercer, chegando a ter atitudes e
comportamentos primários, próprios de pessoas nada civilizadas.

Ficará para a história e na
consciência de cada um, as atitudes que terão tido para que o
Jornal de Coruche fosse forçado
a terminar.
Contudo, sinto que valeu a
pena, que se agitaram consciências e que muita gente tem hoje
outra informação e modo de
olhar a realidade e o seu mundo.
Foi também uma nova forma de
fazer jornalismo, através de conteúdos, que alguns chamaram de
intelectualizados, mas que atraíram muita gente, mesmo aqueles
que não se reviam neles.
Dei o melhor de mim, a favor
de Coruche e de um projecto
justo. O futuro revelará a importância relativa que o Jornal de
Coruche teve.
Uma mensagem para o
Futuro
Desejo o maior sucesso ao
novo jornal “Lezírias” e espero
que todos possam apoiar este
novo projecto, em particular a
autarquia de Coruche.
Faço votos para que a nova
geração de políticos e de pessoas
que têm forçosamente de tomar

FREGUESIA DE CORUCHE

EDITAL
ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DA JUNTA DE FREGUESIA
Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Coruche, nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Artigo 38.º, alínea h), com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/2000, de 11 de Janeiro, torna público que:
A partir de dia 14 de Junho do corrente, o horário de abertura ao
público da Junta de Freguesia de Coruche será alterado.
Assim, a Junta de Freguesia passará a abrir diariamente, entre
Segunda e Sexta-feira, pelas 08:00 horas.
Face à alteração do actual horário de funcionamento, o mesmo
passará a ser o seguinte:
De Segunda a Sexta-Feira
08:00 Horas às 12:30 Horas
14:00 Horas às 16:30 Horas
Para constar se passou o presente e outros de igual teor, que
vão ser legalmente afixados nos locais habituais e publicados num
Jornal da região.
Junta de Freguesia de Coruche, 09 de Junho de 2010.
O Presidente da Junta
(Jacinto Amaro de Oliveira Barbosa)

os destinos e a governação do
Concelho e do País, possam ter
uma nova forma de fazer política, colocando os interesses das
populações e das terras acima
dos interesses partidários.
Que se discuta ideologia e se
tenham posições diferentes, é
normal e saudável, mas que no
fim o superior interesse das comunidades se sobreponha às
diferenças e possamos todos de
forma solidária, ajudar a realizar
Coruche, e a melhorar a qualidade de vida de quem cá vive,
habita e trabalha.
Tenho a certeza que os da
minha geração e mais novos, terão a capacidade de levar a cabo
esta transformação, sob pena de
enveredarmos por um caminho
perigoso, desumano e destrutivo.
Tenho também de partilhar, o
agradecimento sincero e reconhecido, a todos aqueles que ajudaram o Jornal de Coruche, desde a sua fundação, sem nada
esperarem.
Aqui incluo todos os colaboradores e amigos do Jornal de
Coruche, os coordenadores de

páginas e suplementos, as centenas de assinantes e de anunciantes.
Sem eles, nada disto teria
sido possível, e, foi! Realizamos
com qualidade, rigor e muito
amor o nosso Jornal de Coruche.
O número 50 assinala o fim
deste jornal, mas também o
princípio de muitas realizações e
sonhos que seguramente surgirão.
Um abraço a todos e até sempre!
____
Entrevista de José António Martins
Fotos de Carlota Alarcão

Todas as edições
vão continuar a estar
disponíveis, na internet,
para quem pretender
rever
ou consultar informação
única sobre Coruche,
no endereço
www.ojornaldecoruche.com
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Comemorações
do Dia 10 de Junho
XVI
Encontro Nacional
de Combatentes 2010

A todos os Patriotas, Combatentes e suas Famílias.
Este ano, o 10 de Junho realizará uma especial homenagem às Mães e Mulheres dos Combatentes. Será oradora a viúva do Herói de Diu, Senhora
D.ª Maria do Carmo de Oliveira e Carmo.
Torna-se imperativo passar a mensagem não só aos Combatentes mas a todos as Famílias Portuguesas que mantêm vivos os Valores Patrióticos.
Será seguramente uma bonita e muito digna cerimónia, celebrando VALORES que o nosso Portugal de hoje tanto necessita.
Lá vos esperamos!
____

Francisco de Bragança v. Uden
Comissão Executiva
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O Jornal de Coruche volta a vencer
nos “Prémios SHIP Imprensa Regional”
A entrega dos prémios SHIP 2010 foi no dia 24 de Maio, pelas 18 horas na sede da SHIP,
no Palácio da Independência em Lisboa e contou com a presença do Secretário de Estado da
Defesa Nacional.

Após 3 anos consecutivos
onde ganhou o primeiro prémio e
várias menções honrosas, “O
Jornal de Coruche”, volta a ser
premiado pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) com 2 menções
honrosas no prémio anual destinado a galardoar as melhores
publicações que tenham a ver
com a independência nacional.
O primeiro prémio foi para o
Prof. Dr. Eduardo Ferraz da Rosa
com um conjunto de artigos publicados em vários jornais açorianos sobre o tema “A Restauração como ideal nacional”.
As duas menções honrosas
ganhas pelo periódico Ribatejano “O Jornal de Coruche” foram
para o artigo do Sr. Coronel Manuel Amaro Bernardo intitulado
“Portugal homenageia os comandos guineenses fuzilados
que combateram no exército
português” e para o Sr. Ten. Cor.
Brandão Ferreira , num conjunto
de 7 artigos intitulados “D. Nuno

Álvares Pereira. Um Português
de Excepção; A República da
Guiné Bissau e Portugal; O
PREC não acaba; Uma coisa
bem feita; Será Portugal uma
Democracia?; Outra vez os submarinos”.
A Joaquim Coutinho, foi atribuída uma terceira menção honrosa com o artigo “A península
ibérica e o nascimento de Portugal” publicado no jornal “A
voz de Paço de Arcos”.
Informação: O Jornal de
Coruche foi fundado em Abril de
2006 por Abel Matos Santos,
tendo actualmente como Director José António Martins. É um
jornal mensal de cariz informativo e formativo, tendo sido premiado pela SHIP logo no seu primeiro ano de existência. É uma
referência nacional na área da
tauromaquia com o seu suplemento dirigido por Joaquim
Mesquita. Tem uma circulação
efectiva de cerca de 3500 exemplares/mês.
Tem colaboradores locais,
regionais e personalidades nacionais, realizando inúmeras conferências com figuras de renome
do panorama nacional de diversas áreas do saber e da sociedade.
É ainda parceiro da Rádio
ONU.

“Em Nome da Pátria”
vence Prémio Livro

O livro do colaborador
do Jornal de Coruche
Brandão Ferreira, intitulado “Em nome da
Pátria” venceu o Prémio
Livro da SHIP, pelo rigor
histórico e pela visão de
quem combateu no
Ultramar, num tempo em
que Portugal era do
Minho e Timor.

Vasco Rocha Vieira
galardoado
com o Prémio
Aboim Sande Lemos
O Prémio mais importante da SHIP foi este
ano para o General Vasco Rocha Vieira, exGovernador de Macau, entregue pelo
Presidente da Direcção Central da SHIP, Dr.
Jorge Rangel, à mulher do galardoado por este
se encontrar em missão oficial em Singapura.
O prémio foi atribuído pelas suas extraordinárias capacidades enquanto militar e governador de Macau, e, pelos elevados serviços
prestados à Pátria.
Jorge Rangel, não deixou se sublinhar que
“não se fez justiça ao general Rocha Vieira,
pelas mais altas individualidades do Estado,
que não souberam merecer, nem estão à altura
de tão elevada personalidade”.
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AMBIENTE E SOCIEDADE

A Escola Secundária no Museu Municipal

22 DE MAIO – O DIA “B”:
DE BARROCO E DE BIODIVERSIDADE

António Gil Malta

Coordenador do Projecto
Nichos Pedagógicos

Quando os sons e as imagens de um Power Point evocativo da época barroca, da autoria da professora de história Luzia
Silva, começaram a ser projectados no pátio do Museu de Coruche, criou-se a atmosfera propícia para uma noite cultural
memorável e única nesta latitude transtagana.
Numa amena noite de Primavera, que convidava os coruchenses a deixarem a rotina do
seu lar e a surpreenderem-se com
o brilho do primeiro Sarau Barroco aqui realizado no âmbito do
Projecto de Turma do 11.º D,
num crescendo de emoções, reviveu-se o ambiente das festas da
corte de D. João V, “O Magnânimo” (papel desempenhado pelo aluno André Silva). Coube aos
Condes de Murça (David Nunes
e Joana Simões), ilustres representantes da nobreza local, a
honra de organizarem o Sarau,
que teve como mestre-de-cerimónias o Servidor de Sua Majestade, o Duque de Aveiro (o
cronista deste evento).

O rei e a rainha, D. Maria Ana
(Ana Rita Ribeiro), abriram o
Sarau saindo de um coche, gentilmente cedido pela Herdade da
Agolada de Cima.
Em seguida, pela passadeira
vermelha, desfilou a fina-flor da
nobreza lusa do primeiro quartel
da centúria de oitocentos: além
dos já mencionados nobres anfitriões, percorreram o caminho da
fama e da glória os Duques de
Lafões (João Paulo Lopes e Ana
Carolina Carvalho), a Duquesa
de Cadaval e filhas (Profª Paula
Alves, Soraia Silva e Teresa Ribeiro), a Marquesa de Távora e
filhas (Profª Luzia Silva, Ana
Cláudia Marques e Patrícia Ramos), as Marquesas de Fronteira

(Catarina Machado e Débora
Galvão) e a Marquesa de Angeja
e filhas (Daniela Rosa, Catarina
Catita e Tânia Prates – recepcionista do Museu).
O maneirismo do estilo barroco, o contraste entre a sua opulência e a demanda da espiritualidade, foram sendo exibidos através da poesia, da música e da
dança. Os jovens deleitaram o
público com a frescura das suas
declamações e a graciosidade dos
seus passos. A Sociedade Instrução Coruchense evocou compositores célebres, enquanto o canto lírico, bem timbrado pela professora da E. S. de Salvaterra de
Magos, Raquel Oliveira, fez vibrar a assistência. Mas o apogeu

da noite foi atingido com a recitação do Sermão de Santo António aos Peixes, do padre António
Vieira, vulto da nossa história
que foi admiravelmente incarnado pelo talento do jovem, José
Manuel Cordeiro.
No final do sarau, pelo personagem que representou o Duque
de Aveiro foi apresentada a exposição comemorativa do Ano Internacional da Biodiversidade
“Etnobotânica e Micologia de
Coruche”, inaugurada nessa noite (22 de Maio é o Dia Internacional da Biodiversidade) e patente ao público até 25 de Julho.
Trata-se de uma exposição fotográfica que retrata a riqueza natural e histórico-cultural das encos-

tas a poente da vila, um autêntico
refúgio de biodiversidade, mas
também com importantes nichos
arqueológicos, que é dever de todos preservar. Após as palavras
de agradecimento e encerramento pelo personagem Duque de
Aveiro, o sarau terminou em
autêntico clima de apoteose.
Um êxito que só foi possível
graças à infatigável colaboração
da Câmara Municipal, uma parceria que mais uma vez voltou a
dar frutos: a este respeito, merecem ainda destaque as professoras Teresa Nunes e Elisa Condeço, pela Escola Secundária, e a
Dra. Isabel Chaparro e a Arq.
Maria do Castelo Morais pela
autarquia.
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OPINIÃO

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

Manuel Alegre “combatente”,
por quem?
Decorreu nos pretéritos dias 3 e 4 de
Maio, na Gulbenkian, um colóquio sobre a
envolvente externa que condicionou o eclodir
das operações de guerrilha no Ultramar português e o ataque a Goa, Damão e Diu e que
acompanhou o desenrolar do conflito nos
anos 50, 60 e 70 do século XX.
No primeiro dia constava na lista de
oradores o cidadão Manuel Alegre (MA), a
que o panfleto que enunciava o programa
tinha filantropicamente antecedido de um
“Dr”, título a que, em abono da verdade, o
nosso poeta nunca reivindicou. A sua “oração” não tinha título, era anunciada apenas
como “um depoimento”. Achei curioso e fui
assistir.
O orador que acompanhava MA na
erudição da sessão, era o embaixador Nunes
Barata que me merece um comentário. O Sr.
embaixador juntou um conjunto de factos
irrefutáveis, fez uma análise bem estruturada mas tirou, creio, um conjunto de ilações
erradas. É humano olhar para factos e intenções, cruzá-los e chegar-se a conclusões
diferentes. Por isso o contraditório e o estudo imparcial das questões é tão importante.
Quando a premência das decisões e a incerteza do amanhã, se abatem sobre as personalidades com as responsabilidades do
momento, a análise é uma; quanto esta
análise pode ser feita décadas depois, com
tudo serenado e os arquivos disponíveis, a
tarefa torna-se mais fácil.
Ora o que o sr. Embaixador defendeu,
parece-me, foi que a conjuntura internacional era de tal modo adversa a Portugal e
os “ventos da História” tão irreversíveis que
só restava ao governo português ceder,
adaptar-se e ir na onda. Isto é, fazer uma
política que fosse ao encontro dos interesses
alheios e não dos nossos. É natural que se
este sentimento prevalecer, a maioria dos
diplomatas vai para o desemprego...
Mas o mais perturbador é que todo o discurso do sr. Embaixador apontava, algo
descaradamente, para a “compreensão” da
acção dos nossos inimigos e “amigos”/aliados, como se eles dispusessem do monopólio da verdade e do acerto e ao governo português de então – que se limitou a defender
a sua terra e as suas gentes – tenha destinado o amplexo do erro! E gostaria que o sr.
Embaixador explicasse qual foi a época da
nossa História em que tivemos uma conjuntura internacional favorável e que não nos
custasse um extenso lençol de trabalhos,
crises e perdas. E porque apelidou a posição
dos governos portugueses de então, de irrealismo e de meter o país num beco sem
saída.
Creio que não será difícil ao sr. Embaixador perceber que se nos quiséssemos sentar à mesa com Nerhu ou com os dirigentes
dos movimentos que nos atacavam, tendo as
grandes potências por detrás, e transferíssemos calmamente a soberania para eles, isso

nos evitaria, a nós, um ror de chatices e a
eles o incómodo de montar operações políticas, diplomáticas e militares, sempre desagradáveis.
Mas a que título e à pala de que princípios é que o faríamos? Se os seus “colegas”
que actuaram no tempo da Restauração,
pensassem assim talvez não estivéssemos na
Fundação do Arménio que gostou da nossa
hospitalidade, mas sim no Parque do Retiro,
em Madrid, a beber umas “cañas”. E fico
por aqui.
Agora vamos ao grande defensor da
“Ética Republicana”.
MA aproveitou a ocasião para fazer uma
breve explicação/branqueamento do seu
percurso como militar e defensor dos movimentos nacionalistas (ao serviço da Guerra
Fria). E não se coibiu, no fim, de elogiar o
comportamento das FAs portuguesas durante o conflito e afirmar que não foram
batidas no terreno. Mais, que os territórios
se desenvolveram apesar da guerra. Registamos a evolução, que é de monta!
Explicou que não desertou, pois foi
preso pela Polícia Militar (por actividades
subversivas e de conluio com o inimigo) e
passado à disponibilidade, altura em que lhe
foi instaurado um processo pela PIDE, ainda
em Luanda. Teve oportunidade de fugir e

chegar a Argel. Daí para a frente o seu percurso é conhecido.
No período de debate coloquei-lhe a
seguinte questão: “como sabe as FAs têm
várias forças suas a actuar em diferentes
teatros de operações no estrangeiro. A última unidade a partir, foi uma companhia de
comandos, para Cabul. Vamos supor que eu,
cidadão português, me metia num avião e ia
para o Cairo, para Tripoli, ou Casablanca
que é aqui mais perto, ou talvez Argel. Reunia-me lá com mais uns amigos que não concordassem com esta política, fundava uma
rádio e passava a emitir textos de apoio aos
talibãs, incitando os militares portugueses à
deserção, passando informações ao IN, etc.
A pergunta é esta: como é que o senhor
reagiria a isto, o que é que me chamaria? E
acrescentei (pois já adivinhava a resposta): “
e não me venha dizer que antigamente era
uma ditadura e agora estamos em democracia; porque, mesmo que fosse assim, tal
facto é marginal à questão”.
Calejado por uma tarimba dialéctica de
muitas décadas, o vate não se perturbou e
respondeu, incidindo a justificação justamente na dualidade ditadura vs democracia;
liberdade vs censura. Acrescentou que
defendia a ida das tropas portuguesas para o
Afeganistão, pois tudo fora discutido demo-

craticamente e a pedido da NATO, de que
fazíamos parte e que se teria invocado o artigo 5º (o ataque a um é um ataque a todos).
E, ufano, declarou algures que se fosse hoje
faria tudo na mesma. Deixando a questão da
NATO e a razão do envolvimento português
que está longe de ser pelas razões que invocou, e registando a coerência no erro, vamos
concentrar-nos na inacreditável argumentação que só pode ter origem numa grande
confusão de conceitos, e má consciência.
Ou ausência dela.
Devemos ver, em primeiro lugar, que o
crime de traição é considerado em relação à
Pátria, não em relação a governos ou
regimes. Não há traidores “democráticos”
ou traidores a ditaduras, ou outra coisa qualquer. A traição é sempre relativa a uma
causa, um juramento, uma crença. O cidadão MA quando foi para Argel não se limitou a combater o regime, consubstanciado
nos órgãos do Estado, mas a ajudar objectivamente as forças políticas que nos emboscavam as tropas. A não ser que considerassem essas tropas como fiéis apaniguados
do regime, coisa que até hoje sempre desmentiu.
Quando a Legião Portuguesa comandada pelo Marquês de Alorna (um maçónico
afrancesado) foi enviada para França combater no Exército de Napoleão, nunca veio
incorporada nas invasões francesas justamente para não ter de atacar o seu próprio
país. Até os imperialistas napoleónicos
perceberam isto!
E conhecerá MA algum governo de um
país em guerra, que permita ou não se oponha a quem queira contestar a legitimidade do
conflito em que estejam envolvidos – ou
apoie o lado contrário? (lembra-se que na
IIGM,os americanos até construiram campos de internamento para os suspeitos?).
Para encurtar razões, que legitimidade
tem o senhor para invocar a democracia e a
liberdade, para justificar a sua acção em
Argel, quando na altura era membro do PCP
– uma das mais fiéis correias de transmissão
do Kremlin – e que, como se sabe, foi sempre um modelo de transparência, liberdade e
democracia?
Traição não tem, assim, que ver com
ataques a pessoas, instituições ou sistemas
políticos, a não ser que os fins justifiquem os
meios. Traição tem mais a ver com carácter,
ombridade e ser-se inteiro.
O “citoyen”MA continua a querer justificar os maus conceitos que lhe povoam a
cabeça, deve ser por isso que adjectiva constantemente a ética de “republicana”. A ética
é a ciência do Bem, vale por si só, não precisa de adjectivos. Muito menos de adjectivos políticos…
Por isso, poupe-nos e não fale mais em
Pátria. A palavra soa mal na sua boca.
____
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Ecos de um macaco Urbano

Camarões, Junho de 2009.

Eles
Um antigo silêncio.
A voz de um vendedor de música que
ecoa neste crepúsculo cinzento.
Abafado. Os pingos que se sentem de
quando em vez num intervalo do copo
do costume. Lá longe como aqui, um
mar agitado pelo rebento de juízos errados sobre as coisas. Episódios sucedem-se ao ritmo de um vagar infantil,
quente, suave.
Pupina, criança, aproxima-se e pergunta-me (penso) “o que aconteceu à tua
pele” – respondo, “transformou-se,
branquejou-se, morreu”. Os seus olhos
agudos pela perspicácia da ingenuidade
exprimem compreensão e acordo, como
quem diz “cresceste, e o branco também”. O peixe escuta o diálogo, já
morto, fora de casa, enorme, barato,
companheiro. Da mesma cadeira, avistam-se pescador, barco, peixeira, brasas

e cozinheira, todo o processo num raio
de 20 metros, os olhos são dois artistas
ladrões, tudo roubam, modificam e
depositam num baú de conexões químicas algures na retina de um céu só
nosso, quando pensamos ser o cérebro o
seu destino. Nada há de cerebral por
aqui quando o instinto é soberano. No
aproximar de uma sombra, lê-se o
alargar de um passo, num movimento
de arbusto o afastar do corpo, num estômago ensurdecedor a primeira coisa que
o cale (seja ela o que for), num corpo
semi-nu o simples certificar que o
homem é humano mas tem vezes que a
mulher não.
Diz-me Serafim o que é a vida? – pergunto – “bíblia, comida e trabalho”.
Mas Serafim sabes que quem trouxe
Deus até aqui foram os mesmos que
mataram os teus avós, “não, Deus já cá
estava”. E estava, Serafim tem razão. A
“transcendência” é tão velha quanto o
homem, mas os seus livros obrigatórios
são outra história mais recente e mistério-duvidosa. Sua mãe quer casar um

Luis António Martins

Lic. em Filosofia

branco compensando a viuvez e os bolsos, dá-me a sua fotografia para
“mostrar aos brancos da Europa, algum
há-de casar com ela”, eu aceito, aceno e
minto “talvez quem sabe, ela é bonita”.
Serafim despede-se, vai rezar, trabalhar
ou comer, afinal de contas, é essa a
Vida.

Regresso a casa, pelas colinas, os chimpanzés reunidos gritam agitados, acelero
o passo, penso pouco, penso nada, rio-me
do que é realmente saber que não se
sabe muito, principalmente em terras de
alguém que não nós.

Que queres ser quando fores grande
Elanga? “ter muito dinheiro”, solta imediato. Não é o que queres “ter” mas sim
o que queres “ser” que estou a perguntar. Pensativo, “qualquer coisa que me
dê muito dinheiro…quero ser rico”.
Mas, Elanga ser rico não é nenhum trabalho. Discorda, “claro que é, eu conheço
muitos ricos”. Também eu, e calo-me.
Hei “whiteman” já provaste mulher
africana?”. Já pois, é salgada e picante,
serve-se com ervas selvagens, alho e
quiabos. “Não whiteman, estou a falar
da verdadeira mulher africana…”. Ah!
Essa…então diz-me, sabe a quê? Grita
vigoroso, “ah whiteman, isso não se
explica, prova-se”. Afinal o tema, não
era comida.
Fotos da entrega das roupas e canetas vindas de Coruche
num orfanato local que serve de casa a cerca de 80 crianças.
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Entrevista aos SnowFlakes
Entrevista por:
Rui Duarte

Bandas de Coruche – SnowFlakes
Este mês o Jornal de Coruche foi ao encontro
de uma das bandas de garagem de Coruche
do momento – os SnowFlakes.

Jornal de Coruche (JC) - Como se formou a banda?
SnowFlakes (SF) – A banda já tinha existido há uns anos atrás
quando “ nós” tínhamos cerca de 15, 16 anos; num certo verão a
banda difundiu-se cada um foi para seu lado, mas em cerca de
Setembro de 2008 reunimo-nos outra vez, falamos uns com os outros
e começamos a ensaiar novamente. Enquanto banda, nosso primeiro
concerto foi na Golegã em 27 de Setembro de 2008.
JC- E o vosso nome como surgiu?
SF- O nosso nome surgiu numa brincadeira com os amigos quando procurávamos um nome para a banda e ficamos os flocos de neve
em homenagem aos rebuçados.
JC - Que tipo de música tocam?
SF- A nossa banda quanto ao tipo de musica tocamos o estilo
Pop/Rock, tentámos criar um repertório que nos agrade a nós e á
maioria das pessoas.
JC- Quais são as vossas referências musicais?
SF- As nossas referências musicais são imensas, desde os anos 60
até á actualidade sendo os mais emblemáticos por exemplo “The
Doors”, “The Beatles”, “Oasis”, “Quenn”, “Franz Ferdinand” ,
“Duran Duran”…
JC - Acham que é difícil impor-se no panorama musical
nacional?
SF- É muito difícil dar o “salto”, é necessário muito tempo
disponível para dedicar á banda o que é por vezes difícil, uma vez que
cada elemento tem a sua ocupação profissional e nem sempre é fácil
conciliar todos.
JC – Em que tipo de eventos costuma tocar?
SF- Costumamos tocar acima de tudo em semanas da juventude,
bares e festas em geral.
JC – Possuem originais ou só tocam covers?
SF- Não, possuímos 2 originais nossos, um em inglês e outro em
português.
Os SnowFlakes são constituídos por:
Laura Macedo – voz
João Silvério – Baixo
Carlos Asseiceira – Bateria
Pedro Lamas – Guitarra

Lavagem - Auto
Alexandre Ferreira Casimiro

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

Estrada da Lamarosa

Tlm: 93 863 18 62

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

Tel. 243 679 161
Tlms. 938 526 652 • 939 064 534
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COAC com 4 presenças no pódio
na 6.ª etapa do Troféu OriAlentejo

São Bartolomeu do Outeiro, no concelho de Portel,
recebeu na manhã de um quente Domingo 30 de Maio
a 6.ª Etapa do IV Troféu OriAlentejo, numa organização da ADFA (Associação dos Deficientes das
Forças Armadas).
Setenta e um atletas participaram no evento que
teve lugar num mapa caracterizado pelo terreno de
montado Alentejano com zonas de elevada exigência
técnica, onde abundavam os detalhes rochosos e de
relevo.

O COAC esteve representado no evento
por 9 atletas
Miguel Gualdino foi o vencedor do escalão Médio
Masculino, no qual Alfredo Gualdino terminou no
lugar mais baixo do pódio.
Em Fácil Masculino, Gabriel Brasileiro alcançou a
vitória, terminando Gonçalo Mesquita na segunda
posição.
O Troféu OriAlentejo prossegue no dia 20 de
Junho em Montargil, com a realização da 7.ª etapa.

acção virtual

Luís Rafael Carlota
Analista de jogos de consola e pc

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

Grand Theft Auto:
Episodes from Liberty
City- PC, PS3, XBOX360

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

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

Grand Theft Auto : Episodes from Liberty City
é uma ascensão a GTA 4, em Episodes from
Liberty vamos ter duas histórias muito diferentes,
The Lost and Damned, que retrata a história de um
motoqueiro, leva-nos percorrer as ruas de Liberty
City em motas estilo chopper , como membro de
um dos Ganges de motoqueiros de Liberty City.
Em The Ballad of Gay Tony vamos entrar na vida
nocturna de Liberty City, onde as bebidas as mulheres os carros luxuosos vão passar a fazer parte
da nossa vida. A Rockstar realizadora da obraprima que é GTA, fez um excelente trabalho, no
que diz respeito á narrativa do jogo, a maneira
como estas duas histórias se cruzam com a história
de Niko Belic, o protagonista de GTA 4 é genial,
vamos saber que foi o motoqueiro Johnny Klebitz
que raptou o Roman o primo de Niko Belic, vamos
saber que foi Gay Tony que interrompe a troca dos

diamantes que Niko efectua no Libertonian.
Episodes from liberty é um titulo que é o rei das
licenças num vedeojogo, um titulo que para alem
de graficamente estar perfeito, sonoramente está
genial, com estilo muito próprio, com programas
de rádio personalizados, onde neste capitulo
aparece Max Cavalera (ex vocalista dos Sepultura)
a fazer um programa de rádio, onde vamos poder
ouvir temas muito velhinhos dos primeiros tempos
dos Sepultura, entre outras bandas de vários estilos
musicais conhecidos de quem gosta de musica.
Stories from Liberty oferece-nos para alem do story
mode vários modos de jogo online, o que torna
GTA muito completo nesta vertente, para alem de
ser uma ascensão de GTA 4, Episodes from Liberty
está bastante completo e como sempre os seus produtores conseguem nos surpreender e acima de
tudo encontra-se a um preço a ter em conta.

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
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motores de outros tempos

Rui Duarte

a nostalgia de um passado bem recente…

A UMM (União Metalo-Mecânica)
é uma empresa metalúrgica e automobilística portuguesa. Foi fundada a 1977
com o propósito de fabricar jipes 4x4 para a agricultura, indústria e serviços.

Após a Segunda Guerra Mundial Bernard Cournil
monta uma garagem em Aurillac França.
Nos anos 50, inicia a construção de uma viatura
chamada “Cournil”, 10 anos depois fabrica o Tracteur
Cournil equipado com o motor diesel Hotchkiss dos
tractores Massey Fergusson.

Em França, o UMM torna-se popular entres os praticantes de todo o terreno e dos serviços públicos. A
UMM France fornece também clientes no Ultramar
Francês, da Guiana às Ilhas do Índico e Pacífico.
Em 1986 o UMM entra ao serviço do Exército de
Angola, que o usa em grande número na guerra civil.

No ano de 1976 estabelece parecerias com a
sociedade Stemat para se tornar fornecedor de exércitos e de bombeiros. Faz negociações com a Gevarm,
fabricante de armas e munições, e a UMM, União
Metalo Mecânica. Um ano após, finalmente a UMM
compra a licença e os direitos de comercialização do
Cournil para o resto do mundo excepto na França
onde eram vendidos pela Gevarm. Os primeiros modelos ficaram com o nome do seu criador, chamandose UMM 4x4 Cournil disponíveis em três versões, o
Tracteur, o Randonneur e o Entrepreneur.

No ano de 1992 ciente da necessidade de modelos
novos para enfrentar a concorrência e ganhar dimensão, a UMM inicia o projecto de dois novos veículos:
o Alter III, destinado a rivalizar com o Suzuki Vitara
e um veículo ligeiro seguindo o mesmo conceito do
Mini Moke, estes últimos recorrendo a partes mecânicas do Peugeot 205. Para o fazer, a UMM contou
com a promessa do governo da época de Cavaco
Silva para financiar os protótipos, e com encomendas
das forças e serviços públicos para lançar a produção
dos novos veículos.

Em 1983 a UMM marca presença no rali Paris-Argel-Dakar, 5 UMM começaram e 5 chegaram ao
final, em 1985 Saída do Alter 2.5 em Portugal que era
uma evolução do modelo anterior. O autor do projecto é o Engenheiro português Carlos Galamba.

O Alter III é um jipe moderno, com suspensão
independente, com ar condicionado, vidros eléctricos… que em nenhum aspecto perde para os modelos
mais vendidos na altura, o Mitsubishi Pajero e o Land
Rover Discovery.

Ao longo dos Anos, França tornar-se-ia no principal
mercado de exportação, seguido de Angola, do Reino
Unido, Espanha, Alemanha e Holanda.

O protótipo do UMM Alter III é apresentado obtendo
uma fraca atenção da imprensa apesar de com este
veículo o construtor português poder passar a compe-

tir de igual para igual com as grandes marcas internacionais.
O Estado acaba por negar a transferência das verbas
acordadas com a UMM, e começa a suceder-se toda
uma série de inspecções oficiais e dificuldades burocráticas que são levantadas na UMM.
Em 1993 as vendas caem para alguns modelos apenas, por ano. Num concurso para a aquisição de algumas centenas de novos jipes, a GNR opta pelo Nissan
Patrol que era fabricado em Espanha. O Exército
Português usa pela primeira vez nesse ano um UMM
no exterior, numa missão de paz em Moçambique,
onde o veículo confirma a sua boa qualidade.
1994-Início da reestruturação da empresa e final da
produção em série dos veículos.
1999-A UMM dá os primeiros passos para a produção do Alter 2000, uma versão com motor Peugeot,
novos eixos, novos travões e suspensão remodelada.
2006-Perante a escassez de encomendas, a UMM
fabrica os últimos jipes e retira-se do sector automóvel definitivamente.
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Cáritas Paroquial de Coruche

Vou para a Escola
dos Crescidos!

“Preocupa-me se me perder nos corredores”
Aluno do 4.º ano

A transição de ciclo escolar
constitui-se uma experiência significativa na vida de uma criança
ou jovem, e um grande desafio
ao seu desenvolvimento.
Na transição para o 2.º ciclo
de escolaridade o pré-adolescente é confrontado com toda uma
série de mudanças que tem que
integrar, numa fase em que grandes alterações estão também a
ocorrer ao nível do seu desenvolvimento. A entrada na adolescência implica mudanças ao nível
biológico, emocional, cognitivo
e social, e a mudança de escola e
de ciclo escolar acarreta alterações no contexto escolar, nas
regras de funcionamento, nas
relações com os professores e no
grupo de pares.
A transição para a Escola de
2.º e 3.º Ciclo pode tornar-se uma
exigência muito marcante para
qualquer criança. É a transição
para um ambiente muito diferente, muito maior e, como tal,
propício a gerar um sentimento
de insegurança. A maioria das
crianças deixa de se sentir a mais
crescida e a mais confiante de
entre os alunos da sua escola,
para se passar a sentir mais pequena, desconfortável e insegura. São mais professores, mais
aulas, mais disciplinas, mais trabalhos de casa, mais provas de
avaliação, um horário para decorar com vários intervalos, é o
almoço na cantina, as senhas
para comprar ou o cartão electrónico para carregar, o equipamento de Educação Física para preparar, regras diferentes para cumprir (algumas até variam consoante os diferentes professores a
quem têm que se saber adaptar.
De facto são muitas diferenças!
A mudança de contexto social gera um sentimento de “começar de novo”, implica um processo de ruptura com uma ordem
já alcançada e tem implicações
na identidade pessoal e social.
Contudo, quando devidamente
acompanhada por educadores
presentes, é também encarada
como uma oportunidade de abertura e desenvolvimento de padrões relacionais (Abrantes,
2005) e novas exigências podem
mesmo constituir-se desafios
estimulantes a ultrapassar.

A NÃO ESQUECER:

AS PREOCUPAÇÕES DOS
ALUNOS
As especificidades associadas às diferenças encontradas na
transição de escola poderão ser
geradoras do que diversos autores designam por stress escolar.
Um acontecimento gerador de
stress para a criança é aquele que
é percebido como uma ameaça e
acompanhado por um sentimento de incapacidade em responder
com eficácia a essa ameaça
(Pereira e Davide, 2005).
Três domínios da vida escolar
têm sido identificados como
principais focos de preocupação
para crianças na transição para o
2.º ciclo:
1) Académico
O stress a nível académico
situa-se na pressão para o sucesso e para a obtenção de bons resultados. A fragmentação do currículo num grande número de
disciplinas requer elevadas competências de organização e estudo (organizar diferentes materiais; realizar os trabalhos das diferentes disciplinas, cumprindo
diferentes calendários; organizar
o estudo para as avaliações), que
os alunos frequentemente não
têm. Uma outra preocupação
relaciona-se com o excesso de
trabalho (trabalhos de casa; trabalhos de grupo; avaliações que
se multiplicam pelo elevado número de disciplinas). Os alunos
mostram dificuldades em lidar
com estas exigências, quer ao nível da realização, quer da gestão
de várias solicitações em simultâneo.

2) Relação com o professor e regras da escola
A partir do 2.º Ciclo, a criança
é confrontada com horários mais
irregulares e com a necessidade
de se adaptar a diferentes professores que não a conhecem tão
bem. É neste período que começam a emergir relações professor-aluno potencialmente mais
conflituosas, uma vez que na altura em que as crianças começam
progressivamente a procurar
maior autonomia, os professores
colocam uma maior ênfase no
controlo e disciplina (WenzGross & cols., 1997).
3) Relação com os colegas
Um terceiro domínio de
stress escolar diz respeito à relação entre pares. O receio de não
ser aceite pelos colegas é motivo
de preocupação para os alunos.
No mesmo sentido, mostram
ainda inquietação com incidentes
relacionados com a pressão para
o desvio e violência na escola.
Apesar de ser impossível,
pouco adaptativo e saudável, eliminar completamente o stress da
vida das crianças, é desejável
conhecer como é que elas podem
lidar de forma eficaz com o mesmo, para que não se cheguem a
produzir consequências negativas ao nível da saúde e do bem-estar.
COMO AJUDAR?
De modo a prevenir dificuldades de adaptação ao novo contexto educativo e minorar eventuais perturbações emocionais,
comportamentais e de aprendiza-

gem com maior prevalência no
5ºano, é essencial que pais e professores proporcionem algum
suporte social e emocional no
processo de transição promovendo o aumento do conhecimento
acerca dos procedimentos envolvidos na transição de ciclo e de
escola.
Antes da mudança é crucial
conversar com a criança sobre as
diferenças que irá encontrar e
formas de ultrapassar os seus
medos, já que o esclarecimento e
fornecimento de informação é
uma etapa essencial para que a
criança não actue no desconhecido e possa antecipar (em conjunto com um cuidador atento e presente) formas de lidar com algumas situações que possam surgir.
Poderá, também, ser importante
a criança visitar a escola nova,
aprender a ler um horário de 5.º
ano, ter noções de algumas regras da escola, conhecer os nomes das disciplinas e sobre o que
irá aprender em cada uma, ter
conhecimento sobre o papel do
director de turma, conversar com
alunos que tenham feito essa
transição e com quem possa
abordar os seus receios e esclarecer dúvidas, etc.
Após a transição, nos primeiros dias de aulas, é muito importante a atenção do professor e
dos pais aos sinais de mal-estar.
Esse mal-estar pode ter origem
no medo do desconhecido e de
experiências novas, podendo
contribuir para gerar sintomas de
evitamento, medo e ansiedade
relativamente à escola.

As transições escolares são
eventos que podem causar perturbações ao funcionamento adaptativo das crianças (Rudolph,
Lambert, Clark e Kurlakowski,
2001) e que requerem ajustamentos a vários níveis.
A transição do 4.º para o 5.º
ano implica uma mudança para
um ambiente muito mais complexo, o que desencadeia, com
frequência, maiores dificuldades
por parte dos alunos na adaptação ao novo contexto escolar,
podendo estes apresentar elevado stress escolar.
É necessária uma intervenção incisiva e prática, apoiando e orientando as crianças e
seus familiares na mudança de
ciclo.
O fornecimento de informação quanto às mudanças que
vão ser encontradas, bem como
conversar com a criança sobre os
seus receios face à transição,
parece ser uma ideia simples,
mas assume-se essencial aquando a transição para o 5.º ano.
O CAFAP desenvolve um
programa de ajustamento escolar
ao 2.º Ciclo em turmas de 4.º ano
denominado “Escola dos Crescidos”. Neste programa são desenvolvidas, em turma, diversas
actividades que visam uma transição positiva e esclarecida para
o 5.º ano de escolaridade.

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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O C.R.I.C. teve nova visita!
entrevista

No dia da Marinha (20 de Maio) entrevistámos a Ana Caçador,
marinheira! Foi com muita alegria que a recebemos e ficámos fascinados
com as fotografias e vídeos que nos mostrou.
Aqui fica a entrevista que lhe fizemos.

António José - Gostávamos de saber o
seu nome e um pouco do seu percurso de
vida.
O meu nome é Ana Margarida mas no
meu local de trabalho, como em todas as
forças militares, sou apenas conhecida pelo
meu apelido: Caçador. Mas comecemos
pelo início: sou natural da Fajarda, onde frequentei o ensino primário. De seguida, concluí o Ensino Básico e Secundário em
Coruche. Já nessa época pensava em ser
militar, no entanto, ainda fiz uma breve
incursão na Universidade do Algarve, onde
frequentei o 1.º ano de Psicologia.
No dia 21 de Junho de 2006 ingressei na
Marinha de Guerra Portuguesa. Fiz a recruta na Escola de Fuzileiros (Vale de Zebro)
onde, pelos 28 dias do mês de Julho jurei
bandeira. Iniciei o Curso de Formação de
Praças (CFP), classe operações, a 3 de
Agosto de 2006, na scola de Tecnologias
Navais. Finalizei o curso com sucesso, a 30
de Maio de 2007, donde destaquei para uma
nova unidade. Estive cerca de um ano nesta
unidade onde fui indigitada para uma
unidade naval. Frequentei, a partir de Junho
de 2008, cursos na Holanda onde começámos a conhecer e a preparar-nos para receber um novo navio adquirido à Marinha
Holandesa.
No frio e ventoso dia 16 de Janeiro de
2009, a fragata Bartolomeu Dias içou pela
primeira vez a Bandeira Portuguesa, em
Den Helder – Holanda. Permaneci na
Holanda até finais de Abril, onde concorri
ao Curso de Sargentos, no qual ingressei, a
1 de Setembro de 2009. Actualmente sou 2.ª
Mar/OP a frequentar o 1.º ano do Curso de
Formação de Sargentos.

Actualmente frequento o curso de Sargentos electrotécnicos. O curso tem a
duração de 3 anos e, a curto prazo, pretendo
terminar o curso com aproveitamento. Provavelmente, quando atingir esta nova meta,
irei embarcar num navio. Marinheiro é para
isso mesmo…Quanto a planos a longo
prazo, tenciono concorrer ao Curso de Oficiais.
António José - O que achou do
C.R.I.C.?

Vítor - Gosta de ser Marinheira? O
que gosta mais?

João Silva - O que costuma fazer nos
tempos livres?

É claro que gosto! Foi o caminho que
decidi seguir. Como um navio segue sempre
o rumo para chegar ao seu destino, também
eu achei que ser militar seria o rumo certo
para alcançar os meus objectivos.
Não vou dizer que é uma vida fácil:
quando embarcado, um marinheiro passa
muito tempo longe de casa e dos seus, as
saudades apertam, o trabalho extenua-nos…
No entanto, também tem o seu lado positivo: a camaradagem que temos, os amigos
que ficam para a vida, os locais novos que
se conhecer…acaba por ser uma vida rotineira sem, no entanto, ser monótona.

Nos tempos livres, normalmente, aproveito para descansar. Como estou a frequentar um curso muitas das minhas horas vagas
são para estudar. Contudo, sempre que
posso, acompanho a S.I.C. (Sociedade de
Instrução Coruchense) onde toco clarinete.
Com esta actividade extra acabo por não ter
muito tempo disponível, mas vale bem o
esforço! Faço o que gosto e há que manter
vivo o espírito da mais antiga e desamparada colectividade do Concelho.
Tiago - Quais os seus planos para o
futuro?

O C.R.I.C. tem um blog
www.caminhosdiferentes-cric.blogspot.com

Cada um de nós é diferente e com histórias para contar… então decidimos ter um espaço
com as nossas opiniões, trabalhos e novidades. Todos os dias, de manhã, vamos ao blog e lemos
os comentários novos!
É sempre um momento de muita alegria e gargalhadas pois nunca pensámos ter tantas pessoas a verem o nosso blog e a escrever.
Já temos amigos em Lisboa, Vila Nova de Gaia, Coruche e arredores e hoje fazemos o convite a cada leitor deste Jornal que nos visite em www.caminhosdiferentes-cric.blogspot.com.
Veja as nossas novidades e, antes de fechar a página deixe-nos umas palavrinhas, respondemos sempre!
Alunos do Atelier de Leitura e Escrita do C.R.I.C.

Já há muito tempo que tinha recebido o
convite da Lila para fazer uma visita ao
C.R.I.C. Devido à minha pouca disponibilidade ainda não tinha realizado a visita. Logo
que surgiu uma oportunidade, vim conhecer
estas pessoas muito especiais.
Adorei a experiência! Na minha opinião,
penso que todos nós já ouvimos falar do
C.R.I.C. sem, no entanto, tomarmos conhecimento do que esta Instituição é. Conhecer
as pessoas que aqui trabalham, sensibiliza-nos um pouco! É importante que estas pessoas que contribuem de forma diferente para
a nossa sociedade se sintam integradas e em
família.
O C.R.I.C., por breves momentos, permite que sejam pessoas como as outras num
local onde não há discriminação.
Gostei muito dos novos amigos que fiz
assim como desta experiencia que se mostrou muito gratificante. Para finalizar gostava de mandar um grande beijinho para todas
as pessoas que tornam possível esta Instituição.
Muito obrigado Ana! Volta mais vezes
e traz novas histórias para contar!

Visite o Blog do C.R.I.C., onde a diferença é um valor!
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Entrevistas
Por: Rui Duarte e José António Martins

Jornal de Coruche (JC) - Qual o
papel da APFC entre o produtor
e a industrial?
António Gonçalves Ferreira
(AGF) - O papel da associação é
tentar trazer mais industriais para se
encontrarem e poderem negociar
com os produtores. Há cerca de
100 empresas que compram cortiça
para fazer uma primeira transformação e o que nós gostaríamos é
que todas elas pudessem comprar
directamente á produção.
JC - A APFC funciona como
intermediário?
AGF - Não. A associação funciona
só como facilitador não tem qualquer intervenção no negócio, tem
apenas um local onde os industriais
podem chegar e ver amostras de
cortiça dos produtores, sendo os
negócios concretizados entre produtores e industriais.
JC - As avaliações que fazem do
valor da cortiça, convencem os
produtores e a indústria?
AGF - A questão não é convencer,
pois as avaliações que fazemos representam o que de facto está na
floresta, para que o industrial não
necessite de se deslocar á floresta
para escolher a cortiça pormenorizadamente e para que o produtor também tenha uma ideia do
que a cortiça possa valer.

FICOR 2ª Edição

JC - Como é feito esse processo
de avaliação?
AGF - O processo de avaliação foi
desenvolvido em colaboração com
o Instituto Superior de Agronomia.
Consiste numa recolha de amostras
aleatórias representativas da zona
de cortiça a extrair, seguidamente a
cortiça é cozida e classificada e
com isso determina-se o valor
daquela cortiça em termos de qualidade e de calibre.
JC - Como irá funcionar a
plataforma no observatório?
AGF - Na plataforma do observatório as 40 amostras expostas na
FICOR, vão ficar disponíveis para
consulta pelos industriais durante
os meses de Junho e Julho todas as
quartas feiras entre as 9:00 e as
17:00 no Observatório da Cortiça.

A Câmara Municipal de
Coruche organizou pela
segunda vez consecutiva a
Feira Internacional da
Cortiça (FICOR) nos dias
28, 29 e 30 de Maio. O
objectivo desta segunda
edição é reforçar a liderança
internacional de Portugal no
sector e afirmar, ainda mais,
Coruche como a capital
mundial da cortiça.
O Jornal de Coruche entrevistou alguns dos intervenientes nesta 2ª edição da
FICOR.
O engenheiro António
Gonçalves Ferreira, da
Associação de Produtores
Florestais de Coruche e
Pedro Orvalho, assessor do
Presidente da Câmara de
Coruche.

Jornal de Coruche (JC) - Qual o
ponto alto da feira este ano?
Pedro Orvalho (PO) - O ponto
alto da feira, … temos de a separar
em 2 programações uma lúdicorecreativa e há outra parte da feira
que tem a ver com aquilo que é os
debates científicos ou profissionais
mais ligados aqueles que estão
envolvidos no negócio e na produção. Em relação á parte lúdico-

recretaiva destaca-se o desfile de
moda o Coruche Fashion Cork
onde destacamos algumas propostas de moda com aplicações em
cortiça, a Foto-Parede procurando
promover o centro histórico e o
comércio tradicional e a praça de
restauração a funcionar em torno
dos sabores do montado de sobro.
Quanto a desporto vamos ter passeios pedrestes, BTT, passeios de
balão de ar quente, para-motor.
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No que diz respeito á parte cientifico-profissional, é importante referir
que estão em Coruche os especialistas mundiais das mais diversas
áreas ligadas ao montado de sobro,
e irão abordar temas certamente de
grande interesse para todos os que
estão ligados ao negócio do sector
corticeiro.”

equipamento que ainda falta no
observatório. No observatório já
existe um centro de documentação
e uma biblioteca ligada a esta
temática do montado de sobro, será
também inaugurada durante a
FICOR a sede da FILCORK que é
uma organismo que faz a promoção
e divulgação do montado de sobro.

JC - Muitos Coruchenses, perguntam qual a finalidade de termos um observatório da cortiça.
Funciona todo o ano? Quantas
pessoas emprega?

O observatório não tem estado
fechado, já se fizeram lá aulas de
algumas faculdades, tem sido
aproveitado de uma forma inicial
sobretudo para apresentações, contudo num futuro próximo o que
pretendemos é que o observatório
seja explorado ao máximo por
todos aqueles que estão ligados ao
montado de sobro, sendo um
importante pólo de investigação e
que possa vir a responder a alguma
vontade dos produtores.

PO - O observatório foi um projecto da câmara municipal, no qual
houve financiamento comunitário,
agora o edifico esta concluindo,
tem as salas, os gabinetes, os laboratórios todos criados; faltando
nesta altura a parte humana e um
programa científico para dinamizar
o observatório. A câmara municipal
não é a responsável por esta parte,
sendo os responsáveis todos os
agentes da fileira, os institutos, as
faculdades, as industrias, os
empresários, os produtores através
da associação de produtores florestais; a todos estes cabe a
dinamização e rentabilização
daquele investimento que foi feito.
Neste momento o observatório
espera a aprovação de um fundo
comunitário para que seja adquirido

JC - Qual é a próxima actividade
do programa Coruche Inspira
2010?
PO - A próxima actividade é a
Escola em Festa, que é uma das
actividades que fazem parte da
agenda da câmara municipal em
que no final de cada ano lectivo é
feita esta exposição no âmbito de
promover e mostrar os trabalhos
desenvolvidos ao longo do ano lectivo.
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suplemento

Tauromaquia
Coordenação de Joaquim Mesquita

S OBRE T OIR OS

Fundador: Abel Matos Santos • Director: José António Martins
Este suplemento é parte de O Jornal de Coruche nº 50 de Junho de 2010

Coruche, 29 de Maio de 2010
Casa Cheia

Dr. Domingos da Costa Xavier

Médico veterinário e escriba taurino

No passado dia 29 de Maio,
por ocasião do capítulo da confraria gastronómica do toiro
bravo, Coruche foi palco de um
corridão de toiros, em que frente
a toiros Passanha, estiveram à
altura, como se esperava, António Ribeiro Telles, Pablo Hermozo de Mendonza e João Telles
(filho), estando as pegas a cargo
dos grupos de forcados amadores
de Montemor e de Coruche, corrida que Júlio Gomes (matador
de toiros formado na escola de
toureio de Coruche, e ao momento Director de corrida) dirigiu superiormente, dado o bom
senso e toureria que soube exibir.
António Telles este ano não
dá tréguas a ninguém, entra em
praça cada tarde ou cada noite
(como foi o caso) com a pura
intenção de explanar o que leva
dentro, exibindo uma monte
exemplar, um saber mexer nos
toiros que faz inveja a qualquer
um, rigor nas reuniões e remates
com senhorio. É de luxo o seu
estar, que mais se lhe pode pedir?
Pablo Hermozo, é como é
sabido todo um caso, e se é certo
que bebeu à exaustão em Portugal, tem revelado uma capacidade invulgar de estabelecer sínteses entre o “rejoneio” e o nosso
tourear a cavalo, e na noite corucheira deu-nos conta disso
mesmo, dado que para além de
exibir valor a rodos, soube mos-

trar que pôr cavalos a tourear é
com ele.
João Telles (filho) é também
todo um caso, e se é certo que a
sua juventude acusou o "cartelazo" em que se sentiu entalado no
primeiro toiro, é também certo
que no seu segundo deve ter respirado os ares que lhe chegavam
da Torrinha e com voluntariosa
alegria e saber estar, deu boa
conta de si e triunfou.
Os forcados de Montemor e
de Coruche, exibiram maneiras

e classe, até na forma como se
souberam respeitar em praça e
tão grande foi a sua postura, que
me limito a assinalar a grandeza
com que honraram as jaquetas
que envergam, sem contudo perder o ensejo de agradecer muito
sentidamente o brinde que Amorim Ribeiro Lopes resolveu que
Macedo fizesse às confrarias,
gesto bonito, capaz de sensibilizar quem nos visitou e engrandecer a terra que orgulhosamente
(porque filhos dela) usam o

nome. Obrigado! Obrigado também a Rui Bento, que soube honrar (e às vezes as circunstâncias
não foram cómodas …) as conversas que a Confraria Gastronómica do Toiro Bravo vinha de há
anos mantendo com a concessionária “Toiro Lindo”, a quem
também nos cumpre agradecer
na pessoa do Eng.º Inácio Ramos
e de seu filho.
Ainda bem que a corrida teve
uma excelente entrada, em data
que não podemos considerar tra-

dicional. Fez um ano uma corrida TV foi, em termos de público,
um fracasso.
Manda a honestidade que vos
diga que por ter havido dois
grandes eventos no mesmo dia
em termos de movimento confrádico, as coisas podiam ter corrido ainda melhor.
No entanto é bom que não
nos envergonhemos, face ao sucesso da noite, do caminho percorrido.
____
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1ª Grande Corrida das Confrarias, que corridão!
Foto panorâmica de Henrique Lima Pinto, a quem agradecemos.

Foto de Joaquim Mesquita

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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Coruchenses Triunfaram na Feira Taurina
da Ascensão
A Feira Taurina da Ascensão na Chamusca decorreu
com excelente ambiente nos dois
espectáculos que tiveram lugar,
já o motor de aquecimento da
feira, as variedades taurinas
anunciadas para a semana anterior não se realizou devido á chuva
que se fez sentir, aí destacava-se
a apresentação na terra do bezerrista Pedro Caldeira.
A corrida da quinta-feira de
ascensão, este ano a coincidir
com o dia maior das comemorações de Fátima.
O castiço taurodromo ribatejano registou uma boa entrada de
público a roçar os dois terços
num espectáculo de entrega dos
toureiros e forcados. Luís Rouxinol andou em bom plano, tanto
diante do primeiro como do
quarto da ordem, Rouxinol é um
toureiro que ultrapassa todos os
obstáculos que lhe surgem por
diante, para ele todos os toiros
tem lide. Uma quadra em constante renovação, mais uma vez
isso ficou patente, na Chamusca.
Marcos Tenório “Bastinhas”
andou poderoso e com raça perante um lote exigente. O primeiro saiu mansote, reservado e
por vezes de investida duvidosa,
o segundo menos brusco. Marcos, no conjunto das duas actuações, chamou a si o triunfo da
tarde.
O praticante Marcelo Mendes teve que se haver de inicio
com um mansote desencastado
cumprindo com a papeleta e a
encerrar a corrida alcançou excelentes momentos na brega com o
seu crack, “Único” de seu nome,
com o triunfo da tarde á vista
mas o remate da lide com o par
de bandarilhas deitou tudo a
perder, o primeiro par caiu e ao
tentar emendar a cavalaria não
lhe correspondeu deitando tudo a
perder.
Os dois grupos da terra estiveram em excelente plano, tanto
os Amadores como os do Aposento da Chamusca concretizaram todas as pegas á primeira
ajudando superiormente.
Correcta direcção de César
Marinho.
Sábado 15 de Maio, um
cartel atractivo com António Ribeiro Telles, Manuel Ribeiro
Telles Bastos e o jovem Mateus
Prieto, vindo da prova de praticante no dia anterior e apertado
entre num cartel de responsabilidade não deixou os seus créditos
por mãos alheias e esteve á altura
da função, mais se pode dizer,

tocou-lhe o toiro maior da corrida e com ele alcançou importante êxito que decerto o catapultou para uma carreira auspiciosa!
O Grupo de Forcados amadores de Coruche e Amadores da
Chamusca, um curro cinquenho
de Vinhas, cumpridor no geral,
serviu a perfeição ao êxito de
toureiros e forcados.
Maestro António abordou o
classicismo na mais pura das
suas interpretações. Com o “Santarém” no primeiro da noite como com o “Rondeño” perante o
quarto, duas montadas que lhe
permite executar sortes frontais
de forte impacto, cravar bem
cingido ao estribo e rematar com
laivos de arte. O público rendeu-se á sua entrega premiando-o
com ovações triunfais.
Seu sobrinho Manuel, uma
figura a montar, um toureiro fino
e sublime, foi protagonista de
duas lides extraordinárias diante
do lote que lhe tocou em sorte.
Recriou-se de frente, escolheu
primorosamente os terrenos e daí
partia para a concretização das
sortes, levantando bem o braço
para cravar de alto a abaixo entusiasmando o publico, terminou
com um palmitos emotivos.
Mateus Prieto, no seu primeiro grande compromisso de casaca, mostrou-se desinibido, toureiro mas acima de tudo responsável pelo importante compromisso e o peso que teve para o
seu futuro.
No primeiro deixou a ferragem a quarteio lidando bem e no
segundo optou por sortes cambiadas que resultaram de muito
impacto nas bancadas, executando-as com decisão, destreza e
poder, com a mais valia de ter
uma quadra á altura dos seus
objectivos. Um nome a ter em
conta na arte de Marialva, um
toureiro com interesse e a merecer oportunidades.
No campo da forcadagem, o
Grupo de Forcados Amadores de
Coruche alcançaram brilhante
triunfo com três pegas ao primeiro intento através de Miguel
Raposo, José Sousa e João Laranjinha, excelente também o
comportamento do grupo a ajudar, irrepreensível.
Os Amadores da Chamusca
executaram duas pegas á primeira traves de Diogo Cruz e
João Vasconcelos Neves e Emanuel Enjai dobrou Mário Duarte.
Correcta direcção de Ricardo
Pereira.
____
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Joaquim Mesquita

Texto e fotos

Apresentação Oficial da “Protoiro”

18 de Maio foi o dia escolhido para apresentação da
“Protoiro”
A arena do Campo Pequeno
foi o palco de apresentação desta
plataforma que em boa hora foi
criada em defesa da festa de toiros. Criada por iniciativa da Federação Portuguesa de Associações Taurinas, SNTP (Sindicato
nacional dos Toureiros Portugueses), APET (Associação Portuguesa de Empresários Taurinos), ANGF (Associação Nacional de Grupos de Forcados),
APCTL (Associação Portuguesa

de Criadores de Toiros de Lide) e
ATT (Associação de Tertúlias
Taurinas). A Protoiro terá como
principal missão a defesa intransigente da festa de toiros em Portugal.
O logótipo, um quadro inédito da autoria do pintor Júlio Pomar um desenho de uma cabeça
de toiro que irá ser preenchido no
seu interior com impressões digitais de todos aqueles que amam
a festa e por ela dão a cara no seu
dia a dia, quer seja artista profissional, amador ou simples aficionado, é um lema de: Todos Pela
Festa! Que possa firmar publicamente sempre que necessário
“sou Protoiro”!
Nesse mesmo dia Mestre
David completava 52 anos de Alternativa dada ali naquela arena
por Alberto Luís Lopes, sentado
na primeira fila, onde marcaram
presença muitos taurinos dos
vários ramos da festa, muitas figuras publicas deram a cara pela
continua na página seguinte >

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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> continuação da página anterior

festa, sendo que Mestre David
foi convidado a colocar a primeira impressão digital dando assim
inicio a uma prolongada sessão
de impressões digitais dando
vida a um logótipo que irá per-
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Apresentação Oficial da “Protoiro”
correr diversas praças de toiros
do país ate estar completamente
preenchido.
Na sessão de abertura usaram
da palavra os presidentes das
diversas associações representa-

Figuras públicas das artes e da política apadrinham a Protoiro

Mestre David coloca a primeira impressão digital e abre oficialmente o logótipo

das em discurso conciso, não
moroso mas convicto e elucidativo dos propósitos da “Protoiro”.
Seguiu-se um jantar volante com
a carne de toiro bravo como
iguaria principal.

A partir do dia 18 de Maio e
perante o testemunho de inúmera
gente do toiro nasceu uma plataforma de defesa da festa em Portugal, Será esta a rampa de lançamento para que os taurinos deste

pais se unam em defesa de um
património tão nosso e que tão
mal tratado e estimado tem sido.
Bem-vinda PROTOIRO!
___

Forcados de Coruche, todos Protoiro
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Lisboa, 20 de Maio
Corrida bem montada, com
toiros de Ortigão costa para as
lides a cavalo e de herdeiros de
Varela Crujo para o toureio a pé,
muito havia que esperar dos
artistas em cartel – Luis Rouxinol e Rui Fernandes, forcados
amadores da Chamusca e os matadores Luis Procuna e Miguel
Angel Perera.
Começou com uma lide a
duo, em que Rouxinol encontrando sitio mais facilmente se
superiorizou a Fernandez, provando á evidência que lidar a duo
não é colocar em praça dois cavaleiros frente ao mesmo toiro, é
de facto algo mais; que vos diga
que em lide desta natureza sequer houve um ferro colocado no
ressalto!
A solo, Rouxinol voltou a dar
a verdadeira dimensão do seu belíssimo momento e esteve muito
bem, quase me apetecendo dizer
que a cavalo está como em seu
tempo esteve puerta a pé – não
defrauda…
Fernandes, ainda não foi desta que justificou em Portugal os

VI
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Excelente derechazo de Procuna

triunfos que averba em Espanha.
Vindo de Madrid onde se creditou com uma orelha (o que se
assinala…), demorou a entenderse com o toiro que lhe tocou
enfrentar, quase se limitando a
estar muito digno, o que é curto
para as suas ambições. Grande
pega de Emanuel Injai, pelos
amadores da Chamusca.
Os matadores de forma geral

Fotos: Joaquim Mesquita

Miguel Angel Perera, poder e classe de uma figura

agradaram, sendo certo que comparar um alguidar com a feira de
castro.
Procuna, evidenciou nos toiros que enfrentou que está melhorando o seu conceito, mas
também deixou provado que a
sua ânsia de estar bem com as
bandarilhas o impede ver o que
convém aos toiros que tem que
tourear de muleta.

No primeiro, melhor da corrida, esteve asseado e face ao
segundo que havia esgotado em
atléticas correrias, viu-se grego
para por a investir, triunfando
apesar de tudo.
Perera, surgiu-nos em Lisboa
arrepiado pelo “Pisoton” da véspera em Madrid e com o primeiro revelou-se cauteloso, dando-nos contudo a dimensão do seu

conceito; no segundo, mais solto,
exibiu o seu consagrado reportório de cintura partida e mão
baixa, que o torna interessante
figura com lugar nas grandes
feiras.
No cômputo geral a corrida
agradou, o que não é de somenos.
___
Domingos da Costa Xavier

Salgueiro Triunfa na Moita
João salgueiro foi o triunfador da tradicional corrida
da feira de Maio na Moita.
___
Corrida comemorativa dos
35 anos do Grupo de Forcados
do Aposento da Moita e com um
curro superior de apresentação e
alguma qualidade de investida da
mítica e histórica ganadaria extremeña de Conde la Corte.
O cartel era constituído pelos
cavaleiros Rui Salvador, teve que
se haver com um mansote descaído para tábuas cravando a ferragem da ordem a quarteio e a
sesgo pisando terrenos de muito
peso alcançando momentos de
boa nota.
Luís Rouxinol também não
foi muito bafejado no sorteio,
empenhando-se numa lide regular deixando a ferragem da ordem a quarteio, bregando com
ofício destacando-se nos remates
e preparação das sortes.
João Salgueiro arrimou-se
com valor e decisão, aproveitou
a investida do oponente e com o
“Zamorim” aqueceu o publico
nas bancadas rematando a lide
com dois bons curtos no “VanGoght”.
Vítor Ribeiro lidou com
entrega o quarto da ordem, foi
protagonista de dois ferros imponentes a culminar a lide. Antes

deixou ambiente com boa brega
e sortes a quarteio com ferros
emotivos.
João Ribeiro Telles Jr lidou o
maior do curro, com peso superior a 600 kgs, saiu com pata e o
ginete esperou-o á porta gaiola,
cravou os compridos com poder
e nos curtos entrando de frente
consumou sortes com impacto
rematando com laivos de arte.
Tiago Carreiras encerrou a
tarde de toiros moitense com
uma lide regular, recriou-se com
algum valor embora abusando

um pouco das passagens circulares. O grupo do Aposento da
Moita suplantou com (quase)
distinção os Conde La Corte com
cinco pegas á primeira e uma á
segunda.
Vítor Ribeiro
foi homenageado
ao intervalo assim como a
ganadaria espanhola.
O Grupo de Forcados do
Aposento da Moita saiu pela
porta grande do taurodromo

Moitense. Dirigiu correctamente
Manuel Jacinto perante meia
casa forte na Moita.
No sábado realizou-se a novilhada com duas excelentes
actuações do novilheiro espanhol
Juan D'el Álamo, Morenito de
Portugal regressou á Moita com
duas actuações pouco convincentes, a cavalo actuaram Gilberto Filipe e Soller Garcia ambos com muita decisão e valor,
Soller lidou um toiro com 560
kgs, mansote e complicado.
Pegaram os amadores da

Moita ficando-se por uma pega á
primeira e o segundo toiro recolheu vivo ao curro após diversas
tentativas de caras e cernelha.
Lidaram-se novilhos-toiros
de Manuel Veiga, encastados no
geral, com peso e trapio a mais
para uma novilhada.
Dirigiu com competência
Francisco Farinha.

____
Joaquim Mesquita
Texto e fotos
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Texto: Abel Matos Santos
Fotos: Joaquim Mesquita

Joaquim Grave
na TTM

“O Jornal de Coruche, n.º 50 de 7 de Junho de 2010”

NOTARIADO

PORTUGUÊS

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

– EXTRACTO –

Tancredo Pedroso, Joaquim Tapada e Joaquim Grave

O veterinário e académico Dr. Joaquim Grave, foi o convidado e orador da Tertúlia Tauromáquica “A Mexicana” no passado
dia 24 de Maio na famosa pastelaria de Lisboa, onde falou sobre
o toiro bravo nas suas mais diversas vertentes.
Apresentado por Tancredo Pedroso, amigo de longa data e por
Joaquim Tapada o anfitrião da tertúlia, coube-me a mim a honra
de entregar a tradicional lembrança da TTM.
Mais uma vez a sala encheu e o Jornal de Coruche marcou
presença e foi leitura assídua dos tertulianos.

Ana Fernanda Claro de Almeida, Notária, certifico, narrativamente, para efeitos de publicação, que no Cartório
Notarial de Coruche, sito na Rua dos Guerreiros, no 15, no livro de notas para escrituras diversas número VINTE E
TRÊS - A, a folhas sessenta e um e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação notarial, pela qual JOAQUIM
PATRÍCIO, e mulher LUCÍLIA MARIA PRATES PATRÍCIO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais, ambos da freguesia e concelho de Coruche, residentes na Rua do Sorraia, n° 73, no lugar de Montinhos dos
Pegos, da dita freguesia de Coruche, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do
prédio a seguir identificado, da freguesia e concelho de Coruche:
MISTO, sito no lugar de Montinhos dos Pegos, com a área de mil e quarenta e seis metros quadrados, composto a
parte rústica por hortejo, e a parte urbana, de uma casa de habitação e logradouro, com a superfície coberta de sessenta
e sete, vírgula, trinta e dois metros quadrados; a confrontar de norte com Maria Custódia Patrício dos Santos, de sul com
Maria Dias, de nascente com José Santos, e de poente com Francisco Justino; inscrito na matriz rústica sob parte do
artigo 128, secção FFF, e na matriz urbana pelo artigo 7590; a desanexar do descrito na Conservatória do Registo
Predial de Coruche sob o número MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS, da freguesia de Coruche, encontrando-se registada a aquisição, pela inscrição resultante da apresentação um, de dezanove de Março de mil novecentos e noventa e um, a favor de Eusébio Patrício, ora terceiro outorgante identificado em a) e mulher Clara Maria, presentemente já falecida, em vinte e nove de Dezembro de dois mil e nove, sem testamento ou outra disposição de vontade, na freguesia de Santarém (São Nicolau), concelho de Santarém, natural da freguesia do Peso, concelho de Coruche,
e que teve a última morada habitual na referida Rua da Música, n° 60, no estado de casada com o outorgante Eusébio
Patrício, sob o regime da comunhão geral, de quem são únicos herdeiros, Eusébio Patrício, ora Terceiro outorgante identificado em a), Joaquim Patrício, ora Primeiro outorgante marido e Maria Custódia Patrício dos Santos, ora Terceira outorgante mulher identificada em b), nos termos da escritura de habilitação de herdeiros lavrada hoje, neste mesmo
Cartório e Livro de notas, exarada a folhas que a estas imediatamente antecedem, resultante da escritura de compra e
venda lavrada no dia catorze de Março de mil novecentos e noventa e um, a folhas dois verso e seguintes do Livro de
notas número Quatrocentos e Dezanove - C, do Cartório Notarial de Coruche, de cujo acervo sou fiel depositária, que
titulou a compra feita sob a forma meramente verbal, por volta do ano de mil novecentos e oitenta dois, que os mencionados Eusébio Patrício e mulher Clara Maria fizeram a Custódia Dias, e herdeiros de Joaquim Ribeiro, no reconhecimento do direito dos adquirentes.
Que os justificantes não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio deste prédio, o qual veio
à sua posse, por lhes ter sido doado, já na constância do seu casamento, sob a forma meramente verbal, por volta do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, pelos pais do justificante marido, Eusébio Patrício, ora Terceiro outorgante identificado em a), e mulher Clara Maria, já falecida, casados que foram sob o regime da comunhão geral e residentes no aludido lugar de Montinhos dos Pegos, sem nunca terem lavrado o correspondente título, existindo como unidade predial
autónoma desde essa data.
Que, dado o modo de aquisição, não têm os justificantes possibilidades de comprovar pelos meios normais o seu
direito de propriedade perfeita, mas a verdade é que são eles os titulares de tal imóvel, pois dele têm usufruído, nele
habitando, cultivando a horta e nele colhendo todos os frutos que ele é susceptível de dar, efectuando as reparações e
limpezas necessárias, gozando de todas as utilidades por ele proporcionadas, há mais de vinte anos, ininterruptamente,
com o conhecimento de toda a gente e sem a menor oposição de quem quer que seja, respeitando as suas demarcações,
estremas, agindo com total exclusividade e independência, e nunca como comproprietários, como se de coisa sua se
tratasse, sendo por isso uma posse contínua, pública, pacífica e de boa fé, pelo que o adquiriram por usucapião.
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. Coruche, aos 12 de Maio de 2010
A Notária,
(Ana Fernanda Claro de Almeida)

A Mexicana voltou a encher, desta vez para ouvir o Dr. Joaquim Grave falar, do e sobre,
Toiro Bravo

Pedro Cardoso Lança
“MOMENTOS”
“MOMENTOS” é um excelente livro de fotografia taurina
lançado pelo prestigiado fotógrafo Pedro Cardoso.
O livro “Momentos”, com 120
páginas, onde o autor procura
mostrar não só a vida do toiro em todas as fases da sua vida mas
também todas as vertentes da festa brava: O campo, as tentas, os
campinos, o toureio a pé, o toureio a cavalo e os forcados. Encontra-se à venda nas principais papelarias e livrarias e poderá
também ser encomendado através do e-mail:
pedrocardoso.fotografo@gmail.com
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TURISMO

O Papel dos Eventos no
Desenvolvimento do Turismo
O turismo tem vindo a ganhar espaço nas estratégias
de desenvolvimento delineadas com o fim de resolver a
crise que afecta a maioria das áreas rurais, todavia, para
que o turismo se constitua instrumento de desenvolvimento destes territórios, precisa desconcentrar-se e diversificar-se, aproveitando o potencial das regiões e configurando produtos turísticos alternativos. Uma das formas
corresponde à realização de eventos que aumentem a
atractividade de um lugar e captem mais turistas. Apesar
destes eventos estarem normalmente associados, numa
primeira fase, a motivações culturais, artísticas ou educativas, importa conhecer as implicações que a nível turístico tem a sua realização.
A realização de eventos pode desempenhar vários
papéis, que vão desde a atracção de turistas, à animação
de locais, à dinamização de outras actividades e até como
forma de criação de uma imagem como destino turístico.
Em todas as sociedades podemos encontrar eventos, vistos normalmente como factores de renovação e revitalização dos lugares e das regiões, a nível económico, cultural e histórico, sendo igualmente vistos como susceptíveis de influenciar positivamente a imagem externa e
interna de um território.
A realização de eventos constitui, à partida, uma
estratégia efectiva de diversificação da oferta turística, de
modo a captar novos segmentos da procura e a renovar o
interesse de visitantes já habituais, justificando investimentos públicos e privados, quer na vertente turística
quer na vertente cultural. Para o sucesso dos eventos revela-se fundamental a coordenação e colaboração entre
os agentes envolvidos, quer públicos quer privados, sem
esquecer o papel dos residentes do território em causa. A
conciliação dos interesses de todos, bem como a sua participação activa em todo o processo é, sem dúvida, fundamental para a tradução da actividade turística em
desenvolvimento local.
Os eventos revelaram-se nos últimos tempos um
“produto turístico” bastante dinâmico, quer do ponto de
vista da procura, quer do da oferta. Entretanto, o conhecimento das reais implicações que a nível turístico tem a
realização de eventos constitui, muitas vezes, uma incógnita. No contexto do planeamento dos destinos turísticos,
os eventos podem desempenhar vários papéis importantes. Em primeiro lugar, os eventos captam turistas e
excursionistas, quer nacionais quer estrangeiros. Em segundo lugar, os eventos ajudam a captar a atenção, a animar atracções e equipamentos fixos, estimulando a

repetição de visitas. Deste modo, maximiza-se e racionaliza-se o uso dos espaços, com os consequentes benefícios financeiros mas, também, a nível de preservação e
difusão do património artístico e cultural. Finalmente,
através da oferta de eventos, os territórios podem
começar a atrair não só turistas mas também investimentos. Com a realização dos eventos é natural que surja uma
indústria turística complementar, adequada às características do produto oferecido, com a consequente geração
de actividade e diversificação económica, incorporando
também novos espaços que podem ser partilhados pelas
empresas e cidadãos desse destino.
Fornecer a imagem correcta é um ponto essencial
neste processo, pelo que o papel das entidades públicas é
fundamental, através de elementos como a limpeza, a
segurança, a boa sinalização, a adequada iluminação, os
equipamentos urbanos, a conservação e preservação do
património, entre muitos outros.
Os eventos podem ajudar a alcançar objectivos tão
diversos como: Manutenção de tradições autênticas, o
que pode ter o efeito de atrair turistas mais sensíveis aos
recursos endógenos; Conservação do património natural
e histórico; e potencialização do desenvolvimento local,
através de adequada cooperação entre todos os agentes
envolvidos. Alcançar estes e outros objectivos pode conduzir o território ao desejado desenvolvimento turístico
baseado na comunidade, sendo porventura este o principal papel dos eventos. Para a concretização deste objectivo âncora, revela-se indispensável a conciliação entre
os diversos agentes do território, públicos e privados,
desde os que intervêm nas esferas cultural e turística aos
próprios residentes no território.
Apesar dos potenciais benefícios no desenvolvimento turístico dos territórios que apostam na realização de
eventos, importa assinalar que se observam, igualmente,
aspectos negativos. Estes não são, entretanto, muito
diferentes dos que se verificam noutras modalidades
turísticas. Uma das principais limitações reside no facto
da maioria dos eventos depender dos mercados locais e
regionais, e estes se caracterizarem por visitas breves,
pontuais e marcadamente sazonais. Em consequência,
não se traduzem apenas em impactes económicos positivos para a população receptora. Esta enfrenta também
situações incómodas, como o congestionamento e a
sobreutilização de infra-estruturas, em momentos concentrados no tempo. Também o aumento da concorrência
e o próprio esgotamento do ciclo de vida dos eventos, em

Carlos Palmeiro

resultado também da proliferação de iniciativas semelhantes, frustram muitas vezes as expectativas do sector
turístico local e de outras actividades económicas, em
geral, que esperavam obter benefícios da organização
continuada e do sucesso destes eventos na sua localidade.
De forma a rendibilizar os investimentos realizados –
que devem, em todo o caso, ser rigorosamente ponderados e realizados, especialmente em tempo de crise económica, devendo os municípios dar azo à imaginação na
concretização dos eventos (isto é, valendo-se de meios
próprios, humanos e materiais) e a menos despesismo,
pois não escapa às populações a forma como muitas
vezes, em tempo de “aperto do cinto”, se desperdiçam
verbas fundamentais em eventos de fraca relevância
mediática (cujos resultados não são mensurados adequadamente, ou simplesmente não são mensurados) que
em pouco ou nada contribuem para a estruturação do destino a longo prazo –, importa incorporar os eventos na
oferta turística global do município, de forma a gerar um
produto integral que permita oferecer mais e melhores
serviços ao turista, prolongando ou incentivando novas
visitas em momentos distintos dos da sua realização, convertendo-os em veículo e motor da dinamização e diversificação económica local.

Sugestões:
Festas de Lisboa 2010… com cantiguinhas na boca
e amor no coração
Decorrem desde meados de Maio, com duração até 15
de Julho, as Festas de Lisboa, Durante este período a
capital terá mais actividades, mais concertos, mais festas, festivais e arraiais, mais teatro, mais dança, mais
exposições, mais vida!
Consulte o programa em www.festasdelisboa.com.
Festival Sons do Parque
Sons do Parque é o nome do ciclo de música que durante
os meses de Verão anima a Praça de Água, no Parque do
Sorraia, em plena zona ribeirinha de Coruche. Aos sábados à noite, de 19 de Junho a 7 de Agosto, poderá ouvir
sonoridades que vão do jazz à música popular.
Consulte o agenda em
www.corucheinspiraturismo.pt.

Branca inaugurou ETAR
Táxis Paul
Táxi c/ 7 lugares

Tlm(s). 914 068 678
932 273 052

No passado dia 3 de Maio, a freguesia da
Branca passou a contar com um sistema integrado de tratamento de águas residuais, com a
inauguração da ETAR da Branca, que servirá
uma população de cerca de mil habitantes.
O equipamento está concluído, mas não foi
posto a funcionar, pois ainda falta a ligação

das casas aos esgotos que levam à ETAR, o
que deverá acontecer durante os próximos três
meses.
A obra teve um custo de cerca de meio milhão
de euros e demorou cefca de oitos meses a ser
construída.
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Receitas de Cheff
> Cheff
Pedro Aguiar

Lombo de porco recheado com chouriço
Confecção:
Com a ajuda de um fuzil ou afiador de facas e uma faca, perfure o lombo de um lado ao outro no sentido do comprimento. Empurre então o chouriço ate que fique com ambas as pontas fora da carne. No 123, pique a cebola, o alho e o
alho francês. Misture os legumes picados com o azeite, a massa de pimentão, o louro, a salva, sal e pimenta e um pouco
de vinho branco. Barre a carne com esta pasta e deixe repousar umas horas no frio. De seguida disponha o lombo num
tabuleiro de forno juntamente com toda a marinada, se necessário acrescente um pouco de agua. Leve ao forno a 160°
por 40 minutos virando o lombo ocasionalmente e acrescentando um pouco de vinho branco caso seque muito depressa. Quando o lombo estiver assado retire-o do tabuleiro e corte em fatias finas. Ponha o tabuleiro ao lume com todo o
molho da assadura, refresque com um pouco de vinho branco, junte a mostarda e a margarina e mexa ate que fique um
molho grosso e cremoso. Se necessário acrescente um pouco de natas. Passe tudo por um passador e regue a carne.
Acompanhe com um arroz de nozes e legumes salteados.

Ingredientes p/4 pax.
1 kg lombo de porco
2 chouriços correntes
1 cebola
3 dentes de alho
100gr alho francês
2 c.s. massa pimentão
vinho branco q.b.
sal e pimenta q.b.
2 folhas de louro
3 folhas de salva
1 dl azeite
50 gr margarina
1 c.s. mostarda

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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ARTE & CULTURA

• Artesanato em Coruche
Fotos: Paulo Fatela

Freguesia da Fajarda

Por: Paulo Fatela
Artesão

Bonecos com
trajes tradicionais

http://paulofatela.blogs.sapo.pt

Artesã:
Docelina Cardoso

Talegos bordados
a ponto de cruz

Artesanato Tradicional

Toalha de mesa
bordada a ponto de cruz

Docelina Cardoso fala de si:
Em 1957, aquando da constituição do Rancho de Folclore da Fajarda, e porque o meu marido pretendia ingressar nesse grupo, decidi,
também eu, participar, sendo que essa participação não aconteceu só ao nível das danças mas
sobretudo da confecção dos trajes.
Executei quase todas as roupas do Rancho
Folclórico da Fajarda, nesse período.
Posteriormente, fui contactada pelo Sr. Joaquim Lamber, para produzir trajes para vários
Rancho Folclóricos de Portugal, ele fornecia-me
os tecidos e modelos e eu confeccionava. Como era necessário ornamentar algumas peça de
vestuário, com bordados e como o tradicional
ponto de cruz, pelo que também desenvolvi essa
área. Passei não só bordar trajes como peças várias para lar, como toalhas, etc.
Paralelamente, desenvolvi também outro
interesse, o de vestir bonecos com trajes regionais. Grande parte do espólio dos bonecos, é
propriedade da Junta de Freguesia da Fajarda.
Outra das suas actividades artesanais está
relacionada com trapologia. A partir de uma peça da minha avó decidi executar as mais diversas peças com retalhos de tecidos.
Dei formação na área de bordados a ponto de
cruz, na Junta de Freguesia da Fajarda, iniciativa da autarquia.
Aquando da realizações de exposições de
artesanato no âmbito das festas em Honra de
Nossa Senhora dos Castelo, marquei, quase
sempre presença
Em 2003, associei-me à CORART – Associação de Artesanato de Coruche, tendo dessa
forma exposto algumas das minhas peças.
Cinquenta e três anos depois de vestir o o
Rancho Folclórico da Fajarda, em 2009, trajei o
Rancho Folclórico da Branca – Coruche

Blusa (traje tradicional)
bordada a ponte de cruz

Docelina Cardoso poderá ser contactada na Rua de
Salvaterra de Magos – Fajarda e CORART (Associação de
Artesanato de Coruche) Largo João Felício – Coruche
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O Agrupamento de Escolas “EDUCOR” com o

PROJECTO “RUMOS DE MUDANÇA”
aposta na Formação e na Prevenção
O agrupamento de escolas Educor, de
Coruche, está a levar a cabo um conjunto
de acções de formação, no âmbito do
“Rumos de Mudança”, um projecto que
tem carácter preventivo.
Destinado a docentes e a parceiros do
agrupamento, o referido plano abrange
temas tão diversos, como “metodologia
de trabalho autónomo no 1.º ciclo”, “sensibilização sobre intervenção em contextos socioeducativos adversos”, “sensibilização sobre diversidade cultural” e “bullying”.
Como formadoras, este agrupamento
conta com a colaboração de quatro especialistas. A saber: Matilde Sirgado, coordenadora-geral do projecto Rua do Instituto de Apoio à Criança, Mirna Montenegro, da Direcção-Geral de Inovação e
de Desenvolvimento Curricular, Mélanie
Tavares, psicóloga do sector SOS Criança, e a professora Piedade Fernandes.

Artesanato na “Noite dos Museus”

Sarau Cultural “Culturas em Movimento”
Aconteceu no dia 15 de Maio,
no pátio do Museu Municipal
de Coruche, uma iniciativa
conjunta da Câmara Municipal
de Coruche e Agrupamento
Educor (Departamento de
Ciências Sociais).

1

2

Alguns artesãos, exerceram cidadania,
juntaram-se à festa e contribuíram no
mínimo para a dinamização do espaço e
emprestaram, igualmente, cores e saberes,
num momento em que o colorido se
impunha face aos períodos históricos
invocados. Os sabores foram levados pela
CORART – Associação de Artesanato de
Coruche (bolos, licores, chás, …), num
registo de Idade Média.

3

4

1 - Paulo Fatela
2 - Artesanato de Arlindo Pirralho
3 - Romão Santos
4 - Inês
5 - José Tanganho

6 - venda de sabores
(CORART - Associação de
Artesanato de Coruche)

5

6
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Artesanato nos “Sabores do Toiro Bravo”
Artesanato presente nos “Sabores do Toiro Bravo” através da CORART – Associação de Artesanato de Coruche,
foi uma mostra de peças dos associados:
Márcia Branco; Maria José Pires; Custódia Prancha; Emília Ferreira; António Monteiro; Docelina Cardoso; Helena Diogo; Rosa Simões;
Ana Freitas; Arlindo Pirralho; Anabela Couto; Ofélia; José Tanganho; Liete; Joaquina; Marília; Liliana Gafaniz, Maria Castelo Pardal;
Maria do Castelo Vilelas; Lina Fernandes; Paulo Fatela; Henrique Barroso; António Lourenço; Inês; Nazaré e Joana Pereira.

A maioria das produções
expostas são excelentes exemplos de artesanato, peças úteis e
decorativas, algumas tradicionais
e outras poderão ser incluídas
numa vertente de artesanato
urbano/contemporâneo, outras
ainda, salvo melhor opinião, não
lhes reconheço características

para que possamos enquadra-las
no artesanato/craft, ou seja, o
facto de serem produzidas manualmente não lhes confere essa
qualidade.
Sem preconceitos, as artes
plásticas, estiveram no espaço da
Associação de Artesanato de
Coruche, algumas pinturas a óleo

sobre tela e aguarelas, imitação
do real (mimesis), numa perspectiva de registo do nosso património edificado e imagens associadas aos usos e costumes do meio
rural coruchense, obra pintora –
Mestre Helena Diogo.
Não obstante as obras expostas possuírem alguns anos, é

sempre um prazer revelas, face à
sua qualidade estética e à alma
subjacente. Importa referir que a
CORART – Associação de Artesanato de Coruche ganhou o
espaço na Praça de Toiros, cedido pela CMC, perdeu, em meu
entender, em imagem.
Impõe-se nestes momentos

uma produção expositiva, “simples” mas cuidada e coerente, para que aconteça uma boa promoção e divulgação da cultura “popular” implícita ao artesanato.
___
Paulo Fatela
(Texto e fotos)
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AGÊNCIA FUNERÁRIA SEBASTIÃO, LDA.

Paróquia de Coruche

De: Sebastião Júlio Pereira

• Temos os melhores e mais
sofisticados auto-fúnebres

Maio de 2010

• Pessoal especializado e
credenciado
• Florista privada

Funerais, Cremações,
Trasladações e Artigos
Religiosos

• CASAMENTOS •
Igreja do Castelo
1 de Maio - Carlos Miguel dos Santos
Faria com Liliana Sofia da Silva Ferreira
1 de Maio - Manuel Fernando Machado
Galvão com Anabela Cecílio dos Santos

Igreja do Rebocho
22 de Maio - João Luis Soares Coruche
com Marta Machado da Cruz Moniz
Pereira
Igreja da Branca
29 de Maio - Luís Carlos do Rosário
Martins com Cesarina Henriques Gaspar
dos Santos

Igreja Matriz
22 de Maio - Rui Miguel Moreira do Vale
com Helena Sofia Mendes Rosalino
30 de Maio - David Miguel Lopes da
Silva com Patrícia Alexandra do Rosário
Lopes da Silva

Serviço 24 horas

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

• FALECIMENTOS •
1 de Maio
João Adeodato de 80 Anos
2 de Maio
Rosalia Maria C. Penedo Basuga de 49
Maria Rosa Coutinho de 69 Anos
Adriano Carvalho de 85 Anos
3 de Maio
Fortunata Maria Severino de 94 Anos
Maria Diolinda P. David Castanhas de 67
Aníbal Diogo da Costa de 70 Anos
Cesaltina Maria de 90 Anos
4 de Maio
Mariana Rosa de 97 Anos
Joaquim de Sousa Frigideira de 77 Anos
6 de Maio
Mário José da Costa de 74 Anos
7 de Maio
António Tenxanito de 76 Anos
8 de Maio
João Coelho de 86 Anos
10 de Maio
Antónia Maria Dimas Alves de 79 Anos
13 de Maio
Rosária Maria de 96 Anos
14 de Maio
Brás Francisco de 84 Anos
Joaquim Gonçalves de Oliveira de 88

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
JUNHO DE 2010
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18 de Maio
Joaquina Maria de 87 Anos
19 de Maio
Maria Hermínia de 81 Anos
20 de Maio
António Henrique de 79 Anos
22 de Maio
João Manuel Ferreira de 86 Anos
23 de Maio
Luís Manuel Rodrigues Soares de 47
24 de Maio
Lucinda da Piedade Duarte de 84 Anos
António Estanque de 82 Anos
25 de Maio
Francisco Fortunato Moreira de 76 Anos
26 de Maio
Adelia Leonor de Oliveira de 73 anos
Antónia Guilhermina Teles de 79 Anos
27 de Maio
António Frade Lopes de 89 Anos
30 de maio
José Simão de 79 Anos
Joaquim Francisco de 70 Anos
31 de Maio
Eusébio dos Santos Faustino de 71 Anos
Amélia Godinho Feijão de 86 Anos

A

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

B

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

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

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

Tratamos
toda a documentação,
para o país e estrangeiro,

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

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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Actividade Religiosa

Azervadinha e
Montinhos
Consagra-se a
Nossa Senhora

No próximo sábado 12 de
Junho, memória Litúrgica do
Imaculado Coração de Maria.
Um dia depois do encerramento do Ano Sacerdotal, 270
famílias da paróquia de Nossa
Senhora da Graça, na Azervadinha e Montinhos dos Pegos,
consagrar-se-ão a Nossa Senhora.
Repetindo assim o gesto de
S. João Maria Vianney, padroeiro de todos os sacerdotes na

paróquia de Ars em França no
Ano de 1836. Para esta consagração, a paróquia elaborou
um programa de oração, formação, compromisso pessoal e
comunitário.
A 1 de Janeiro, deste ano, na
solenidade de Santa Maria Mãe
de Deus, foram benzidos na
Eucaristia três quadros com a
imagem de Nossa Senhora, e
enviados em missão para todas
as famílias da comunidade paro-

quial no dia 2 de Fevereiro, na
festividade de Nossa Senhora da
Luz. O objectivo era a oração
em família, o crescimento na fé
e o compromisso com a paróquia
Cada família ao receber o
quadro com um pequeno guião
elaborado pelo pároco, tinha
como intenção a oração pela
santificação das famílias, as
vocações sacerdotais e religiosas
e ainda a visita o Santo Padre

Bento XVI ao nosso País. Cada
um teve assim a possibilidade de
confiar à Virgem Santa, as suas
preocupações, anseios e oferecer
cada hora do dia marcado pelo
trabalho, alegria, sofrimento e
paz, como um filho o faz docemente com a sua mãe.
Neste mês de Maio, houve
ainda um tempo de formação
testemunhal, com o Ciclo de Conferências: “Amigos de Nossa
Senhora” todas as Sextas-feiras

após a recitação do terço, na
Igreja paroquial da Azervadinha.
No Dia 07 reflectimos sobre
os Beatos Francisco e Jacinta
Marto com a Irmã Ângela Coelho – Vice Postuladora da Causa
de Canonização.
Dia 14 sobre o Servo de
Deus D. Manuel da Conceição
Santos com Irmã Maria Helena
Cordovil – Vice Postuladora da
Causa de Beatificação.
Dia 21 de Maio, sobre a Serva de Deus Madre Isabel da Santíssima Trindade com Irmã Ivone Coelho – Vice Postuladora da
Causa de Beatificação e no dia
28 sobre o Venerável Padre Francisco Cruz, com Doutora Conceição Barreira de Sousa, familiar do venerável sacerdote.
No próximo dia 25 de Junho
teremos a última conferencia
sobre S. João Maria Vianney
proferida pelo Pe. Fernando
Paiva da Diocese de Setúbal.
Que estes momentos, revestidos de alegria e festa, sejam para
cada família da paróquia a certeza de que Deus nos ama, e nos
envia para a Messe do Seu reino
que é a vida de cada um de nós,
em comunhão.
Assim compreenderemos, e
viveremos, o que a Mãe do Céu
nos comunicou em Fátima: “o
meu Imaculado Coração triunfará”.
____

Aura Miguel
arrasa
Cavaco Silva

Muitos Parabéns, pela sublime história de vida em comum, é bem
merecida esta singela homenagem, e que as bodas de ouro sejam uma
pequena parte do maior tributo que a vida Vos tem dado, a felicidade,
porque a merecem.
Muitas felicidades são os votos das Vossas Filhas, Genros e Netos.

O Papa bem nos avisou:
“Precisamos de verdadeiras
testemunhas de Cristo e não de
pessoas falsas; sobretudo onde o
silêncio da fé é mais amplo e
profundo, como por exemplo na
política”.
Porque em tais âmbitos –
disse o Papa em Portugal – “não
faltam crentes envergonhados
que dão as mãos ao secularismo
e constroem barreiras à inspiração cristã.” Pois, aqui está uma
boa definição de Cavaco Silva.
Que pena, Sr. Presidente. Se o
Sr. tivesse assumido a sua posição antes de Bento XVI vir ao
nosso país, teria sido mais honesto para com o Papa e para com os
portugueses...
Mas não. O Sr. tomou a típica

opção que desprestigia a política:
encheu-nos de palavreado e lindos discursos de sabor cristão,
para afinal fazer o contrário do
que insinuou durante os quatro
dias que andou com o Papa. Para
quê Sr. Presidente? Para ganhar
mais votos?
O Sr. sentou-se lá à frente na
missa e ouviu certamente o que o
Papa disse: “o acontecimento de
Cristo é a força da nossa fé e
varre qualquer medo e indecisão, qualquer dúvida e cálculo
humano (...) mas é preciso que
esta fé se torne vida em cada um
de nós”.
O Presidente da República
fez exactamente o contrário
disto, dois dias depois de se despedir do Papa.
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ESCOLA ACADEMIA SPORTING
O mês de Maio foi farto em actividade
na Escola Academia Sporting Samora
Correia. No sábado que assinalou o dia do
trabalhador, a Academia Sporting de Samora Correia manteve em actividade durante a
manhã cerca de 80 jovens atletas. Entre
treino extra para a turma do Vasco, que
comemorou com os amigos o seu aniversário, o jogo treino com o GD Benavente
para os Sub11 e a 1-ª jornada da Liga EASSC 2001, até cerca das 13 horas, viveu-se
futebol com intensidade no complexo
desportivo da Murteira.
No fim-de-semana de 8 e 9 de Maio
decorreu mais uma jornada da Liga EASSC Sub13, em Samora Correia. As duas
equipas da nossa Academia (Adrien e Pereirinha) conseguiram resultados que as
mantiveram na frente da classificação, após
os jogos deste fim-de-semana. Os resultados
foram: Grupo A: EAS Samora Correia
Adrien (3) vs EAS Póvoa Santa Iria A (2);
Grupo B: EAS Setúbal (4) EAS Samora
Correia Pereirinha (2); EAS Póvoa de Santa
Iria B (1) EAS Setúbal (3).
Estava guardado para o fim-de-semana
de 15 de Maio a maior manifestação do projecto Escolas Academia Sporting – a ida ao

Estádio José de Alvalade XXI, o palco dos
sonhos de cerca de 6 000 alunos que, durante 3 dias, puderam pisar a relva onde só
os seus ídolos jogam durante o ano. Cumpriu-se uma das actividades com mais
impacto nos alunos das Escolas Academia
Sporting: a visita ao Estádio de Alvalade.
No lugar onde só os jogadores profissionais
do plantel sénior do Sporting (e, pontualmente, os juniores) podem jogar, foi dada
uma oportunidade a todos os alunos das 28
Escolas Academia Sporting para se divertirem e conviverem no relvado e nas instalações do Estádio de Alvalade. A nossa
Academia esteve presente no sábado, nos
turnos das 9h00m (Sub7 e Sub11) e das
20h30m (Sub8 e Sub13/15). Para os alunos
que encararam esta oportunidade como o
concretizar de um sonho, de facto ele realizou-se: pisar o palco dos sonhos é um privilégio que só alguns têm possibilidade de
realizar: e nós estivemos lá.
No fim de semana 22 de Maio, já a
cheirar a Verão, os alunos da Escola Academia Sporting Samora Correia estiveram
em acção, no âmbito do plano anual de
actividades da Escola. Assim, pela manhã,
para além do treino semanal ao sábado, os

DE

SAMORA CORREIA

nossos craques estiveram nos seguintes
eventos: Sub11 – jogo treino com o GD
Benavente, no complexo desportivo de
Camarinhais. A experiência foi muito boa,
apesar do resultado não tendo correspondido às expectativas e ao desempenho nos
atletas: GD Benavente (4) vs EA Sporting
Samora Correia (0). Sub9 – Liga 2001:
decorreu a 2ª jornada desta Liga, com as
nossas duas equipas em acção: EGB
Alverca (4) vs EASporting Samora Correia
Saleiro (0); GD Benavente (2) vs EASporting Samora Correia D'Jaló (5). À
tarde, teve lugar a última jornada da Liga
EAS-SC Sub13, com os seguintes jogos e
resultados: EAS-SC Pereirinha (5) vs ADC
Coruche (3); EAS Corroios (6) vs EAS
Póvoa Santa Iria A (0); EAS Setúbal (5)
ADC Coruche (3).
No último fim de semana do mês, todos
os nossos escalões estiveram em actividade:
Sub7 – torneio intra Sub7 “Dia da Criança”
– sábado, 29, 10h30m, Samora Correia;
Sub9 (2001) – 3ª jornada Liga EAS-SC 2001
– sábado, 29, 10h30m, Samora Correia; Sub9
(2002) – 5ª jornada Liga EAS Amora 2002
– sábado, 29, 16h30m, Amora; Sub13 –
jogo treino com EAS Póvoa de Santa Iria –

Judo Clube de Coruche

Carlos Bacalhau

sábado, 29, 16h00m; Sub11 – torneio quadrangular EAS Santarém – domingo, 30,
9h00m; Sub13 – torneio quadrangular EAS
Santarém – domingo, 30, 9h30m. Foi uma
jornada intensa de futebol com excelente
participação de todos nossos craques. As
nossas equipas tiveram um excelente desempenho.
Durante o mês, estiveram de parabéns os
nossos alunos: Hugo Silva, João Sousa,
Pedro Claudino, João Valério, Diogo Salvador, Diogo Mendes e Filipe Martins. Para
todos, os nossos parabéns.
O próximo mês vai assinalar as finais
das Ligas EAS-SC Sub13 e 2001 (a 19 e a
26 de Junho), última jornada da Liga EAS
Amora, para os alunos nascidos em 2002.
____

informação

O Judo Clube de Coruche informa os resultados obtidos pelos atletas deste clube nos
diversos Campeonatos em que participaram.
Campeonato Internacional de Judo em Valdemoro – Espanha, no dia 8 e 9 de Maio
de 2010
Leonor Barbas, na categoria Esperanças -60Kg, obteve a medalha de Bronze 3º lugar.
Maria Fonseca, na categoria Esperanças -60Kg, não conseguiu qualificar-se, para subir
ao pódio, ficando em 4º lugar.
Cláudia Liberato, na categoria Esperanças +63Kg, obteve a medalha de Bronze 3º
lugar, que pertence ao Judo Clube de Salvaterra de Magos, mas que foi à responsabilidade
deste clube por ser menor.
Miguel Peneireiro, na categoria Juvenis +60Kg, obteve a medalha de Prata 2º lugar.
Jessica Filipe, na categoria Infantis -32Kg, obteve a medalha de Prata 2º lugar.
Raquel Barbas, na categoria Benjamins -30Kg, obteve a medalha de Prata 2º lugar.
Campeonato Europeu de Judo_Esperanças e Estágio Internacional de Judo
Miranda do Corvo de 15 a 19 de Maio de 2010
Atleta convocada para a selecção Portuguesa feminina: Leonor Barbas, ficou classificada em 7º lugar.
Open de Seniores e Juvenis
Sangalhos - Anadia, no dia 29 de Maio de 2010
Seniores:
José Costa, na categoria +90Kg, obteve o 3º lugar.
Pedro Mariano, na categoria -66Kg, ficou classificado em 7º lugar.
Juvenis:
Miguel Peneireiro, na categoria Juvenis -73Kg, obteve o 2º lugar.
Campeonato de Judo - Casa do Povo de Rio Maior, no dia 30 de Maio de 2010:
António Branco – 1.º lugar, na categoria -35Kg.
José Mendanha – 1.º lugar, na categoria -30Kg.
Ana Lamas – 2.º lugar, na categoria -25Kg.
Raquel Barbas – 2.º lugar, na categoria +25Kg.
Jessica Filipe – 3.º lugar, na categoria +30Kg.
Jaime Saramago – 3.º lugar, na categoria +25Kg.
Rafael Fonseca – 3.º lugar, na categoria +30Kg.
O Judo Clube de Coruche agradece o empenho e dedicação, destes e de todos os
restantes atletas do clube, que contribuíram mais uma vez para marcar a presença nestes
campeonatos, permitindo trazer para Coruche, durante o mês de Maio de 2010, três meda-

lhas de Prata e uma de Bronze, num campeonato Internacional e nos restantes campeonatos
dois 1º lugar, três 2º lugar, três 3º lugar.
Assim como não pode de deixar de agradecer aos pais e familiares dos atletas, que sem
a ajuda de todos eles, não permitia ao Clube comparecer em cada um dos campeonatos com
os seus atletas, que tanto têm dignificado o clube, a vila de Coruche e os seus Treinadores
Mestre Joaquim Fernandes; Mestre Manuel Lobeiro e o Monitor José Costa.

____
Floriano Barbas
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ARRAGEST

Iniciando o Ciclo de Conferências “À conversa com os deputados”

Gabinete de Contabilidade e Gestão

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

O deputado Filipe Lobo D'Ávila
do CDS esteve em Coruche

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

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

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

Rua de Olivença S/N – 2100-151 CORUCHE

Rua 5 de Outubro
2100-127 Coruche

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

Comida para fora e Frango no Churrasco

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

Foi no dia 22 de Maio, Sábado passado, que o
deputado Filipe Lobo D'Ávila, eleito pelo CDS
por Santarém, esteve em Coruche para um balanço dos primeiros seis meses de (Des)Governo do
PS.
A meu convite e organizado pelo Jornal de
Coruche, o Deputado Filipe Lobo D'Ávila fez um
balanço claro e bastante completo sobre a complicada situação a que o País chegou, fruto da governação socialista, além de ter focado também os
problemas da Insegurança e da Agricultura.
O Auditório do Museu Municipal esteve bastante preenchido, mas de eleitos e autarcas de
Coruche, só mesmo os do MIC.

O meu agradecimento ao Senhor Deputado,
pela sua presença e pela prova de grande proximidade com as populações ao ter estado cerca de
3 horas à conversa e respondendo aos presentes.
Numa época em que os políticos caíram em
descrédito, aqui fica um bom exemplo de excepção! Bem haja Sr. Deputado
____
Abel Matos Santos
Fundador do Jornal de Coruche
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À Conversa
com os Deputados
em Coruche
Os Deputados José Gusmão do BE e João
Galamba do PS, eleitos por Santarém, vão
estar presentes na iniciativa do Jornal de Coruche para um debate/conversa em Coruche
no dia 9 de Junho pelas 20,30 horas, no
Auditório Municipal do Pavilhão de Coruche.
O convite partiu do Fundador do Jornal de
Coruche, Abel Matos Santos, que fará a moderação do debate, que visa discutir de
forma aberta e participativa com a assistência, os principais problemas do Concelho, do
Distrito e do País.

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

VW Passat Variant 1.9 TDI BlueMotion 5p Diesel
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 5p
Diesel
Peugeot 308 Executive 1.6 HDI 5p
Diesel
Renault Megane Brk Dinam. S 1.5 DCI 5p Diesel
Renault Clio 1.5 DCI Dinamique 5p
Diesel
Fiat Bravo 1.6 M.Jet 5p
Diesel
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p
Diesel
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 3p
Diesel
Opel Corsa Ecoflex 1.3 CDTI 5p
Diesel
Opel Corsa Enjoy 1.2 5p
Seat Ibiza 1.2 12v 5p (Modelo Novo)
Skoda Fabia 1.2 12v 5p
Hyundai I30 CW 1.6 CRDI 5p
Diesel
Hyundai Getz 1.5 CRDI 5p
Diesel
Volkswagen Polo 1.2 12v 5p
Seat Alhambra Stylance 1.9 TDI 7L
Diesel
Fiat Grande Punto 1.2 5p

Retomas

Suzuki Swift 1.3 16v 5p
Skoda Fabia Break 1.2 12v 5p
Opel Astra Carav. 1.3 CDTI 5p
Mitsubishi Colt Invicte 1.2 5p
Seat Ibiza 1.4 TDI 5p
Renault Clio Lux Dinamique 1.5 DCi 5p
Peugeot 307 Break 1.6 HDI 5p
Citroen C-3 SX Pack 1.1 5p
Opel Astra Enjoy 1.3 CDTi 5p

Comerciais

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

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

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

2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2008

2008
2008
2008
2007
2005
2001
2002

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

Comercio de pneus
novos
e usados
Recauchutagem –
Calibragem de rodas

ELECTRODOMÉSTICOS
AR CONDICIONADO
MEO – SATELITE – IPTV
REPARAÇÕES

Oficinas:
Rua do Cemitério
Santo Antonino
Coruche

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

Tel. 243 675 020
Fax 243 617 163

Capas de bancos
“Nirita”

lealcatita@neteuro.net
www.lealecatita.com

Rodas estreitas para
Agricultura

COMPUTADORES • POSTOS DE VENDA
SOFTWARE • ASSISTÊNCIA

RECAUCHUTAGEM CORUCHENSE

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

Créditos
de 12 a 120 Meses

DE MANUEL DE MATOS ALVES & FILHOS, LDA.

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

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

35

O Jornal de Coruche • Ano 5 - Número 50 • Junho de 2010

?

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.

Nova gente chegará enquanto outros partem, a própria vida é feita de
boas vindas e despedidas.

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

•
•
•
•

Com o fim do “O Jornal de Coruche”, eis que surge uma novidade,
um projecto, um sonho. O meu sonho e o sonho de todos aqueles que
irão contribuir para que este se concretize. Surge o novo Jornal
Lezírias.

Baterias
Tacógrafos
Ar Condicionado
Testes Electrónicos
(multimarcas)

Tel. 243 618 893 – Tlm 917 382 943

Vivem-se tempos difíceis para todos nós, mas a palavra de ordem é
só uma: Coragem, essa qualidade que fez de nós um povo independente e inovador.
Não é, nem há tempo para nostalgias, há que investir, aperfeiçoar,
criticar, fazer parte, atingir consensos, no fundo lutar honestamente
no mundo da informação e da cultura em prol de Portugal e das nossas terras e regiões.
Aprendemos todos os dias com o que de bom e de mal é feito, este
novo jornal é um desafio, mas é disto que o povo vive, aprender,
ensinar, ouvir e dar voz.
O povo precisa de um jornal capaz de, simultaneamente, informar,
entreter e, acima de tudo, estimular. O “Lezírias” quer ser “isto”, seja
lá o que “isto” for.
Saúde-se justamente o bem sucedido antecessor “O Jornal de
Coruche” pela sua ascensão e contributo, mas hoje inaugura-se um
novo estado de coisas onde o melhor de “O Jornal de Coruche” a par
com a novidade desejada do “Lezírias”, abrirão caminho a outras
regiões, outros pontos de vista, outras ilusões onde os mais novos, os
idosos, os empregados e os sem-emprego, os ricos e os pobres em
(ou sem) sintonia se possam exprimir sem o dogma da vergonha, do
complexo ou do preconceito.
Eis o “Lezírias”, o jornal de todos, apartidário, democrata, ouvinte e
porta-voz de todos e para todos, Coruchenses, Ribatejanos e
Portugueses. Todos!

2100-169 Coruche

Uma nova Era começa aqui. Mãos à obra!

José Francisco dos Santos

Boa sorte Lezírias!

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

Junto à Estação da CP –

Está feito o convite ao passado e ao futuro: leitores, assinantes,
colaboradores e anunciantes, fiquem connosco e quem quiser que se
junte a nós. Que o futuro seja nosso e feliz!

2100 Coruche

____
José António Martins
Director do Jornal Lezírias

Surge nova publicação!
Lezírias, é o nome do novo Jornal que vai ocupar o
lugar do Jornal de Coruche, que se tornou incómodo
para alguns, alargando o âmbito a todos os concelhos
limítrofes, iniciativa da responsabilidade de José
António Martins, Director do Jornal de Coruche que
agora termina.
Abel Matos Santos sacrifica o seu título local e a sua
posição no Jornal de Coruche, “em prol da terra e do
excelente trabalho que José António Martins tem
vindo a desenvolver nos últimos dois anos como director do JC”, para que possa continuar a defender as
suas ideias, “sem abdicar dos valores em que acredito
e sem prejudicar a minha terra e o seu jornal de referência”.
José António Martins cria o Jornal Lezírias “para que
se possa tornar independente economicamente e estar
menos susceptível a pressões externas, ao mesmo
tempo que aumenta a sua área de influência”.
Conheça o novo jornal e as ideias de José António
Martins, já no próximo mês de Julho.

Contactos
Sede: Rua Direita n.º 102, 2100-192 Coruche
Telefone e fax: 243 677 344 • Tlm. 91 300 86 58
www.jornallezirias.com •

jornal.lezirias@gmail.com

